
Қазақстан Республикасы халықтарының тілдері күні құрметіне 

өткізілген «Сүйемін туған тілді – анам тілін...» республикалық интернет-

байқауының қорытындысы туралы ақпарат 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығында 2015 

жылғы 18 тамыз – 18 қыркүйек аралығында Қазақстан халқының тілдері 

күніне арналған «Сүйемін туған тілді – анам тілін...» республикалық 

интернет-байқауының қорытындысы шығарылды. Байқау 5 номинация 

бойынша өткізілді:  

1. «Замандас ертегіші» номинациясы 

2. «Алтын шумақ» номинациясы (қазақ немесе орыс тілдерінде 

жазылған кез-келген өлең формасындағы туындылар, оның ішінде прозалық 

өлеңдер) 

3. «Қазақстан халқының тілдері» номинациясы (әлем тілдері 

туралы қызықты фактілер мен құпиялар бойынша авторлық сөзжұмбақтар, 

бас қатырғыштар және ребустер, жұмбақтар, викториналар, тесттер) 

4. «Менің жазба туындым» номинациясы (эссе,шығарма, 

очерктер, мақалалар, т.б.) 

5. «Мерекеге арналған үздік презентация» номинациясы. 

Байқауға 1058 жұмыс түсті. Оның ішінде 857- білім алушылардың 

жұмысы, 201- педагогтердің жұмысы. 

Әділқазылар алқасы жас санаттары бойынша байқау жеңімпаздарын 

анықтады. 

«Замандас ертегіші» номинациясы 

Кіші жастағы санат: 6-10 жас 

Бас жүлде – Зигун Николь Вячеславовна (Қостанай облысы, Әулиекөл 

ауданы, с. Әулиекөл, С.Баймағамбетов атындағы мектеп-гимназия). 

І орын – Ким Анастасия Витальевна (Алматы облысы, Қаратал ауданы, 

Ортатөбе ауылы, Панфилов атындағы орта мектеп). 

ІІ орын 

- Терновая Анна Сергеевна (Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, с. 

Әулиекөл, С.Баймағамбетов атындағы мектеп-гимназия); 

- Коротаева Диана Александровна (ШҚО, Глубокое ауданы, Предгорное 

ауылы, орта мектеп-балабақша кешені). 

ІІІ орын 

- Любаковский Антон (Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Степное 

ауылы, орта мектеп); 

-  Ахмедина Дайяна (Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Ақмола 

ауылы, №5 орта мектеп); 

-  Купавцева Екатерина Олеговна (ШҚО, Глубокое ауданы, Предгорное 

ауылы, орта мектеп-балабақша кешені) 



Орта жастағы санат: 11-14 жас 

Бас-жүлде – Подкорытова Регина Викторовна (ШҚО, Шемонаих ауданы, 

Камышинка ауылы). 

І орын – Шиленко Полина Андреевна (СҚО, Тайынша ауданы, Келлеровка 

ауылы, Совет Одағының батыры И.М. Бережной атындағы орта мектеп) 

ІІ орын 

- Бисенғалиева Мариям Дауірханқызы (Ақтөбе облысы, Мұғалжар 

ауданы, Басшылы ауылы, Ы. Мұхаммеджанов атындағы орта мектеп); 

-  Патрушева Сабина Юрьевна (Ақмола облысы, Көкшетау -2 кенті, №7 

орта мектеп). 

ІІІ орын 

- Хасенгалиев Алишер (№18 мектеп-гимназия); 

- Азизжанов Тальмир (Алматы қ., №96 жалпы мектебі); 

-  Мухадинова Сабина Ризоевна (Ақмола облысы, Целиноград ауданы, 

Ақмол ауылы, №5 орта мектебі). 

 

Жоғары жастағы санат: 15-17 жас 

Бас-жүлде – Рысмахан Сүйкім (Қызылорда қаласы, М. Маметова атындағы 

гуманитарлық колледжі). 

І орын – Каримова Сымбат Канатовна (Астана қ., колледж КазГЮУ). 

ІІ орын - Токовая Клара Леонидовна (Ақмола облысы, Аксу кенті,Ақсу 

кентінің басты мектебі). 

ІІІ орын – Иваньков Яков Владимирович (Ефремов орта жалпы білім беру 

мектебі). 

