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Кел, балалар, оћылыћ!

 “АЛТЫН БЕЛГІ ИЕГЕРЛЕРІ”
Нұрсұлтан  Сәрсенов

№9 Дарынды балаларға арналған облыстық
қазақ-түрік лицейінің түлегі.

ҰБТ-дан 117 балл жинаған. "МИСиС" Ресей ұлттық
технологиялық университетінің грант иегері. CISCO
ITESSENIAL сертификатының иегері. Назарбаев универ-
ситетінің грантына үміткер.

Данияр  Шариханов
№9 Дарынды балаларға арналған облыстық

қазақ-түрік лицейінің түлегі.

ҰБТ-дан 113 балл жинаған. "МИСиС" Ресей ұлттық
технологиялық университетінің грант иегері. EXPO-
2017 бүкіләлемдік көрмеге жобаланған "Жасыл қала"
жобасының қатысушысы. Облыстық биология пәндік
олимпиадасының жүлдегері.

Нұрсұлтан  Балтабай
№9 Дарынды балаларға арналған облыстық

қазақ-түрік лицейінің түлегі.

ҰБТ-дан 114 балл жинаған. Қазақ хандығына-550
жылдығына арналған Облыстық ғылыми жоба
жарысының жеңімпазы. Облыстық "Абай оқулары"
сайысының жеңімпазы. "МИСиС" Ресей ұлттық тех-
нологиялық университетінің грант иегері.

Өткелбай  Ақбердіұлы
№9 Дарынды балаларға арналған облыстық

қазақ-түрік лицейінің түлегі.

ҰБТ-дан 118 балл жинаған. KATEV білім
олимпиадасының информатика пәні бойынша қола
медаль иегері. Назарбаев университетінің грантына
үміткер. "Форте банк" ұсынған Алматыдағы Нархоз
университетінің грант иегері.

Мирас  Жұмабек
№9 Дарынды балаларға арналған облыстық

қазақ-түрік лицейінің түлегі.

ҰБТ-дан 117 балл алды. "МИСиС" Ресей ұлттық
технологиялық университетінің грант иегері. CISCO
ITESSENIAL сертификатының ие-гері. Назарбаев
университетінің грантына үміткер.

Алмат  Әбілез
№9 Дарынды балаларға арналған облыстық

қазақ-түрік лицейінің түлегі.

ҰБТ-дан 116 балл алды. Физика пәні бойынша
республикалық олимпиаданың қола медаль иегері. 2014
жылғы халықаралық Туймаада олимпиадасының
физика пәнінен қатысушы. 2015 жылғы Халықаралық
Жәутіков олимпиадасының физика пәнінен
қатысушысы. Республикалық ғылыми жоба
жарысының жеңімпазы. Назарбаев университетінің
грантына үміткер.

Жанабай  Мәнсия  Ахмедияқызы
№10 дарынды балаларға арналған облыстық

қазақ-түрік лицейінің түлегі.

География пәні бойынша ҰБТ-да 25 балл жинады.
Жалпы балы - 119. Республикалық олимпиадада
география пәні бойынша ІІІ орынды иеленді. Әл-
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде
"география пәнінің мұғалімі" мамандығы бойынша
білім алуды жоспарлап отыр.

Өткел   Мәдина   Бекболқызы
№10 дарынды балаларға арналған облыстық

қазақ-түрік лицейінің түлегі.

Түрік тілі пәні бойынша қазақ-түрік лицейлері
арасында өткен олимпиадада жүлделі орындарды
иеленді. Сондай-ақ облыстық пәндік олимпиадада
бірнеше рет құқық пәні бойынша жүлделі орындарды
иеленді.

ҰБТ-дағы жалпы балы - 116. Болашақта Назарбаев
университетінде "Халықаралық қатынастар"
мамандығы бойынша білім алуды жоспарлап отыр.

Ботакөз  Сері  Ерікқызы
№10 дарынды балаларға арналған

облыстық
қазақ-түрік лицейінің түлегі.

ҰБТ-дағы жалпы балы - 108. Сүлеймен
Демирель университетінің "екі шет тілі"
мамандығы бойынша білім алуды жоспарлап
отыр.

Серікбаева  Меруерт  Сабырқызы
№10 дарынды балаларға арналған

облыстық
қазақ-түрік лицейінің түлегі.

Түрік тілі пәні бойынша қазақ-түрік
лицейлері арасында өткен олимпиадада
жүлделі орындарды иеленді. ҰБТ-дағы жалпы
балы - 111. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік
университетін "ағылшын тілі пәнінің
мұғалімі" мамандығы бойынша оқуды
жоспарлап отыр.

Бекбай   Ардақ  Кісенбайқызы
№10 дарынды балаларға арналған

облыстық
қазақ-түрік лицейінің түлегі.

ҰБТ-дағы жалпы балы - 121. Сүлеймен
Демирель университетінің "екі шет тілі"
мамандығы бойынша білім алуды жоспарлап
отыр.

Қуаныш  Ақтоты  Болатқызы
№10 дарынды балаларға арналған

облыстық
қазақ-түрік лицейінің түлегі.

Ол қазақ тілі пәні бойынша "Ақберен",
"Жарқын болашақ", т.б. олимпиадаларда
бірнеше рет жүлделі орындарды иеленді.
ҰБТ-дағы жалпы балы - 110.
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық
университетінде білім алуды жоспарлап
отыр.

Аймишева Алия Асылбекқызы
Қабылов атындағы №12 орта

мектебінің түлегі.

ҰБТ-да 110 балл алды. "Жарқын
болашақ" IV Республикалық КАТЕV олим-
пиадасының "Жазушылар" конкурсының
III орын иегері. "ZIAT" Ғылыми-әдістемелік
орталығымен ұйымдастырылған Респу-
бликалық "Менің болашақ мамандығым"
сайысында I дәрежелі дипломмен мара-
патталды.

Әлия Шүкір Алпысбайқызы
Қабылов атындағы №12 орта

мектебінің түлегі.

ҰБТ-да 119 балл алды.  Болашақта дәрігер
мамандығын таңдап отыр. Халықаралық
"Золотое руно", "Медвежонок" сайыс-
тарының  І, ІІ  дәрежелі дипломдарының
жүлделі орындарының иегері.

Зиятбек Ринат Талғатұлы
Қабылов атындағы №12 орта

мектебінің түлегі.

ҰБТ-да 118 балл алды. Қазақ тілі пәнінен
25 балл жинап, болашақта қаржыгер болуды
таңдап отыр. Халықаралық "Золотое руно",
"Медвежонок" сайыстарының жүлделі І, ІІ
дәрежелі дипломдарының иегері. Ресейдің
К.А.Тимирязев атындағы Мәскеу ауыл-
шаруашылық академиясының грантын
жеңіп алды.

Бибізере Саттар
№3 мектеп-лицейдің түлегі.

ҰБТ нәтижесі бойынша 113 балл алды.
Пәндік олимпиада бойынша ағылшын
тілінен, республикалық ғылыми жобалардан
ІІІ орын жүлдегері. Болашақта байланыс
саласының маманы болуды мақсат етіп отыр.

