
 

Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы  

білім алушылардың арасында «Жетістікке жеткен адамның тарихы» 

тақырыбында Республикалық байқаудың қорытынды есебі 

  

Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың арасында «Жетістікке жеткен адамның тарихы» тақырыбында 

Республикалық байқау  2015 жылғы 17 ақпан  мен 31 наурыз  аралығында 

балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта сырттай 

өткізілді. 

 Мақсаты: білім алушылардың өзін-өзі анықтауына, 

шығармашылығына жағдай жасау, олардың қабілеттерін іске асыру, 

қоғамдағы өмірге бейімделеуін қамтамасыз ету, азаматтық сана сезімдерін 

қалыптастыру.   

Міндеттері: 

- балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық қабілеттерін дамыту, 

жеке басының және зияттық әлеуетін ашу; 

 - жетістікке жеткен адамның тарихына білім алушылардың 

қызығушылықтарын дамыту; 

- балалар мен жасөспірімдердің мазмұнды бос уақытын ұйымдастыру. 

Байқауға жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың қатысты. 

Байқауға келесі номинациялар бойынша жалпы 290 жұмыс түсті:  

«Әңгіме» - 29 жұмыс; 

«Бейнеролик» - 261 жұмыс. 

Ұсынылған жұмыстар төмендегі критерийлер бойынша бағаланды: 

берілген байқаудың тақырыбы, мақсаты мен міндеттеріне жұмыстың сәйкес 

келуі, көркемдік жағынан тақырыпты ашып көрсетуі, авторлық 

позициясының нақтылығы, мазмұндау және жұмысты рәсімдеу сапасының 

бар болуы. 

«Әңгіме» номинациясы бойынша (қазақ тілінде) әділ қазылар алқасы 

қатысушыларды санаттарына  байланысты жеңімпаз деп белгіледі: 

 

  8-10 жастағы төменгі буында  

1 орын 

- Жақсылық Дихан (Жамбыл облысы, Шу ауданы, Көктөбе ауылы 

Жамбыл атындағы орта мектебі );  

  2  орын  
- Қабдраш Аңсар (Қарағанды қ, Қарқаралы ауданы, Матақ ауылы, 

№15 орта мектебі); 

- Айдынқызы Аружан (ШҚО, Зайсан ауданы, Айнабұлақ ауылы, 

Айнабұлақ орта мектебі); 

3 орын  

– Ерсайынқызы Амангүл (Атырау облысы,Қызылғоға ауданы, 

Миялы селосы Х.Досмұхамедұлы атындағы орта мектебі); 
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- Серікбай Інжу (Қостанай обл, Аманкелді ауд, Қарасу ауылы,  

Жасбуын жалпы білім беретін орта мектебі); 

- Рысбекова Сымбат (ШҚО, Семей қаласы, Облыстық дарынды 

балаларға арналған мамандандырылған балет мектебі); 

- Сияуш Әлішер (Алматы қаласы, С. Байжанов атындағы №162 

мектеп – гимназиясы); 

- Тинибаева Ерке (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Сарымолдаев 

ауылы); 

- Умбеткулова Арайлым (Алматы қаласы, Әуезов ауданы, 

Қ.А.Яссауи атындағы №123 мектеп-гимназиясы); 

- Ахметзаки Фатима (ШҚО, Көкпекті ауданы, Самар ауылы, 

Ж.Болғанбаев атындағы Самар орта мектебі); 

- Тұрсынханов Рахат (ШҚО, Күршім ауданы, Ақсуат ауылы, 

Ақсуат орта мектебі). 

11-14 жастағы орта буында  

1 орын  

– Отан Балдырған (ШҚО, Күршім ауданы, Боран ауылы, «Құмаш 

Нұрғалиев атындағы гимназия» КММ) 

– Қалижан Айзере (Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, К.Байсейітова  

атындағы ЖББОМ). 

2 орын  

- Сейітбекова Ақбота (Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, 

Күршім ауылы, №5 Күршім орта мектебі); 

- Нұртанова Аружан ( Шығыс Қазақстан облысы, Аякөз ауданы 

Қарағаш ауылы, Жамбыл атындағы орта мектебі); 

-  Маратқызы Инабат  (ШҚО, Тарбағатай ауданы, Жамбыл ауылы, 

Жамбыл атындағы орта мектебі); 

-  Скрипник Ксения (М.Х Дулати орта мектебі). 

3 орын 

- Ыбырай Аманғалиұлы (Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қашақбай 

Пірімов ауылы); 

- Мақсұт Алдияр(Қызылорда облысы, Қазалы ауданы , Әйтеке би кенті); 

- Шаяхметова Адина( ШҚО, Тарбағатай ауданы, Ақжар 

ауылы«М.Әуезов атындағы орта мектебі); 

- Шалқыма Қуанышбек (Қызылорда обл, Қазалы ауданы, Ғ.Мұратбаев 

ауылы); 

- Уразбеков Асылжан (Қостанай облысы, Рудный қаласы,  Қашар 

кенті, №2 Қашар орта мектебі); 

- Сейтхожин Төлеген (Қарағанды қ, №16 орта мектебі). 