 

18-жоғары 

 

Бас жүлде – Пірназар Гүлмайра (Қызылорда қаласы, М. Маметова атындағы 

гуманитарлық колледжі). 

І орын – Нұрболатқызы Аружан (ШҚО, Аягоз ауданы, Карағаш ауданы, Ж. 

Жабаев атындағы жалпы білім беру орта мектебі). 

ІІ орын – Аубакирова Диана Даулетқызы (СҚО, Петропавл қ., М.Жұмабаев 

атындағы гуманитарлық колледж). 

ІІІ орын – Қуатжанова Меруерт Құрманғазықызы (ШҚО, Семей қ., 

М.Ауезов атындағы колледж). 

 

Педагогтер 

Бас жүлде – Шумкова Галина Михайловна (Шелек политехникалық 

колледжі» с. Шелек, Еңбекшіқазақ ауданы, Алматы облысы). 

І орын – Малгеждарова Аида Талгатовна (ШҚО, Аягоз ауданы, Карағаш 

ауданы, Ж. Жабаев атындағы жалпы білім беру орта мектебі). 



ІІ орын – Оразмагамбетова Анар Жумашевна (Қостанай облысы, Г. 

Қайырбеков атындағы №9 орта мектебі). 

ІІІ орын  

- Абдрахманова Пайпан Сейпиловна (СҚО, Қызылжар ауданы, с. 

Пеньково, Пеньково орта мектебі); 

-  Озганбаева Марияш Бегалиевна (Манғыстау облысы, Жаңаөзен қ., № 

10 орта мектеп). 

 

«Алтын шумақ» номинациясы 

 

Кіші жастағы санат: 6-10 жас 

 

Бас жүлде – Еркін Айбек Еркінұлы( Қарағанды облысы,Жаңаарқа 

ауданы,Манадыр станциясы №144 Манадыр негізгі орта мектебі). 

І орын Муканбеткалиев Сұлтанбек Турарбекович (Қарағанды облысы, 

Жезқазған қаласы, № 11 ОМ). 

ІІ орын 

- Жетпісбай Аянна (Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Таушық 

ауылы Шахта орта мектебі); 

-  Нәсіптаев Нұрәләм (ШҚО, Семей қ., Шәкәрім атындағы облыстық үш 

тілде оқытатын дарынды балаларға арналған мамандандырылған 

мектеп). 

ІІІ орын 

- Бегендік Ақжүніс (Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Таушық 

ауылы Шахта орта мектебі); 

- Мұратбекқызы Жамилә (Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы 

Таушық ауылы Шахта орта мектебі). 

 

Орта жастағы санат: 11-14 жас 

 

Бас жүлде – Кайратова Анэль Кайратовна (Атырау  қаласындағы химия –

биологиялық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі). 

І орын  

- Ізтұрғанова Гүлайым (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, №19 орта 

мектеп); 

- Мулдашева Жанель (СҚО, Аққайың ауданы, Қиялы орта мектебі). 

ІІ орын 
- Қайырбек Айнұр Талғатқызы («Екібастұз қаласы әкімдігінің № 25 

қазақ қыздар гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі); 

- Амандық Ғаділ Қуанышұлы (Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 

№40 орта жалпы білім беретін мектеп). 

ІІІ орын 

- Алпысбай Анель Жаңабекқызы (Жамбыл облысы, Шу ауданы,  Балуан  

Шолақ  ауылы, Мәлік Ғабдуллин атындағы орта мектеп); 



-  Кеңшілік Ырысгүл (Ақмола облысы  Еңбекшілдер ауданы  Мамай 

аулы, Мамай орта мектебі); 

- Тойшыбек Аружан (Шу ауданы әкімдігінің білім бөлімінің 

«Техникалық шығармашылық орталығы» коммуналдық мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорыны). 

 

Жоғары жастағы санат: 15-17 жас 

 

Бас жүлде – Идаят Нұрсәуле (Атырау қаласындағы химия-биологиялық 

бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі). 

І орын - Муханова Гульзада Каримқызы (ҚОББ «Қазақстан Республика-

сының «Халық қаһарманы» Рақымжан Қощқарбаев атындағы Балқаш 

техникалық колледжі КММ). 

ІІ орын 

- Төлебай Аружан Бақытжанқызы (Оңтүстік Қазақстан облысы, 

Мақтарал ауданы, Асықата кенті, «Қайнар» мектеп-гимназиясы); 

- Акимов Жандос Абдуалиевич (Теміртау техникалық колледжі). 