Бақберген Алдаберген Әбдіманатұлы
Т.Рысқұлов атындағы №222 орта

мектеп түлегі.

Өз қатарластарынан зеректігімен алға
озып шыққан Бақберген ҰБТ нәтижесінде ең
жоғары 122 балды жинаған төрт оқушының
бірі. Ол болашақта энергетик мамандығы
бойынша білім алуды жоспарлап отыр.

Гүлдана Ноғай Абайқызы
№176 қазақ орта  мектебінің түлегі.

ҰБТ нәтижесінде 117 балл жинады.
К.А.Тимирязев атындағы Ресей мемлекеттік
ауылшаруашылық университетінің грант
иегері. Орыс тілі пәнінен өткен облыстық
олимпиададан ІІ орын, "Инфоурок" қашық-
тық олимпиадасынан биология пәні бойын-
ша І орын иегері. Астана медициналық

Дәурен Айдарбек Мейрамбекұлы
№4 облыстық дарынды балаларға

арналған
мектеп-интернатының түлегі.

ҰБТ нәтижесінде 108 балды жинады.
Жалпы білім беретін пәндер бойынша
республикалық олимпиаданың ІІІ дәрежелі
диплом иегері. "Кенгуру-2014" халықаралық
математикалық байқаудың жүлдегері.
Ғылыми жобадан биология пәні бойынша ІІІ
дәрежелі диплом иегері.

Аманбол Дәндібай Әбілдинұлы
№4 облыстық дарынды балаларға

арналған
мектеп-интернатының түлегі.

ҰБТ нәтижесінде 109 балды жинады.
Облыстық Президенттік олимпиаданың
жеңімпазы, жаратылыстану-математика
пәндері бойынша VІІІ Президенттік олим-
пиадаға қатысушы. Республикалық ғылыми
жобадан физика пәнінен ІІІ дәрежелі
диплом иегері.

Кәмиллә Тәуекел
Ж.Қизатов атындағы №23 мектеп-

лицей түлегі.
ҰБТ нәтижесінде 114 балл жинады.

Халықаралық қашықтық олимпиадасынан
физика және математика пәндері бойынша
ІІІ орын иегері. "МИСиС" Ресей ұлттық
технологиялық университетінің грант
иегері. К.А.Тимирязев атындағы Ресей
мемлекеттік аграрлық университетінің
грант иегері. Болашақта елімізді көркейтетін
сәулетші болғысы келеді.

Әсел Файзрахман
Ж.Қизатов атындағы  №23 мектеп-

лицей түлегі.

ҰБТ нәтижесінде 119 балл жинады.
Асқар Жұмаділдаев атындағы байқаудың
100 мың теңгелік сертификат иегері.
Халықаралық қашықтық олимпиададан
география және физика пәндері бойынша
ІІІ орын иегері. К.А.Тимирязев атындағы
Ресей мемлекеттік аграрлық универ-
ситетінің грант иегері. Болашақта байланыс
саласының маманы болуды армандайды.

Қалыбай Жалғасбай
Ж.Қизатов атындағы №23 мектеп-

лицей түлегі.

ҰБТ нәтижесінде 118 балл жинады.
Халықаралық қашықтық олимпиададан
география және физика пәндері бойынша
ІІІ орын иегері. К.А. Тимирязев атындағы
Ресей мемлекеттік аграрлық универ-
ситетінің грант иегері. Физика ғылымының
қыр-сырын игеріп, инженер болуды
қалайды.

Спандияр  Назым  Сәкенқызы
№10 дарынды балаларға арналған

облыстық қазақ-түрік лицейінің түлегі.

ҰБТ-дағы жалпы балы - 118. Л.Гумилев
атындағы Еуразия мемлекеттік универ-
ситетінің "екі шет тілі" мамандығы бойынша
білім алуды жоспарлап отыр.

Айнұр Әділ Бақытбекқызы
№187 қазақ орта мектебінің түлегі.

ҰБТ-дан 111 балды еншіледі. Көпбалалы
отбасынан шыққан Айнұр болашақта
дәрігер болуды армандайды. Ол Қазақ тілі
пәні бойынша олимпиададан І орын иегері.
Облыстық "Дарын" ғылыми жоба
орталығында Биология пәні бойынша ІІ
дәрежелі диплом иегері атанды.

Дәулет Бейбарыс Бекзатұлы
Ж.Махамбетов атындағы

№43 қазақ орта мектебінің түлегі.

 ҰБТ-дан 119 балл жинады. Математика
пәнінен халықаралық олимпиадалардың
жеңімпазы. Болашақта экономист маман-
дығын меңгеріп, ел дамуына үлес қосуды
мақсат етеді.

Халифа Сейтхан Ағытайқызы
Ж.Махамбетов атындағы

№43 қазақ орта мектебінің түлегі.

ҰБТ-дан 116 балл жинады. Химия пәні
бойынша облыстық ІІІ орын, математика пәні
бойынша халықаралық олимпиададан ІІІ
орын, Қазақстан тарихы пәнінен облыстық
ғылыми жобалар байқауында ІІІ орын
иеленді.

Гүлайым Төлен Бақытжанқызы
Ж.Махамбетов атындағы

№43 қазақ орта мектебінің түлегі.

ҰБТ-дан 120 балл алды. Химия пәні
бойынша облыстық ІІ орын, математика пәні
бойынша халықаралық олимпиададан ІІІ
орын, физика пәні бойынша ғылыми
жобадан ІІІ орынды иеленді.

Сәбит Сымбат Сәбитқызы
№39 "Қызылөзек" орта мектебінің

түлегі.

Қалалық, облыстық сайыстардан жүлделі
орын иегері. ҰБТ нәтижесі бойынша 112 балл
жинады. Қалалық білім бөлімінің ІІ дәрежелі,
республикалық "Ақбота" интеллектуалдық
марафонының  ІІ дәрежелі, информатика
пәнінен ғылыми  жобадан ІІ орын
жеңімпазы.

Жансая Қарсақбай Бағдатқызы
№2 "Мұрагер" мектебінің түлегі.

ҰБТ-дан 114 балл еншіледі. Ол Қазақс-
танның ең озық жоғары оқу орындарына
грант ұтып алып, болашақта шет тілдерімен
байланысты оқу орталығын ашуды мақсат
етеді.

Ким Виктория Владимировна
№2 "Мұрагер" мектебінің түлегі.

ҰБТ-дан 112 балл еншіледі. Болашақта
бірнеше шетел тілін меңгеріп, Сыр елінде
дарынды балалардың көп екенін дәлелдегісі
келеді.

Гүлнұр Рахматбаева
№198 орта мектебінің түлегі.

ҰБТ нәтижесі бойынша 113 балды
еншіледі. Облыстық, қалалық пәндік
олимпиада жүлдегері. Оқу озаты қоғамдық
жұмыстарға да белсенді араласады. Ұстаз-
дарының үмітін ақтап, болашақта жақсы
маман болуды қалайды.

Малика Чутаева
№198 орта мектебінің түлегі.

