
«Естелік те, қаһармандық та, даңқ та» республикалық интернет-

байқауын қашықтықтан өткізу қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2017 жылғы 

1 наурыз мен 30 сәуір аралығында мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, 

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары 

арасында «Естелік те, қаһармандық та, даңқ та» республикалық байқауын 

қашықтықтан өткізді.  

Мақсаты: Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің ерліктерінің үлгісі негізінде 

өскелең ұрпақты патриоттық тәрбиелеу, балалар мен жастардың бойында 

Отанының, өз халқының тарихи өткеніне құрметпен қарауды дамыту және 

Ұлы Отан соғысы туралы тарихи естелікті сақтау. 

Міндеттері:  

Өз Отанымызға мақтаныш сезімін және алаңсыз балалық шаққа 

ризашылық сезімін тәрбиелеу; 

білім алушылардың Қазақстанның тарихи оқиғаларына және ержүрек 

тұлғаларына қызығушылықты ояту; 

ардагерлерге және отбасылық дәстүрлер мен құндылықтарға құрметпен 

қарауды қалыптастыру; 

шығармашылық қабілеттерді және көркемдік талғамды дамыту.  

Байқауға әр түрлі жас санатындағы балалар қатысты. Байқауға барлығы 

90 жұмыс қабылданды, оның ішінде жеңімпаздары – 43. 

Байқау жұмыстарын жоғары білікті мамандардан тұратын әділқазылар 

алқасы бағалады.  

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі өлшемдер бойынша 

бағаланды: 

байқаудың тақырыбына және номинациясына сәйкестігі;  

жұмыстың сапалы және шебер орындалуы;  

ақпараттың түпнұсқалығы мен мазмұндылығы; 

шығармашылық деңгейдің автордың жас ерекшелігіне сәйкестігі;  

тақырыптың қисындылығы мен толық ашылуы;  

материалдардың көркемдік және техникалық сапасы. 

«Естелік те, қаһармандық та, даңқ та» қашықтықтан өткізілген 

республикалық интернет-байқаудың әділқазылар алқасының шешімі 

негізінде әр түрлі жас санатындағы келесі білім алушылар жеңімпаздар 

болып анықталды. 

 

«Мен Жеңіс күнін саламын!» номинациясы - суреттер байқауы 

Мектепке дейінгі жас санаты 

І орын 

1. Хожабай Нұртас Амангелдиұлы (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен 

қаласы, Рахат ауылы, №12 «Айгөлек» балабақшасы). 

ІІ орын 



2. Тұрақбай Азат Қуандықұлы (Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, 

Құрық ауылы). 

ІІІ орын  

3. Радыш Мирас Мейірболұлы (Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, 

Құрық ауылы, «Айгөлек» балабақшасы); 

4. Жанжігіт Шәкәрім Мейрамбайұлы (Маңғыстау облысы, Қарақия 

ауданы, Құрық ауылы, «Айгөлек» балабақшасы); 

5. Жұмабай Жалғас Асылбекұлы (Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, 

Құрық ауылы, «Айгөлек» балабақшасы). 

 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

І орын 

6. Әсетқызы Назерке (Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Өнер 

мектебі); 

7. Ташполат Аяна Серғазықызы (Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, 

Шақпақата ауылы, №4 балалар өнер мектебі); 

8. Цой Анна Вадимовна (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, №17 мектеп-

гимназия). 

ІІ орын 

9. Есентай Дильназ Кенесқызы (Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, 

«Өнер» мектебі). 

ІІІ орын  

10. Токтасынова Адина Ерболовна (Алматы қаласы, Алатау ауданы, 

№184 жалпы білім беретін мектеп); 

11. Аубакирова Томирис (Астана қаласы, №5 гимназия); 

12. Ордағұлов Бағлан (Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Шұбарқұдық 

гимназиясы). 

 

11-14 жастағы орта жас санаты 

І орын 

13. Алиакпарова Гулимай, Булатова Лейла (Қарағанды облысы, 

Қарағанды қаласы, №2 қазақ-түрік лицей-интернаты). 

ІІ орын 

14. Гиззатуллина Дария Рифгатовна (Қарағанды облысы, Қарағанды 

қаласы, Қазыбек би атындағы аудан, № 48 жалпы орта білім беретін мектеп). 

ІІІ орын 

15. Егорова Карина (Астана қаласы, Астана қаласы әкімдігінің балалар 

үйі); 

16. Грибинюк Галина (Астана қаласы, Астана қаласы әкімдігінің 

балалар үйі). 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

ІІ орын 

17. Қалдыбек Ақзия Сабырқызы (Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, 

№244 Ы.Жақаев атындағы орта мектеп). 



«Біз бейбіт өмір үшін!» номинациясы – қабырға газеттері мен 

плакаттар байқауы  

мектепке дейінгі жас санаты 

ІІІ орын 

18. Морозов Артур (Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, 

Искра толық емес орта мектебі). 