 

 



15-17 жастағы жоғары буында  

1 орын 

- Уразова Айна(Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Терісаққан ауылы); 

- Айдар Жансая (Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би ауылы); 

- Әбілқасым Гүлбану(Қызылорда обл, Қазалы ауд,Ғ.Мұратбаев ауылы); 

- Әбішова Арайлым (Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, 

№7 Е.Халықов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі); 

- Дауылбаев Аманжол  (Атырау облысы, Атырау қаласы,  Д.Нұрпейісова 

атындағы халықтық музыка Академиясы); 

- Қалдыбай Жұлдыз (Ақтөбе обл, Қобда ауд, Егіндібұлақ ауылы); 

- Қасымов Есдаулет (Шығыс Қазақстан обылысы, Тарбағатай ауданы, 

Құйған ауылы, Құйған орта мектебі); 

- Курмаш Даулет(Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, 

Дауқара орта мектебі); 

- Ораз Төлеген(Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы Қарағанды облысы 

білім басқармасының «№3 қазақ-түрік лицей-интернаты»КММ); 

- Оразалиева Меруерт Меруерт (Ә. Молдағұлова атындағы                                                                                        

№173 орта мектебі ); 

- Өскенов Саят (Қарағанды обл, Жезқазған қаласы); 

- Тілеужан Ақбота( Алматы қаласы Әуезов   ауданы, Қ.А.Яссауи 

атындағы №123 мектеп-гимназиясы ). 

2 орын  

- Есенбаева Нұрфия(Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Байқадам ауылы                                                                           

Шалқар ауданы, Байқадам ауылы);                                                                                                         

- Жантөре Тұрлыбай (Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Сарымолдаев 

ауылы); 

- Куразов Арман ( Ақмола облысы, Егіндікөл ауданы, № 1 Егіндікөл 

орта мектебі); 

- Мамыш Гүлдана (Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Р.Сабденов 

ауылы);  

- Мәулітханова Ақбота(ШҚО, Аягөз ауданы, Ақтоғай стансасы); 

- Мухамажитова Зарина Нұрланқызы (Ақмола облысы, Аршалы ауданы, 

Аршалы кенті, №3Аршалы орта мектебі); 

- Омаров Досбол (Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы); 

- Раздықова Айғаным (Шығыс Қазақстан обл, Тарбағатай ауданы, 

Құйған ауылы); 

- Мейрамұлы Нұрбол (Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы,  Ақтоғай 

ауылы, К.Байсейітова атындағы ЖББОМ). 

3 орын  
– Молдабек Бердіғали (Қызылорда қаласындағы №235 орта                                     

мектебі); 



- Алданышева Жанерке (Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск 

қаласы, «Мирас» көпбейінді мектеп-гимназиясы); 

- Аралбаев Саят (Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Көгершін ауылы) 

- Жанғазы Айткүл (Қызылорда обл, Қазалы ауданы, Аранды ауылы); 

- Жасұланқызы Аружан (Солтүстік Қазақстан облысы, Білім  басқармасы 

Әбу Досмұхамбетов атындағы облыстық дарынды балаларға 

мамандандырылған гимназия- интернаты); 

- Кенжебек Айсана (Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Малдыбай 

ауылы ); 

- Көбеген Баршын (Атырау облысы  Жылыой ауданы Шоқпартоғай 

ауылы); 

- Қадесова Баян (Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы 

Топқайың ауылы); 

- Мейрам Аманбек (Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Достық ауылы, 

Достық орта мектебі); 

- Қайырбек Райхан (Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау 

қаласы); 

- Рахметова Камила (Павлодар облысы, Ақсу қаласының №4 орта 

мектебі); 

- Сәрсеқанов Талант (ШҚО, Үржар ауданы, Қарабұлақ ауылы, Қарабұлақ 

орта мектеп – балабақшасы); 

- Жаркенова Сауле (ШҚО Үржар ауданы, Көктерек ауылы, Көктерек орта 

мектеп-бақшасы). 

 

«Әңгіме» номинациясы бойынша (орыс тілінде) : 

8-10 жастағы төменгі буында 

1 орын 

 – Битнер Юлия (Акмола облысы, Шортанды ауданы, Новокубанка 

ауылы); 

- Мусханов Ислам (Акмола облысы, Сандықтау ауданы, Лесное ауылы); 

- Халитова Рамина (СҚО, Петропавл қ); 

- Швец Татьяна (СҚО, Петропавл қ, №1 орта мектебі).  