ҰБТ нәтижесі бойынша 113 балды
еншіледі. Республикалық, облыстық пәндік
олимпиада жүлдегері. Түрлі конкурстар
жеңімпазы. Білімді жас жоғары оқу орнына
түсіп, таңдаған мамандығы бойынша білікті
маман болуды армандайды.

Вероника Цой
№198 орта мектебінің түлегі.

Облыс бойынша ең жоғары 122 балл
алған оқушының бірі. Әл-Фараби атындағы
Ұлттық университеттің халықаралық құқық
факультетін таңдап отыр. Республикалық
ағылшын тілі пәнінен өткен олимпиаданың
жеңімпазы.

Аружан Рысбай Алпысбайқызы
№6 орта мектебінің түлегі.

ҰБТ білім сынағынан 110 балл жинады.
РҒПО "Дарын" сырттай оқу мектебінің
олимпиадасында І орын жүлдегері.
"Қызылорда Ақиқат Айнасы" жастар қоғам
бірлестігі пікір-сайыс турнирінің І орын
иегері, республикалық "Талапкер" бейіндік
олимпиадасының қазақ тілі мен әдебиет
пәнінен І дәрежелі диплом жүлдегері.



2  1 ø³ëäå  2016  жыл

Жұлдызай Ақдәулет
№5 мектеп-лицейдің түлегі.

ҰБТ нәтижесінде 111 балл жинаған. ІV
Бүкілресейлік математика олимпиадасының
жүлдегері. Халықаралық "Инфоурок" мате-
матика пәні бойынша олимпиадасының
жеңімпазы.

Жамал Ермекбай
Т.Жүргенов атындағы №136 мектеп-

лицейінің түлегі.

ҰБТ нәтижесінде 113 балл жинады.
Тоғызқұмалақтан Азия чемпионы. Тоғыз-
құмалақтан Қазақстан Республикасының 4
дүркін чемпионы. Облыс әкімінің 231 мың
сыйақысының иегері. Бішкек қаласында
өткен халықаралық жарыстың күміс
жүлдегері.

Жандос Гайдарұлы
№140 орта мектептің түлегі.

ҰБТ қорытындысында 118 балл жинады.
География пәні бойынша қалалық, қазақ тілі
мен әдебиеті пәні бойынша республикалық
олимпиаданың жеңімпазы. Көркемсөз оқу
байқауының І орын иегері.

Азамат Есет Әшірбекұлы
№144 орта мектептің түлегі.

ҰБТ нәтижесінде 110 балл алды.
Облыстық және республикалық ғылыми
жобаның жеңімпазы. Халықаралық Жәу-
тіков олимпиадасының физика пәнінен
қатысушысы. Қалалық, облыстық шығар-
малар байқауының жүлдегері. "ХХІ ғасыр
көшбасшысы" республикалық интел-
лектуалды ойынының жеңімпазы.

Рауана Пернебек Әділжанқызы
№4 орта мектептің түлегі.

ҰБТ қорытындысы бойынша 111 балл
алды. Физика пәні бойынша қалалық
олимпиаданың жеңімпазы. Халықаралық
"Золотое Руно" интеллектуалды олимпиа-
дасының 1 орын иегері. Республикалық
"Қазақстан ұстазы" олимпиадасының,
республикалық "Жас дарын" ғылыми жоба-
лар сайысының І орын иегері.

Әлихан Мұса
№ 171 орта мектептің түлегі.

ҰБТ қорытындысы бойынша 111 балл
алды. Кішкентай кезінен оқуға деген
құмарлығы артып, бүгінде ұстаздарының
сенімін ақтап отыр. Болашақта ел дамуы мен
өркендеуіне үлес қосуды мақсат етеді.

Перизат Аймақ Жұмағұлқызы
№212 орта мектептің түлегі.

ҰБТ нәтижесінде 113 балл жинады.
Республикалық олимпиаданың ІІ кезеңінде
қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша ІІІ орын
иегері.

Бекзат Сейтман
№218 орта мектептің түлегі.

ҰБТ нәтижесінде 118 балл жинады.
Халықаралық қашықтық олимпиадасында
математика пәнінен ІІІ орын, "Яссауи" пәндік
олимпиа-дасының І кезеңінде биология
пәнінен ІІ орын иегері.

Аякөз Жанділда Кенжебекқызы
№ 261 орта мектептің түлегі.

ҰБТ қорытындысында 114 балл алды.
"Ақбота" интеллектуалдық марафонының
жеңімпазы. Қазақ тілі және математика пәні
бойынша республикалық қашықтық олим-
пиадасының жүлдегері.

Айгерім Байкен Әбдуғаппарқызы
№ 10 мектеп-лицей түлегі.

ҰБТ қорытындысында 116 балл алды.
"МИСиС" Ресей ұлттық технологиялық
университетінің грант иегері. Респу-
бликалық пәндік олимпиаданың қалалық
кезеңінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні
бойынша ІІ орын иегері.

Ерсұлтан Мубарак Алмасұлы
№ 10 мектеп-лицей түлегі.

ҰБТ қорытындысында 119 балл алды.
КБТУ олимпиадасының ІІ орын иегері.
Республикалық пәндік олимпиаданың
облыстық кезеңінің химия пәні бойынша ІІІ
орын иегері.

Жайылғанова Айханым Ерболатқызы
№62 орта мектебінің түлегі.

ҰБТ қорытындысы бойынша 109 балл
иеленді.   Аудандық, облыстық, республи-
калық сайыстардың жеңімпазы. Республи-
калық "Ақбота" интеллектуалдық мара-
фонында ІІІ орын, жалпы білім беретін
пәндер бойынша республикалық олим-
пиаданың ІІ кезеңінде (аудандық) гео-
графия   пәні бойынша   ІІ орын иегері.

Арал ауданы

Зиянсызов Еркебұлан Нұрлыбайұлы
№62 орта мектебінің түлегі.

ҰБТ қорытындысы бойынша 111 балл
иеленді. Республикалық "Ақбота-2012"
интеллектуалдық марафонында І орын,
Қорқыт Ата университетінің ұйымдас-
тыруымен өткен "Жас химиктер" І
облыстық конкурсында  І орын, "Тіл - бар-
лық  білімнің кілті" атты орыс тілі білгір-
лерінің байқауында І орын иегері.

Ақмарал Бақытжанова Жалғасқызы
№ 57 Елеу Көшербаев атындағы

орта мектептің түлегі.
ҰБТ сынағында ұстаздарының сенімін

ақтап  105 балға ие болды.  Келешекте
халықаралық қатынастар саласында
аударма ісі мамандығы бойынша Астана
қаласындағы Еуразия университетінде
білім алғысы келеді. Ғылымды  игерудің
халықаралық VІІІ интеллектуалды  сайыс-
тарына  ағылшын тілі, тарих және орыс тілі
пәні бойынша қатысып, жоғары  ұпай
жинап,  жүлделі орындарға ие болған.

Айерке РысбекқызыЖаңақұрылыс елді мекеніндегі№74 орта мектептің түлегі.
ҰБТ нәтижесінде 112 балды еншіледі.