ІІІ орын 

- Айтқазина Тоғжан (Өскемен қаласындағы химия - биология 

бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі); 

-  Зейнелқабиден Мерей (Павлодар облысы Ақсу қаласы, № 4 орта 

мектебі); 

- Салимова Айнұр Нұржанқызы (Батыс Қазақстан облысы, Теректі 

ауданы, Подстепное ауылы). 

 

Жас санаты: 18-жоғары 

 

Бас жүлде – Камалова Диана Муратовна (БҚО, Жәңгір хан атындағы 

аграрлық техникалық колледж). 

І орын - Ихсанғалиев Жандарбек Жанғалиұлы (Батыс Қазақстан облысы,   

Орал қаласы,  Орал ақпараттық технологиялар колледжі). 

ІІ орын 

- Есенжол Қызжібек (Щучинск қаласындағы жоғары техникалық 

мектеп); 

- Гапуова Амангуль Иматқызы (Орал гуманитарлық-техникалық 

колледжі). 

ІІІ орын 
- Аман Сержан Бақытұлы (Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент 

қаласы, Қаратау ауданы,  Тассай мөлтек ауданы, Шымкент аграрлық 

колледжі); 

- Нұрлыбай Айдана Нұрлыбайқызы (Ақтөбе олысы, Ойыл ауданы, Ойыл 

селосы, Ойыл аграрлық колледжі). 

 

 

 



Педагогтер 

Бас жүлде – Бимырзаева Халима (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, 

Таушық ауылы, Шахта орта мектебі). 

І орын - Балғабекова Гүлжанат Тілебалдықызы (Алматы облысы, Пенжім 

ауылы, Панфилов ауданы, Жаркент гуманитарлық-техникалық колледжі). 

ІІ орын - Оспанбекова Гулнур Куралбеккызы (ОҚО, Шымкент қаласы, № 2 

колледж). 

ІІІ орын - Ормаханова Акжанкуль Сабитовна (Жамбыл облысы, Тараз 

қаласы, О. Жолдасбеков атындағы № 50 орта мектеп). 

 

«Қазақ халқының тілдері» номинациясы 

Кіші жастағы санат: 6-10 жас 

Бас жүлде - Мушанова Айнур чапайқызы (Қостанай облысы, Ұзынкөл 

ауданы, №1 Ұзынкөл орта мектеп). 

І орын - Радченко Дарья Петровна (Қостанай қ., №1мектеп-лицей). 

ІІ орын  
- Родинова Валерия (Екібастұз қаласы әкімдігінің «№23 жалпы орта 

білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі); 

-  Шнайдер Евгений Владимирович (Павлодар облысы, Качир ауданы, 

Байқоныс ауылы, Байқоныс орта жалпы білім беру мектебі). 

ІІІ орын 
- Жамбулова Алина Бексериковна (Қостанай облысы, Мендіқара ауданы, 

Каменскуральск ауылы); 

- Ганичева Татьяна (ШҚО, Глубокое ауданы, Предгорное ауылы, орта 

мектеп-балабақша кешені). 

 

Орта жастағы санат: 11-14 жас 

Бас жүлде - Дидык Иван Андреевич (Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы, 

Сокол ауылы). 

І орын - Ерсайын Нұрдәулет Арманұлы (Атырау қаласы химия –биология 

бағытындағы Назарбаев Зияткерлік Мектебі). 

ІІ орын 
- Павленко Анастасия (Облыстық отбасы үлгісіндегі балалар ауылы); 

-  Бычарина Юлия (Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, 

Предгорное ауылы орта мектеп-балабақша кешені); 

- Сайлаубаева Камилла Шыңғысқызы (Шығыс Қазақстан облысы Аягөз 

ауданы Қарағаш ауылы). 

ІІІ орын 

- Тілеубек Нұраман Қайратұлы (Атырау  қаласындағы химия –

биологиялық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі); 

-  Мүсілім Арайлым Фархатқызы (Жамбыл облысы, Тараз қ., № 53 орта 

мектеп). 

 



Жоғары жастағы санат: 15-17 жас 

Бас жүлде – СтепаненкоАнгелина Владимировна (Батыс Қазақстан облысы 

Теректі ауданы, Федоровка ауылы, №1 Федоров жалпы орта білім беретін 

мектебі»). 