 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

ІІ орын 

19. Серікбай Айғаным (Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы, Атасу 

кенті, №132 жалпы орта білім беретін мектеп). 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

ІІ орын 

20. Середистов Евгений Николаевич (Солтүстік Қазақстан облысы, 

Айыртау ауданы, Лобаново ауылы, Айыртау ауылшаруашылық колледжі). 

 

«Бір фотосуреттің тарихы» номинациясы - фотосуреттер байқауы 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

ІІ орын 

21. Әубәкір Әмина (Астана қаласы, №5 гимназия); 

22. Мурзалин Дамир Даниярович (Солтүстік Қазақстан облысы, 

Жамбыл ауданы, Новорыбинка ауылы, Новорыбинка орта мектебі). 

ІІІ орын 

23. Абылайханқызы Шахназ (Астана қаласы, №5 гимназия). 

11-14 жастағы орта жас санаты 

І орын 

24. Баранникова Екатерина Вячеславовна (Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ғ. Мүсірепов атындағы аудан, Ефимовка ауылы, Ефимовка негізгі 

мектебі). 

ІІ орын 

25. Олжабай Мирас Фазылұлы (Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы, 

Ералив ауылы, О. Әлібаев атындағы жалпы орта білім беретін мектеп). 

 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын 

26. Жильцова Наталия Сергеевна (Солтүстік Қазақстан облысы, 

Ғ. Мүсірепов атындағы аудан, Тахтаброд ауылы, Тахтаброд орта мектебі). 

ІІ орын 

27. Кожахметов Евгений Юрьевич (Қарағанды облысы, Бұхар Жырау 

ауданы, Қушоқы кенті, Қушоқы жалпы білім орта мектебі). 

ІІІ орын 

28. Орловская Виолетта Владимировна (Солтүстік Қазақстан облысы, 

Қызылжар ауданы, Налобино ауылы, Налобино орта мектебі); 

29. Жандарбекқызы Жансая (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, 

М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледж); 



30. Тасибек Шерхан Болатбекұлы (Алматы облысы, Талдықорған 

қаласы, №14 орта мектеп-гимназиясы). 

 

«Жеңіс жауынгерлері» номинациясы - бейнематериалдар байқауы 

мектепке дейінгі жас санаты 

ІІ орын 

31. Пономарёва Ангелина Евгеньевна (Қостанай облысы, Лисаковск 

қаласы, Красногорское ауылы, Красногорск негізгі мектебінің дейінгі шағын 

орталығы); 

32. Группа «Капелька» (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 

«Жанель» шағын орталығы); 

33. Группа «Тамшылар» (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 

«Жанель» шағын орталығы). 

ІІІ орын 

34. Группа «Веселая радуга» (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 

№25 жалпы білім беретін орта мектеп); 

35. Егорова Виктория Вадимовна (Қарағанды облысы, Қарағанды 

қаласы, «Жанель» шағын орталығы). 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

ІІ орын 

36. Айбасов Асқар (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, № 45 

гимназия). 

ІІІ орын 

37. Тұрсынбекова Каусар (Астана қаласы, №5 гимназия); 

38. Чепурнова Александра Руслановна (Шығыс Қазақстан облысы, 

Глубоков ауданы, Белоусовка кенті, Белоусовка кентінің балалар музыка 

мектебі). 

11-14 жастағы орта жас санаты 

ІІ орын 

39. Порошина Виктория Аркадьевна (Шығыс Қазақстан облысы, 

Глубоков ауданы, Белоусовка кенті, Белоусовка кентінің балалар музыка 

мектебі); 

40. Емельянов Дэниил Сергеевич (Ақмола облысы, Атбасар ауданы, 

Тельман ауылы, Тельман орта мектебі). 

 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын 

41. Павлюк Екатерина (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, №62 

жалпы білім беретін орта мектеп). 

ІІ орын 

42. Машкина Анастасия Алексеевна (Солтүстік Қазақстан облысы, 

Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, №2 Саумалкөл мектеп-гимназиясы). 

ІІІ орын 

43. Зверева Анастасия Владимировна (Қарағанды облысы, Қарағанды 

қаласы, Қарағанды индустриалды-технологиялық колледжі). 



 

 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1. Ақмола облысы 1 1 

2. Ақтөбе облысы 2 2 

3. Алматы облысы 9 1 

4. Атырау облысы   

5. Шығыс Қазақстан облысы 4 3 

6. Жамбыл облысы 2 1 

7. Батыс Қазақстан облысы 1  

8. Қарағанды облысы 19 14 

9. Қостанай облысы 1 1 

10. Қызылорда облысы 2 1 

11. Маңғыстау облысы 28 5 

12. Павлодар облысы   

13. Солтүстік Қазақстан облысы 8 7 

14. Оңтүстік Қазақстан облысы 1  

15. Алматы қаласы 3 1 

16. Астана қаласы 9 6 

 Барлығы 90 43 

 

 

 