Республикалық олимпиаданың  І кезең-
дерінде тарих пәнінен І орын, VI
республикалық Махамбет оқуының
аудандық кезеңінде "Ел құтқарар ер едім"
бағыты бойынша ІІ орын алғаны үшін,
республикалық олимпиаданың ІІ кезеңінде
тарих пәнінен ІІ орын иеленгені үшін
марапатталған.

Айсәуле Ембергенова
№19 орта мектептің түлегі.

ҰБТ-да 116 балл жинады. Республикалық
пән олимпиадасының ІІ кезеңінде химия
пәнінен ІІІ орын иеленді. Республикалық
"Новый урок" конкурсында ІІ орын иеленсе,
математикадан қашықтық олимпиадасында
І орынмен марапатталды. "Жыл оқушысы-
2016" сайысында үздік оқушы атанды.

Сақташова Үміт
№19 орта мектептің түлегі

ҰБТ-да 108 балл жинады. Республикалық
пән олимпиадасының ІІ кезеңінде физика
пәнінен ІІІ орын иеленді. Тоғызқұмалақтан
халықаралық, республикалық, облыстық
жарыстардың жеңімпазы, тоғызқұмалақтан
спорт шебері. Арал ауданы бойынша "Жыл
спортшысы" атағымен марапатталды.

Алтынай Жаңабекова
№220 орта мектептің түлегі.

ҰБТ-дан 113 балл жинаған. Халықаралық
"Кенгуру математика для всех", "Ақбота"
республикалық марафонында жеңімпаз
атанды. Физика пәні бойынша аудандық
пәндік олимпиадалардың жүлдегері. Алты-
най қоғамдық жұмыстарда да ұйымдас-
тырушылық қабілетін көрсетіп, "Жыл
оқушысы" сайысында жеңімпаз болды.

Алтынай Бозжігітова Талғатқызы
№262 мектеп-гимназиясының түлегі.

ҰБТ нәтижесінде 113 балл алды. Алтынай
аудандық, облыстық олимпиадалардың
жүлдегері. Республикалық "Тілім менің-
тірлігімнің айғағы" олимпиадасының бас
жүлде иегері. Облыстық ғылыми жоба-
лардың жеңімпазы.

Снежана Дәрмағанбетова Кемалқызы
Н.К.Крупская №14 мектеп-лицейдің

түлегі.

ҰБТ-дан 116 балл жинады. Ағылшын тілі
пәні бойынша аудандық олимпиададан І
орын, Канада университетінің стипендиаты,
республикалық "Shakespeare Lives" бай-
қауында І орын иегері.

Гүлдана Молдаш
№226 гимназия түлегі.

ҰБТ-дан 120 балл жинады. Қазақстан
тарихы пәнінен облыстық  пәндік олим-
пиада ІІІ орын. "Золотое руно" зияткерлік
халықаралық оқушылар байқауының ІІІ
дәрежелі дипломы, тарих пәнінен халық-
аралық қашықтық олимпиадасының ІІІ
дәрежелі Дипломы, ХІ халықаралық
олимпиада жаратылыстану пәндері бойын-
ша ІІІ дәрежелі диплом иегері, респу-
бликалық лингвистикалық олимпиадада ІІ
орын иегері.

Қазалы ауданы

Дарбай Назерке Хамитқызы
№249 мектеп-лицей түлегі.

ҰБТ-дан 113 балл жинады. Математика,
ағылшын тілі пәндері бойынша
халықаралық олимпиаданың жүлдегері.
Ағылшын тілі пәні бойынша аудандық
лингвистикалық сайыстың жеңімпазы.

Жеткербай Асхат Мергенбайұлы
№249 мектеп-лицей түлегі.

ҰБТ-дан 113 балл жинады. "Президенттік
олимпиада-2016" олимпиадаға қатысушы.
Орыс тілі  және математика пәнінен
халықаралық олимпиада жүлдегері.

Әбілқайырқызы Арайлым
№249 мектеп-лицей түлегі.

ҰБТ-дан 115 балл жинады. Математика
пәнінен халықаралық олимпиада жүлдегері.
Республикалық  "Золотое руно" байқауының
жеңімпазы.

Ізім Мәрия Қолдасқызы
№16 мектеп-лицейінің түлегі.

ҰБТ-дан 113 балл жинады. Орыс тілінен
өткен облыстық олимпиаданың ІІІ орын
иегері. Физика, орыс тілі, математика және
биология пәндерінен өткен халықаралық
олимпиаданың І дәрежелі дипломы,
республикалық интернет олимпиадасының
математикадан І дәрежелі, географиядан ІІ
дәрежелі жүлдегері. Республикалық
"Дарын" сырттай оқу мектебінің серти-
фикаты иегері.

Тоқсейіт Назгүл Оразбайқызы
№17 мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 117 балл жинады. Аудандық пән
олимпиадаларында орыс тілі, ағылшын тілі
пәндерінің жүлдегері, Халықаралық
УРФОДУ  олимпиадасында ағылшын тілі
пәнінен І  дәрежелі дипломмен марапат-
талған.

2016 жылы қашықтық халықаралық
Монопәндік супер жарысында ағылшын тілі
пәнінен І Дәрежелі диплом иегері.

Ләззат Жұмабай
№165 мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 115 балл жинады. 2009-2011
жылдары республикалық "Ақ бота"
интеллектуалдық марафонында ІІ орын,
Жаратылыстану-математика бағытындағы
пәндер бойынша республикалық қашықтық
олимпиадасының жүлдегері, "Сыр
қойнауы" ғылыми жоба сайысында ІІ орын,
2013-2015 жылдары аудандық пән олимпиа-
дасында орыс тілі пәні бойынша ІІ,ІІІ орын
иегері.

Жанна Сейілхан
№165 мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 115 балл жинады. 2010-2014
халықаралық "Кенгуру" математикалық
конкурсының, республикалық "Ақ бота"
марафонының ІІ,ІІІ орын иегері,
Республикалық "Химия анықтамалығы"
журналының Мақтау қағазы, 2014, 2015
жылдары аудандық пән олимпиадасында
математика пәні бойынша ІІ,ІІІ орын иегері.

Үкілім Рысқұл
№182 мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 112 балл жинады. ҚР
экологиялық шығармашылық жұмыстар
конкурсының  дипломы, "ІХ Сәтпаев оқу-
лары" атты халықаралық конференцияның
І дәрежелі дипломы, халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференциясының серти-
фикаты, аудандық жаратылыстану-мате-
матика олимпиадасында ІІІ орын иеленді.

Жайна Болат
№24 мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 113 балл жинады. 2007 жыл  -
Аудандық балалар шығармашылығы
байқауының "Алғыс хатымен". 2008 жылы
аймақтық пән олимпиадасында дүниетану
пәнінен I орын. 2007 жылдан бастап
республикалық "Ақ бота" интеллектуалды
марафонына 4 рет қатысып, жүлделі
орындар мен арнайы дипломын иеленген.

