
 «Жас кәсіпкер» тақырыбында қашықтықтан өткізілген республикалық 

интернет-байқауының 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 «Жас кәсіпкер» тақырыбында республикалық интернет-

байқауын  2015 жылғы                       5 қазан - 5 желтоқсан аралығында 

балаларға арналған www.ziyatker.org. ғылыми-танымдық сайтында 

қашықтықтан өткізді. 

Байқау жеке тұлғаның әлеуметтендіру мәселесіне жұртшылықтың 

назарын тарту, сондай-ақ әлеуметтік жауапты кәсіпкерлер мен лайықты 

азаматтарды тәрбиелеу мақсатында өткізілді. 

Байқауға 8-18 жастағы білім алушылар қатысты. 

Байқауға 6 номинация бойынша 63 жұмыс келіп түсті. 

1. «Қызмет көрсету» номинациясы. 

2. «Туризм және аймақтану» номинациясы. 

3. «Ауыл шаруашылығы» номинациясы. 

4. «Экология және табиғат» номинациясы. 

5. «Техника және өнертапқыштық» номинациясы. 

6. «Әлем мәдениеті және өнер» 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; 

автор ұстанымының нақтылығы; жұмысты баяндау және ресімдеу сапасы; 

фотосуреттердің көркемдік және техникалық сапасы (фотосуреттер болған 

жағдайда).  

Қашықтан өткізілген «Жас кәсіпкер» тақырыбындағы республикалық 

интернет-байқаудың жеңімпаздары әділ қазылар шешімінің негізінде әр түрлі 

жас санатында анықталды.  

 

«Қызмет көрсету» номинациясы  

Орта жас санаттағы: 11-14 жас. 

I орын 

Тұрашев Алтынбек (Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор кенті, 

«Индер аудандық білім бөлімінің оқушылар шығармашылық орталығы» 

КМҚК). 

II орын 

Маукенова Томерис (Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, «Озерное 

ауылының №13 орта мектебі» КММ). 

III орын 

http://www.ziyatker.org/


Зинелғабиденов Нұрлан (Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор кенті, 

«Индер аудандық білім бөлімінің оқушылар шығармашылық орталығы» 

КМҚК). 

 

Жоғары жас санаттары: 15-18 жас. 

 I орын 

Нурмухан Айгерім, Бейсенбекова Айгерім, Үмбетова Айдана            , 

Мұсабекова Ақжан, Дәріш Әсел (Алматы қаласы, «Алматы мемлекеттік 

технология және флористика колледжі» КММ). 

II орын 

Клыкова Евгения (Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, «Теміртау сауда 

және тамақтандыпу колледжі» КММ). 

III орын 

Искакова Ботагөз (Қарағанды облысы, Саран қаласы,«№17 жалпы білім 

беретін мектебі» КММ). 

 

«Туризм және аймақтану» номинациясы  

Орта жас санаттары: 11-14 жас. 

I орын  
Алдунгарова Аружан, Рахманкулова Айдана (Ақмола облысы, Астана 

қаласы, «Физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі» 

ДББҰ). 

 

Жоғары жас санаттары: 15-18 жас. 

I орын 
Машрапов Галым (Солтүстік Қазақстан облысы, Павлодар қаласы, 

«Назарбаев зияткерлік мектебі» ДББҰ). 

II орын 

Матиева Индира (Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, «Физика-

математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі» ДББҰ). 

III орын 

Светкина Карина (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, «Химия-

биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі» ДББҰ). 

 

«Ауыл шаруашылығы» номинациясы  

Орта жас санаттары: 11-14 жас. 

II орын 

Абеуова Досмухаммед (Қарағанды облысы, Қарағанда қаласы, «Жамбыл 

атындағы облыстық арнайы мектеп-интернат» ММ ). 

III орын 

Жолдыбай Әділ (Қарағанда облысы, Нұра ауданы, Қантай ауылы, 

«Д.Шалабекұлы атындағы негізгі орта мектеп» КММ). 

Жоғары жас санаттары: 15-18  жас. 



I орын 

Джантилеуова Айгерім (Жамбыл облысы, «Қаратау гуманитарлық-

техникалық колледжі» МКҚК). 

Муратия Бибіажар (Шымкент қаласы, «Шымкент аграрлық колледжі» 

МКҚК). 