І орын - Сабырова Балқыз («Текелі кәсіптік колледжі» МКҚК) 

ІІ орын - Галкин  Валентин Сергеевич (Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, 

Теміртау техникалық колледжі). 

ІІІ орын - Алдиярова Балауса (Атырау облысы Жылыой ауданы Қосшағыл 

ауылы №2 жалпы орта білім беретін мектеп). 

 

Жас санаты: 18-жоғары 

Бас жүлде – Әділова Гүлсара (Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, М. 

Мәметова атындағы гуманитарлық колледж). 

І орын - Кошенова Шырайлым Темирболатовна (Қарағанды облысы, 

Қарағанды қаласы, Қарағанды гуманитарлық колледжі). 

 

«Менің жазба туындым» номинациясы 

Кіші жастағы санат: 6-10 жас 

Бас жүлде - Аймағамбетова Еркеназ (Хромтау ауданы , Бөгетсай мектеп – 

гимназиясы). 

І орын 
- Тен Тимур («№92 гимназия» КММ, Қарағанды қаласы); 

- Косымбаева Асыл Қанатқызы (Атырау облысы, Жылыой ауданы, 

Құлсары қаласы, №6 жалпы білім беру орта мектебі). 

ІІ орын 

- Сейпиева Әмина Нұртайқызы (Астана қаласы, № 70 мектеп-лицейі); 

-  Алмасбек Дария Алмасбекқызы (Қызылорда облысы, Қызылорда 

қаласы, Тасбөгет кенті, Иіркөл ауылы, Қалалық білім бөлімінің 

«Иіркөл» бастауыш мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі); 

-  Абдрасит Рысжан (Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Таушық 

ауылы Шахта орта мектебі). 

ІІІ орын 

- Қайрат  Адайбек Батырбекұлы (Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы 

Таушық ауылы, Шахта орта мектебі); 

-  Жамбыл Ақжарқын; 

- Қанатбекова Шуғыла Қанатбекқызы (Тараз қаласы   №46 орта мектеп). 

- Серік Жібек Асланқызы (Астана қаласы, №70 орта мектеп). 

 

Орта жастағы санат: 11-14 жас 

Бас жүлде - Аленова Ботагоз (Атырау қ.); 

І орын - Бардаль Екатерина Сергеевна (Ақмола облысы, Ақкөл ауданы); 

ІІ орын  - Азкенова  Аяжан (Қарағанды облысы, Балқаш қ., №8 орта мектеп); 

 



ІІІ орын  
- Акимова Әсел Нұрадылқызы (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы,№ 

19 орта мектеп); 

-  Ғалы Ислам Ақанұлы ( Павлодар облысы, Екібастұз қ., №21 жалпы 

білім беру орта мектебі). 

Жоғары жастағы санат: 15-17 жас 

Бас жүлде - Данагуль Кайырлы (Атырау облысы, Исатай ауданы, жалпы 

білім беру мектебі); 

І орын - Маңғыбаева Айткүл Кендебайқызы (Маңғыстау  облысы, 

Маңғыстау  ауданы, Онды  орта мектебі); 

ІІ орын 
- Оразғали Әсет Ретбайұлы (Жамбыл облысы Қордай ауданы  Бетқайнар 

ауылы, №27 Ы.Алтынсарина атындағы орта мектебі); 

- Өтепбергенова Нұрай Асхатқызы (Атырау облысы, Жылыой ауданы, 

Құлсары қ., №6 орта мектеп); 

- Богомолова Ольга Юрьевна (Тараз қ., №1 Балалар үйі). 

ІІІ орын 
- Зайцева Ольга (ШҚО, Глубокое ауданы, Предгорное ауылы, орта 

мектеп-балабақша кешені); 

- Сарсембаева  Венера Сарсеновна (Павлодар қ., Казпотребсоюз 

экономикалық колледжі); 

- Бауыржанқызы Диана (Ақмола обл., Целиноград ауданы, Ақмол 

ауылы, №5 орта мектеп). 

 

Жас санаты: 18-жоғары 

Бас жүлде - Повышева Валентина (Астана қ., Политехникалық колледж). 

І орын - Советхан Назерке (АМККК). 

ІІ орын - Рычкова Ирина (Қарағанды қ., Экономика және статистика 

колледжі). 

ІІІ орын - Сиязбаева Арайлым Жаркенқызы (Қарағанды қаласы, Қарағанды 

гуманитарлық колледжі). 