Акмарал Қолғанат
№225 мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 106 балл жинады. Үш  мәрте
аудандық пәндік олимпиадаларда химия
пәнінен жүлделі  І,ІІ, ІІІ орындарды алды
және облыстық пәндік олимпиадасында
химия пәнінен "Алғыс хатпен"
марапатталды. Аудандық Оралхан Бөкей
атындағы көркемсөз оқу байқауында
"Алғыс хатпен" марапатталды.

Өркен Алпамыс
№70 мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 117 балл жинады. 2011 жылы
Байқоңыр қаласында өткен қалалық
турнирде  І дәрежелі диплом. Жамбыл
облысында өткен ашық біріншілікте ІІІ
орын. Аудандық пәндік олимпиадада
математика пәні бойынша ІІІ дәрежелі
"Мақтау қағазы",  интернет олимпиадада
тарих пәні бойынша І дәрежелі дипломмен
марапатталды.

Аийда Ұлықбаш
№70 мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 107 балл жинады. Екі жыл
қатарынан интернет олимпиадада  химия
пәні бойынша І дәрежелі, физика пәні
бойынша ІІІ дәрежелі дипломдармен
марапатталған. Аудандық пәндік
олимпиадада қазақ тілі пәні бойынша І1І
дәрежелі "Мақтау қағазымен", Х
халықаралық интернет олимпиададан
химия пәні бойынша І дәрежелі дипломмен
марапатталды.

Есен Әбдіхалық
№70 мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 113 балл жинады. Аудандық
пәндік олимпиадада физика пәнінен ІІ
орын, аудандық І юниор олимпиадасында
жүлделі І орын, халықаралық қашықтық
олимпиадада қазақ тілі пәнінен алтын
медаль иегері. Аудандық пәндік олим-
пиадада физика пәнінен жүлделі ІІ орын
иеленген.

Асылан Халық
№70 мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 118 балл жинады. 2013 жылы
"Золотое руно" халықаралық интеллек-
туалды сайыста жүлделі ІІІ орын, УРФОДУ
халықаралық қашықтық олимпиадасында
химия пәнінен қола медаль иегері. 2014
жылдан бастап 4 жыл қатарынан аудандық
пәндік олимпиадада география пәнінен ІІІ
орын иеленген.

Еркін Мейрамбекұлы Күлімбетов
№94 мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 110 балл жинады. "Менің
отаным Қазақстан" балалар шығарма-
шылығында  І орын. Қазалы қаласы әкімінің
"Алғыс хаты". "Жас Орда" жастар қоғамдық
бірлестігінің  "Дипломы". "Жас мерген"
байқауында - ІІІ орын, Олимпиадада І орын.
2016 жылы Тарих пәнінен облыстық
Олимпиадада  ІІІ орын, "Айбын" жас мерген
облыстық байқауында І орын иеленді.

Абылайхан Елтай
№25 мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 117 балл жинады. "Кенгуру -
2009" интеллектуалдық  конкурсы, ІІІ орын.
2009 жыл, Қазақстан  Республикасы
Тәуелсіздігінің  20 жылдығына орай пәндік
олимпиадада, ІІ орын. 2013 жылы X
халықаралық пәндік олимпиада және
математика, химия пәндерінен І орын, 2014
жылы X халықаралық пәндік олимпиада
УРФОДУ химия және математика пәнде-
рінен І орын.

Ержігіт Гүлжайна Ерланқызы
№266 мектеп-лицей түлегі.

ҰБТ-дан 107 балл жинады. Халықаралық
УРФОДУ (Математика) олимпиадасынан I
дәрежелі дипломы. III Бүкілресейлік қашық-
тықтан оқыту олимпиадасының II дәрежелі
дипломы (Математика). Бүкілресейлік
олимпиададан бірінші дәрежелі диплом,
төсбелгі иегері.

Байболат Әсел Талантқызы
№266 мектеп-лицей түлегі.

ҰБТ-дан 116 балл жинады. 10-сыныпта
ағылшын пәнінен халықаралық конкурстан
ІІІ-дәрежелі диплом, Қазақстан тарихы
пәнінен Х халықаралық олимпиададан І-
дәрежелі диплом; 11-сыныпта ағылшын тілі
пәнінен мектепішілік олимпиададан 1-
орын, аудандық олимпиададан 3-орын
иегері.
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Хамитова Аружан Әмірқызы
№26 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 116 балл жинады. Қазақ тілі мен
әдебиет пәні аудандық пәндік олимпиада
ІІ орын, Физика пәнінен облыстық ғылыми
жобалар  байқауы І орын, қазақ тілі мен
әдебиеті пәні бойынша аудандық
олимпиада  І орын, облыстық олимпиада
ІІІ орын. Жалпы білім беретін пәндер
бойынша республикалық ғылыми жобалар
байқауының ІІ кезеңі - ІІ орынды иеленді.

Қармақшы ауданы

Серікбаева Динара Серікбекқызы
№183 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 114 балл жинады. Аудандық
Махамбет оқулары байқауында  ІІ орын,
Халықаралық "Русский медвежонок"
конкурсында ІІІ орын, облыстық "Жас
ғалым-2014" ғылыми жұмыстар бай-
қауында Алғыс хат, Аудандық дәстүрлі
Абай және Шәкәрім оқулары байқауында
ІІ орын, Халықаралық "Русский мед-
вежонок" конукурсында ІІІ орын,
Аудандық "Жарқын болашақ" VІІІ KATEV
қазақ тілі олимпиадасында І орын.

Досмұрат Ислам Ғабитұлы
Т.Көмекбаев атындағы №250 мектеп-

лицей түлегі.

ҰБТ-дан 107 балл жинады. Аудандық
"Тіл - тұнық ойдың кәусары"  атты байқау
ІІІ орын. Мектепішілік пән сайыстарына,
спорттық жарыстарға белсене араласады.
Қабырға газетін шығаруға атсалысады.

Төлеуова Анар Әнуарбекқызы
Т.Көмекбаев атындағы №250 мектеп-

лицей түлегі.

ҰБТ-дан 117 балл жинады. Аудандық
юниорлық олимпиадада ІІ орын, "Күз
ханшайымы" байқауының бас жүлдесі,
биология пфәнінен аудандық олимпиадада
І орын, "Бітібаева" атындағы қазақ тілі мен
әдебиеті пәні бойынша аудандық
олимпиадада ІІІ орын иегері.

Әбдікамалов Айбек Болатбекұлы
Т.Көмекбаев атындағы №250 мектеп-

лицей түлегі.

ҰБТ-дан 112 балл жинады.
Оқушылардың ғылыми жоба байқауынан
ІІІ орын. "Математика" үйірмесінен "ХХІ
ғасыр көшбасшысы" интеллектуалдық
ойында ІІІ орын. Екі жыл қатарынан
аудандық спорт мектебінің самбо
күресінен І орын иегері.

Нұрланова Гүлнұр Нұрланқызы
Т.Көмекбаев атындағы №250 мектеп-

лицей түлегі.

ҰБТ-дан 119 балл жинады. Орыс тілі
пәнінен мектепішілік олимпиадада   І орын.
Қазақ тілі пәнінен "Өзге тілдің   бәрін біл, өз
тіліңді құрметте" шығарма  байқауында ІІ
орын (мектепішілік) иегері.