2 орын 

 – Ильдерякова Анастасия (Акмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск 

қ, №6 орта мектебі); 

- Альдешева Райхан (СҚО, Ақжар ауданы, №2 Ленинград орта мектебі). 

3 орын 

- Кочкина Ксения (СҚО, Мамлютка ауданы, Гуденко ат. орта мектебі);  

- Леонова Александра (Акмола облысы, орта мектебі); 

- Тюлемисов Аман (Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, №2 орта мектебі);  

- Лукьянова Ксения (Акмола облысы, Шортанды аудыны, Новокубанка 

ауылы). 

 



11-14 жастағы орта буында  

1 орын 

 – Жолдыбаева Мариям (Алматы обл, Талдықорған қ, №20 дарынды 

балаларға арналған мамандандырылған лицей); 

2 орын  

– Ерденова Сабина (СҚО, Қызылжар ауданы, Бескөл орта мектеп-

гимназиясы); 

3 орын  
- Даку Алдияр (Қарағанды обл, Оскаров аудыны, №26 орта мектебі).  

 

15-17 жастағы жоғары буында  

1 орын  

– Жусупов Александр (СҚО, Мамлүт ауданы, С.Гуденко атындағы орта 

мектебі); 

- Селюков Вадим (Қостанай қ, №25 орта мектебі). 

2 орын   

– Важитова Айяра (Алматы обл, Талдықорған қаласы, №20 дарынды 

балаларға арналған мамандандырылған лицей); 

- Смагулова Алтын ( Павлодар облысы, Ақсу қаласы). 

3 орын  

- Кобец Анастасия (СҚО, Мамлүт ауданы, С.Гуденко атындағы орта 

мектебі); 

- Низавитина Надежда (СҚО, Ғ. Мүсірепов ат. аудан, Шоптыкөл ауылы).  

 

«Бейнеролик» номинациясы бойынша: 

8-10 жастағы төменгі буында 

1 орын 

- Тоқтағұл Ерсайын (Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Абай 

атындағы орта мектебі ); 

3 орын 

- Зубарь Владислав (СҚО, Дмитриев орта мектебі). 

 

11-14 жастағы орта буында  

1 орын  

– Жақсылық Іңкәр (Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы 

№7 Е.Халықов атындағы жалпы білім беретін орта мектебі); 

- Наби Нұржан (Қарағанды обл, Жаңарқа ауданы, Ақтау орта 

мектебі); 

- Жапарова Алия (Жамбыл обл. Т.Рысқұлов ауданы Ш.Уәлиханов 

мектебі); 

2 орын  

– Желенко Амир (СҚО, Қызылжар ауд, Асаново ауылы, Асанов орта 

мектебі). 

3 орын 



 – Айтмухамбет Арлан (СҚО, Тайынша ауданы , с. Карагаш, Қарағаш 

орта мектебі); 

– Шевченко Татьяна (Жамбыл облысы, Шу ауданы, Бірлік ауданы, 

М.Х.Дулати ат. орта мектебі). 

15-17 жастағы жоғары буында 

Гран-при  

- Қаласов Бекбол (Қызылорда қаласы, № 11 орта мектебі) 

1 орын 

 – Исагалиева Акнур (Павлодар облысы , Ақсу қаласы, Достық ауылы, 

Достық орта мектебі); 

– Мамыш Гүлдана (Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Р.Сабденов 

ауылы);  

 – Фомин Илья Павлович (Қарағанды облысы, Сарань қаласы, №7 орта 

мектебі); 

2 орын 

– Абуов Аслан (Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, №8 жалпы орта мектебі); 

– Ихсанова Карина (Қарағанды облысы, Шахтинск қ, №2 орта мектебі). 

3 орын 

 – Валяева Людмила (СҚО, Тайынша ауданы, Петров орта мектебі); 

– Донаева Гүлжайна (Жамбыл облысы, Шу ауданы, Бірлік ауылы, Дулати 

орта мектебі); 

 – Қапсалімова Жарқын (Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор кенті 

орта мектебі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жүлде 

орындары 

1 Ақмола облысы 34 9 

2 Ақтөбе облысы 9 5 

3 Алматы облысы 3 2 

4 Атырау облысы 16 6 

5 Шығыс Қазақстан облысы 39 16 

6 Жамбыл облысы 32 11 

7 Батыс Қазақстан облысы 1 0 

8 Қарағанды облысы 23 12 

9 Қостанай облысы 8 3 

10 Қызылорда облысы 33 7 

11 Маңғыстау облысы  0 

12 Павлодар облысы 8 4 

13 Солтүстік Қазақстан облысы 38 12 

14 Оңтүстік Қазақстан облысы 1 0 

15 Алматы қаласы 8 3 

16 Астана қаласы 6 3 

 Барлығы 290 93 

 

 
 

 