Педагогтер 

Бас жүлде - Тулегенова Зивагуль Зулхарнаевна (Қостанай облысы, 

Мендіқара ауданы, Каменскуральск ауылы, орта мектеп). 

І орын - Седенкова Наталья Валерьевна (Ақмола облысы, Зеленый Бор 

ауылы, «Жұлдыз» облыстық орта мектеп-интернаты). 

ІІ орын - Сулейменова  Роза  Сериковна (БҚО, Ақсуат орта мектебі). 

ІІІ орын - Абилхайрова Алтынай Сериккалиевна (Атырау облысы, Исатай 

ауданы, Аққыстау ауылы, орта мектеп). 

 

«Мерекеге арналған үздік презентация» номинациясы 

 

Кіші жастағы санат: 6-10 жас 



Бас жүлде - Аманкелді  Сәулет (Маңғыстау облысы,  Маңғыстау ауданы, 

Жармыш орта мектебі). 

І орын - Базылова Лия Базылкановна (Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, 

с. Әулиекөл, С.Баймағамбетов атындағы мектеп-гимназия). 

ІІ орын - Нұғұман Арман Темірғаліұлы (Қостанай қаласы әкімдігінің №9 

орта мектебі» ММ). 

ІІІ орын Анарбекова Салима (ШҚО, Үржар ауданы, Мақаншы ауылы, 

Мақаншы орта мектеп- бақша” КММ). 

 

Орта жастағы санат: 11-14 жас 

Бас жүлде - Ридингер Максим Сергеевич (СҚО, М.Жұмабаев ауданы, 

Александр негізгі мектебі). 

І орын Дильназ Зулхарнаева (Атырау облысы, Исатай ауданы, жалпы білім 

беру мектебі). 

ІІ орын Шаплыгина Валерия Андреевна (Қостанай қ., №2 мектеп-лицей). 

ІІІ орын - Қадырова  Махаббат Рахымбекқызы (Шығыс Қазақстан облысы 

Шемонаиха қаласы, «№5 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ). 

 

Жоғары жастағы санат: 15-17 жас 

 

Бас жүлде - Тризуб Максим Александрович (Қарағанды қ., Назарбаев 

Зияткерлік Мектебі). 

І орын Тужик Дмитрий Александрович (ШҚО, Шемонаих ауданы, 

Камышинка ауылы, жалпы білім беру орта мектеп-бала бақша кешені). 

ІІ орын Цой Ангелина (Теміртау қаласы, №17 жалпы білім беретін орта 

мектебі). 

ІІІ орын 
- Ділдаханова Ақмарал (Алматы қ. Медицина колледжі); 

- Мейірбек Жанбота Әсетқызы (№1  Қ. Сарымолдаев атындағы балалар 

үйі коммуналдық мемлекеттік мекемесі). 

 

18- жоғары 

Бас жүлде - Лымарь Игорь Викторович (Қостанай облысы, Қостанай қ., 

медициналық колледжі). 

І орын - Дунина Анастасия Владимировна (Алматы қ., Қазақ-Американ 

университеті). 

ІІ орын - Быков Павел (Щучинск қ., Жоғары техникалық мектеп). 

ІІІ орын - Бримжанова Бахытгуль Нурсеитовна (Көкшетау қ., Абай 

Мырзахметов атындағы университет). 

 

Педагогтер 

Бас жүлде – Дойлид Галина Анатольевна (Атырау облысы, Жылыой ауданы, 

Құлсары қ., №6 жалпы білім беру орта мектебі). 

І орын - Ибраева Дариха Айтпаевна (Ақмола облысы, Степногорск қ., Ақсу 

обл., негізгі мектеп). 



ІІ орын 
- Раимбекова Елена Васильевна (ШҚО, Семей қ., Тірек мектеп-

интернаты); 

- Жанаева Камшат Ертлеуовна (Атырау облысы, Жылыой ауданы, 

Құлсары қ., №6 жалпы білім беру орта мектебі). 

ІІІ орын  

- Ғабиден Жансая Ғабиденқызы (Атырау облысы Жылыой ауданы, 

Құлсары қаласы, Қосшағыл селосы); 

- Каржауова Ляззат Сатыбалдиевна (Атырау облысы, Атырау қ., 

Құлсары қ., №6 жалпы білім беру орта мектебі). 