Мұхит Анар Мұхитқызы
Т.Көмекбаев атындағы №250 мектеп-

лицей түлегі.

ҰБТ-дан 122 балл жинады. Аудандық
математика пәні бойынша фолимпиадада
І орын. Мектепішілік ағылшын тілі пәні
бойынша өткен сайыста І орын.
Мектепішілік информатика пәні бойынша
өткен олимпиадада І орын иеленді.

Асан Асылхан Мұратұлы
Т.Көмекбаев атындағы №250 мектеп-

лицей түлегі.

ҰБТ-дан 117 балл жинады. Облыстық
пәндік олимпиадада орыс тілінен ІІІ орын,
Облыстық "Жас дарын-2015" ғылыми-
практикалық орталық, "Адаптация ядерного
реактора CANDU-9 в Кызылординской
области" ғыфлыми жоба, Алғыс хаты,
Аудандық пәндік олимпиада орыс тілінен
ІІІ орын, республикалық лингвистикалық
олимпиадада, ІІІ орын иеленді.

Жалғасбаева Динара Маратқызы
Т.Көмекбаев атындағы №250 мектеп-

лицей түлегі.

ҰБТ-дан 112 балл жинады. Математика
пәнінен өткен аудандық пән олимпиадада
І орын, информатика пәнінен өткен
мектепішілік олимпиадада І орын, Қыздар
педагогикалық университетінің грант
иегері. Тимирязев атындағы Мәскеу ауыл
шаруашылығы академиясының грант
иегері.

Боранбаев Дәулет Құрманәліұлы
Т.Көмекбаев атындағы №250 мектеп-

лицей түлегі.

ҰБТ-дан 108 балл жинады. Халықаралық
"Золотое руно" интеллектуалдық
конкурсында ІІІ орын. Орыс тілінен өткен
аудандық олимпиадада ІІ орын. Тимирязев
атындағы Мәскеу ауыл шаруашылығы
Академиясының грант иегері.

Мырзагелдиева Салтанат
Нұртайқызы

№121 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 105 балл жинады. 2013 жылы
аудандық "Ұ.Қошалақов" атындағы VII
математикалық олимпиададан  ІІІ  орын.
2013 жылы аудандық математика пәнінен
өткен олимпиадада ІІІ орын. 2015 жыл
аудандық математика пәнінен өткен
олимпиадада ІІІ орын алған.

Бекқұлов Нұрдәулет Ғабитұлы
№109 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 108 балл жинады. "Есірткіге
жол жоқ" атты плакаттардан және
шығармалардан өткен республикалық
байқауында ІІ орын. Облыстық "Ата-баба
мұрасын сақтаймыз және көбейтеміз"
бастауыш сынып оқушыларының ғылыми
жоба қорғау жарысынан  І  орын иеленді.

Құрманбекова Гүлдәрі
Құрманбекқызы

№29 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 108 балл жинады. Аудандық
"Экспо-2017" тың жетістіктер жолы"
тақырыбындағы "Үздік архитектуралық
макет" номинациясы бойынша ІІ орын, 2014
жылы "Бейбітшілік әлемі" халықаралық
қазақ шығармашылық бірлестігінің ұйым-
дастыруымен өткізілген "Өмір және ғылым"
атты ІV республикалық оқушылар конфе-
ренциясына қатысып, ІІІ дәрежелі "Ғылым-
ға қадам" дипломымен марапатталды.

Алмұратова Арайлым
Мәскеубекқызы

Т.Көмекбаев атындағы №250 мектеп-
лицей түлегі.

ҰБТ-дан 113 балл жинады. Аудандық
ішкі саясат бөлімінің ұйымдастыруымен
"Кім жылдам?" интеллектуалдық
сайысында І орын. Облыстық 11-сынып
оқушылар арасындағы олимпиадада
Қазақстан тарихы пәні бойынша ІІ орын
иегері.

Кемалова Ақнұр Жамалашқызы
№80 мектеп-гимназиясының түлегі.

ҰБТ-дан 105 балл жинады. Халықаралық
"Ақбота-2009" сайысында диплом, Ай-
мақтық "Ең үздік жас тілтанушы" дипломы,
Халықаралық "Руский медвежонок" бай-
қауында диплом, Аудандық "Жас әде-
биеттанушы" сайысының жеңімпазы, "Рес-
публиканский дистанционный олим-
пиадасының" жеңімпазы, "Дені саудың -
тәні сау" облыстық ішкі істер депар-
таментінің Құрмет грамотасы иегері.

Қартбаева Ақбота Асқарқызы
№277 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 117 балл жинады. Ағылшын тілі
пәнінен қалалық олимпиададан ІІІ орын;
География пәнінен қалалық олимпиадада
ІІІ орын; Химия пәнінен қалалық олим-
пиадада ІІІ орын; Республикалық "Ақбота-
2014" интеллектуалдық марафонында   ІІІ
орын;. Математика пәнінен аудандық
олимпиадада ІІ орын алды.

Жақсылықов Айбек Қайруллаұлы
№277 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 115 балл жинады. Қалалық
аудармашылар сайысынан І орын, Қалалық
сурет сайысының жүлдегері. Физика
пәнінен қалалық олимпиадада ІІІ орын,
Сингапур мемлекетінде өткен халықаралық
Каратэ-до спорт түрінен "Азия чемпионы"
атағының  иегері, Каратэ-до спорт түрінен
Қазақстан Республикасының спорт шебері.

Ергешбаев Айбек Әбдуқадірұлы
№277 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 106 балл жинады.
Информатика пәнінен қалалық олимпиада
жүлдегері  ІІ орын. Бүкілресейлік "Юный
математик" интернет-олимпиада жеңім-
пазы І орын. Қазақ тілі пәнінен "Дарын"
ғылыми  орталығының  интернет олим-
пиадасында "Ең үздік нәтиже" сер-
тификаты. Республикалық "Ақбота-2014"
интеллектуалдық марафонында ІІІ орын
иегері.

Есбергенова Аида Мейрханқызы
№99 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 113 балл жинады. Аудандық
пәндік олимпиадада (химия пәнінен) І
орын, облыстық олимпиадалар және
қосымша білім беру орталығының биология
пәні бойынша ІІІ орын иегері. "Золотое
руно" интеллектуалдық марафондарының
жеңімпазы.

Жалағаш ауданы
Тәуекел Мақпал Мейрамбекқызы

№32 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 115 балл жинады. "Жастар -
қоғамның қозғаушы күші" атты пікірталас
ІІІ орын. 2014-2015 жылдары жалпы білім
беретін пәндер бойынша Республикалық
олимпиаданың ІІ (аудандық) кезеңінде
Қазақстан тарихы пәнінен ІІІ орын иеленді.

Шайқыслам Айым Ерланқызы
№32 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 112 балл жинады. Жалпы білім
беретін пәндер бойынша Республикалық
олимпиаданың ІІ (аудандық) кезеңінде
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен ІІІ орын.
Аудандық жаратылыстану пәндері бойын-
ша логикалық олимпиадада физика
пәнінен ІІ орын. Аудандық "Абай-Шәкәрім
оқулары" байқауынан ІІІ орын иегері.