II орын 
Аралбаев Алибек (Оңтүстік Қазақстан облысының білім және жастар 

саясаты, тілдерді дамыту басқармасы, «Шымкент аграрлық колледжі» МКҚК). 

Шайкен Еділ (Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Ынтала ауылы, 

«№3 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ). 

III орын 

Алдамжарова Жұлдызай (Қостанай қаласы,«М.Дулатов атындағы 

техникалық-экономикалық колледжі» МКҚК). 

 

«Экология және табиғат» номинациясы 

Орта жас санаттары: 11-14 жас. 

III орын 

Карлыхан Мақсат, Касымжан Сактаган (Қызылорда облысы, Қызылорда 

қаласы, «Химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі» ДББҰ). 

Жоғары жас санаттары: 15-18 жас 

II орын 

Қайыпбай Дарын (Алматы қаласы, «Алматы мемлекеттік технология 

және флористика колледжі» КММ). 

Токсанбаева Сандина (Павлодар облысы,«Екібастұз политехникалық 

колледжі» КМҚМ). 

III орын 

Жуманалина Айгерим (Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, «Физика-

математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі» ДББҰ). 

Муравьева Светлана (Ақмола облысы, Астана қаласы, «Басқару 

колледжі» МҚКҚ). 

Турдиев Икрамтай (Павлодар облысы,Екібастұз политехникалық 

колледжі» КМҚМ). 

 

«Техника және өнертапқыштық» номинациясы 

Кіші жас санаттары: 8-10 жас. 

Гран при 

Юй Джонюань (Қарағанды облысы, Балхаш қаласы,«№17 жалпы білім 

беретін орта мектебі» КММ). 

 

Жоғары жас санаттары: 15-18 жас 

Гран при   
Жанар Аймұрат (Алматы қаласы, «Алматы мемлекеттік технология және 

флористика колледжі» КММ). 



I орын 
Болаткерим Дарын (Алматы қаласы, «Алматы мемлекеттік технология 

және флористика колледжі» КММ). 

II орын 

Базарбек Әміре (Астана қаласы, «18 орта мектеп» ММ). 

III орын 

Жұмағали Жасұлан (Қостанай облысы, Арқалық қаласы, «Торғай 

аграрлық-техникалық колледжі»МКҚК). 

 

«Әлем мәдениеті және өнер» номинациясы  

Орта жас санаттары: 11-14 жас. 

I орын 
Төлеу Мейірбек (Қарағанда облысы, Қарқаралы қаласы, «М. Бәпиұлы 

атындағы №44 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ). 

III орын 

Ажан Жанел, Данағұлова Жанна, Жарылқасын Сымбат, Тоғайбай Ақерке, 

Майланова Әсем (ООңңттүүссттіікк  ҚҚааззааққссттаанн  ооббллыыссыы, ММааққааттаарраалл  ааууддаанныы,,  ААссыыққааттаа  

ккееннттіі  «№№111122  жжааллппыы  ооррттаа  ммееккттееббіі» КММ). 

 

Жоғары жас санаттары: 15-17 жас. 

I орын 

Жалел Айгерим (Қарағанда облысы, Қарқаралы қаласы, «М. Бәпиұлы 

атындағы №44 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ). 

II орын 

Амири Сабир Джалил Ахмад, Бакиева Санам, Бекбаев Темирлан, 

Жакитова Евгения, Кац Татьяна (Алматы қаласы, «Туризм және қонақжайлық 

индустрия колледжі» МКҚК). 

 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

(өңірлер бойынша) 

№ өңір Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы 5 3 

2 Ақтөбе облысы - - 

3 Алматы облысы 10 5 

4 Атырау облысы 5 2 

5 Шығыс Қазақстан 

облысы 

2 - 

6 Жамбыл облысы 2 1 

7 Батыс Қазақстан облысы - - 



8 Қарағанды облысы 18 10 

9 Қостанай облысы 3 2 

10 Қызылорда облысы 3 1 

11 Маңғыстау облысы - - 

12 Павлодар облысы 8 4 

13 Солтүстік Қазақстан 

облысы 

2 1 

14 Оңтүстік Қазақстан 

облысы 

5 3 

 Барлығы 63 32 

 

             

 

 