Маңмұрын  Мұхаммедрахым
Мұзданұлы

№119 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 122 балл жинады. Аудандық
мектеп оқушылары арасында "Күзгі
пейзаж" тақырыбында өткен сурет
көрмесінде І орын. Аудандық "Табиғатты
қорғау" тақырыбындағы жас суретшілер
көрмесінде І орын. Аудандық Оқушылар
үйі "Көктем көріністері" атты сурет
конкурсында І орын. Жалпы білім беретін
пәндер бойынша Республикалық олим-
пиаданың ІІ кезеңінде Қазақ тілі мен
әдебиеті пәнінен жүлделі ІІІ орын.

Тәңірберген  Айтолды
Тәңірбергенқызы

№119 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 114 балл жинады. Рес-
публикалық "Ақ бота" интелектуалды
марафонында ІІІ орын. "Ата-баба мұрасын
сақтаймыз және көбейтеміз" аудандық
ғылыми жоба байқауында ІІ орын.
Аудандық "Тәуелсіздік-тұғырым" атты жас
ақындар мүшәйрасында І орын иегері.

Әбілда Қызжібек Батыржанқызы
№123 мектеп-лицей түлегі.

ҰБТ-дан 113 балл жинады. "Жарқын
болашақ" VІІІ республикалық КАТЕV
Қазақ тілі олимпиадасында ІІ орын.
"Тоғызқұмалақтан өткен Халықаралық
турнирде ІІ орын. Тоғызқұмалақтан
"Қазақстан Республикасының спорт
Шебері". Жалпы білім беретін пәндер
бойынша Республикалық олимпиаданың ІІ
аудандық кезеніңде қазақ тілі мен әдебиеті
пәнінен І орын иегері.

Рүстем Айжан Рүстемқызы
№123 мектеп-лицей түлегі.

ҰБТ-дан 120 балл жинады. ХV Рес-
публикалық Абай оқуларының аудандық
кезеніңде "Өлең-сөздің патшасы, сөз
сарасы" бөлімі бойынша ІІ орын. Облыстық
олимпиадалар және қосымша білім беру
орталығының ұйымдастырумен 11 сынып
оқушылар арасында өткізілген облыстық
олимпиадада математика пәні бойынша ІІ
орын алды.

Әби  Гүлнұр Баймұратқызы
№123 мектеп-лицей түлегі.

ҰБТ-дан 114 балл жинады. Жалпы білім
беретін пәндер бойынша республикалық
олимпиаданың ІІ аудандық кезеніңде
математика пәнінен ІІІ орын. Математика
пәні бойынша республикалық қашықтық
олимпиадасының І орын жеңімпазы.

Болат Нұрсұлтан Сәкенұлы
№202 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 115 балл жинады. Жалпы білім
беретін пәндер бойынша өткізілген
республикалық олимпиаданың ІІІ
кезеңінде 3 жыл қатарынан физика пәні
бойынша  ІІІ орын, республикалық
кезеңінде ІІІ орын. Өзін-өзі тану пәні
бойынша республикада алғаш рет
өткізілген олимпиаданың ІІ орын иегері.

Серікқазы  Дариға Серікқазықызы
№246 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 109 балл жинады. Аудандық
"Сандар қойнауы" атты ғылыми жоба
жарысында "Сандар сырының құпиясы"
бағыты бойынша І орын. Жалпы білім
беретін пәндер бойынша өткізілген
аудандық пәндік олимпиадада физика
пәнінен І орын.  "Майданнан келген
хаттар сыр шертеді"  республикалық
ғылыми жоба байқауында І орын иегері.

Рауан Кеңесова Нұрлыбекқызы
Шаған ауылындағы №37 орта

мектептің түлегі.

ҰБТ-дан 108 балл алды. "XXI ғасыр көш-
басшысы" сайысына қатысып, бас жүлде
иегері атанды.

Арайлым Алматова
Т.Айтбаев атындағы №132 орта

мектептің түлегі.

ҰБТ-дан 115 балл жинады. Респу-
бликалық пәндік олимпиадалардың жеңім-
пазы, Халықаралық жобаларға қатысып ІІІ
орын иеленді.

Бижұма  Сандуғаш Бөрібайқызы
№33 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 117 балл жинады. Халық-
аралық "Кенгуру - 2009" конкурсында ІІ
орын. Жалпы білім беретін пәндер
бойынша Республикалық олимпиаданың ІІ
(аудандық) кезеңінде орыс тілі мен әдебиеті
пәнінен ІІ орын және ІІІ орын. "Жанқожа
- халық батыры" атты аудандық шығар-
малар байқауында, "Ел тірегі - тіл" сайыста
ІІ орын алды.

Сырдария ауданы

Ыдырысова Айдана Ерсаидқызы
№45 "Ақ Орда" мектеп-

гимназиясының түлегі.

ҰБТ-дан 109 балл жинады. Халықаралық
қашықтықтан олимпиада математика
пәнінен ІІІ орын, "Жас ғалым" ғылыми
жұмыстары сайысында І орын, "Қазақстан
тарихы" пәнінен облыстық олимпиада ІІІ
орын, Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық
қазақ-түрік универ-ситетіндегі "Дүние
жүзілік тарих" пәнінен V аймақтық
олимпиадада ІІІ орын алды.

Хайруллаева Азиза Әбдіғаниқызы
№45 "Ақ Орда" мектеп-

гимназиясының түлегі.

ҰБТ-дан 112 балл жинады. Аудандық
олимпиадада физика пәні бойынша  ІІІ
орын, орыс тілінен Бүкілресейлік қашықтық
олимпиадасында ІІ дәрежелі дипломмен,
аудандық "KATEV" қазақ тілі пәні
олимпиадасында "Тілші-әдебиетшілер"
бөлімі бойынша  І орын иегері.

Келесбекова Алина Фархадқызы
А.С.Пушкин атындағы №46 мектеп-

лицейінің түлегі.

ҰБТ-дан 111 балл жинады. Халықаралық
"Инфоурок" қашықтық олимпиадасының
тарихтан ІІ, математика пәнінен І орын,
2015-2016 оқу жылындағы Республикалық
олимпиаданың ІІ кезеңінде ағылшын тілі
пәнінен ІI орын жүлдегері.

Шиелі ауданы

Тұрғанбаев Абай Болатұлы
М.В.Ломоносов атындағы №47

мектеп-лицей түлегі.

ҰБТ-дан 121 балл жинады. "Жас ғалым-
2014" ғылыми конференциясында "Тіл
білімі" секциясы бойынша ІІІ орын иегері.
Халықаралық "Жас ғалым" ғылыми-
тәжірибелік конференцияда  ІІ орын иегері.
Республикалық олимпиаданың  сертификат
иегері; Түркістан Яссауи халықаралық
олимпиадасының жүлдегері.
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Болат  Сейтқасым  Нұрланұлы
Ә.Қоңыратбаев атындағы №48

мектеп-лицей түлегі.

ҰБТ-дан 116 балл жинады. Қожа Ахмет
Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университетінде өткен ІІІ Республикалық
пәндік (математика) олимпиадасының Ал-
ғыс хаты. Ғылым негіздері бойынша
өткізілген Республикалық олимпиадада
биология пәні бойынша ІІ орын, V Халық-
аралық ғылыми-практикалық конферен-
цияда І дәрежелі  диплом иегері.

Дусанова Балкүміс
Махамадкәрімқызы

Ы.Алтынсарин атындағы №219
мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 116 балл жинады. Ә.Тәжі-
баевтың 100 жылдығына арналған "Сырда
туған сұңқар ақын" жарысында мәнерлеп
оқудан ІІІ орын, халықаралық қашықтықтан
блиц-турнирде "Жаңа сабақ" жобасында
ағылшын тілінен І дәрежелі диплом,
Республикалық қашықтықтан өткізілген
байқауда ІІІ дәрежелі диплом иегері.

Файзулла Фарида Ғалымқызы
Ы.Жақаев  атындағы №244 қазақ

орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 114 балл жинады. "Жас ғалым
- 2014" атты V халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференциясының  I
дәрежелі дипломы, "Новый урок" блиц-
турнир жобасы, І орын "Диплом", "Тал-
пынған жетер мұратқа" білім сайысы ІІ
орын. Республикалық пәндік олимпиа-
даның II кезеңінде биология пәнінен III
орын алды.

Жұматаева Аружан Ғаниқызы
Ы.Жақаев  атындағы №244 қазақ

орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 114 балл жинады. "Жас ғалым
- 2013" атты V халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция.  I дәрежелі
диплом. "Талпынған жетер мұратқа" білім
сайысы ІІІ орын. Республикалық пәндік
олимпиаданың II кезеңінде физика
пәнінен III орын иегері.

Ақылбек Бибінұр Маратқызы
№148 қазақ орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 114 балл жинады. Облыстық ХІІ
"Бозторғай"  байқауының ІІІ орын иегері,
Республикалық "Үздік жас зерттеуші"
ғылыми жұмыстар байқауында І  орын.
Қорқыт  Ата университетінде  өткен "Жас
химик-2012"  байқауының ІІ орын иегері.
2012-2013 оқу жылында "Қазақстанның
үміт  артарлары" кітабына енді.

Сералиева Нұрзия Ерқазықызы
№150 қазақ орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 114 балл жинады. 2014-2015
жылдары "Инфоурок" жобасы аясында
математика пәні бойынша халықаралық
қашықтық олимпиадасында ІІ және І орын
алған. Информатика пәні бойынша
халықаралық ойын-байқауында жүлделі ІІ
орын алғаны үшін дипломмен марапат-
талды.

Сейілхан  Қанат Әлімханұлы
Н.Бекежанов атындағы

№156 қазақ орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 117 балл жинады. "Жас ғалым
- 2013" атты V халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференциясының II дәре-
желі дипломы. "Талпынған жетер мұратқа"
білім сайысы ІІ орын. Республикалық
пәндік олимпиаданың II кезеңінде
математика пәнінен III орын иеленді.

Сәдуақасова Назым Әлиқызы
Б.Пәрімбетов атындағы

№157 қазақ орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 110 балл жинады. Республи-
калық ғылыми-танымдық педагогикалық
"Химик анықтамалығы" журналы жүргізген
"Алхимик" сайысында 2013 жылы ІІ
орынды, 2014 жылы І орынды иеленіп,
дипломдармен, алтын және қола медальмен
марапатталды. "Инфоурок" жобасы бойын-
ша биология пәнінен Халықаралық
қашықтық олимпиадасында І орын иеленді.

Қарабатырова Аруна Марғұланқызы
Ы.Алтынсарин атындағы №219

мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 116 балл жинады. Халықаралық
орыс тілі ойын-сайысының IIІ дәрежелі
дипломы. Қазақстан тарихы пәні бойынша
I республикалық қашықтық олимпиа-
дасынан ІІ орын. Б.Момышұлының 105
жасқа толуына орай "Тағдыры тарих тал
бесік" аудандық конференциясының
мадақтамасы иегері.

Қарынбаев Олжас  Кенжебайұлы
№158 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 106 балл жинады. "Алға,
Тәуелсіз елдің ұландары" сайысында І орын,
"Бозторғай" ауыларалық балалар шығарма-
шылығы байқауының "Алғыс хаты",
"Тәуелсіздік - ел тірегі" тақырыбындағы
шығармасы үшін ІІ орын иегері.

Тынбаева Ақерке Анарқұлқызы
№158 орта мектеп түлегі

ҰБТ-дан 115 балл жинады. "Зерттеуші"
республикалық ғылыми жұмыстар
конкурсында ІІ орын. "Ана тілі - жүрек үні"
атты "ХХІ ғасыр көшбасшысы"  білім
сайысында  І орын, "Химиялық элементтер
әлемінде" сайысында бас жүлде, күзгі балл
кешінде І орынмен марапатталды.

Құрбанбеков Азамат Мұратбекұлы
№181 жалпы білім беретін қазақ орта

мектеп түлегі.
ҰБТ-дан 106 балл жинады. Аудандық

"Менің сүйікті қалам - Астана" атты
суреттер байқауында І орын, аудандық
тарих пәнінен олимпиадада І орын. "Абай,
Шәкәрім оқуларының" аудандық бай-
қауында ІІ орын, аудандық олимпиадаларда
орыс тілі, тарих және физика пәндерінен
жүлделі орын иеленді.

Жаппар Әділхан Әзімханұлы
№55 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 118 балл жинады. "Жас дарын"
атты ІІ республикалық ғылыми жұмыстар
конкурсында "Сыры ашылмаған Сығанақ
қаласы" тақырыбындағы зерттеу жұмысына
марапаттау алды. Екі жыл қатарынан
аудандық олимпиадада химия пәнінен ІІ
орын, мектепішілік "Жыл  оқушысы - 2016"
номинациясының  иегері.

Бауыржан Ақбота Бауыржанқызы
№110 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 108 балл жинады. Респу-
бликалық пәндік олимпиадасының екінші
(аудандық) кезеңінде биология пәнінен
сапалы білім көрсеткішіне қол жеткізіп ІІ
орын алған. С.Асфендияров атындағы
медицина университетінің грантына үміт-
кер.

Мұратбекова Әсел Әбдіәкімқызы
№166 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 114 балл жинады. Аудандық
пәндік олимпиада ІІІ орын география пәні
2014-2015 оқу жылы Аудандық пәндік
олимпиада ІІІ орын қазақ тілі әдебиеті пәні
2015-2016 оқу жылы; Аудандық "Абай
оқулары" сайысында ІІІ орын иегері.

Қожамұрат Аман Қалмұратұлы
№194 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 116 балл жинады. Респу-
бликалық олимпиаданың математика пәні
бойынша жүлдегері. Облыстық ғылыми
жоба жарысының жеңімпазы. Жамбыл
Жабаев оқуларының  "Ой жырым, қызыл
тілім, сенің арқаң" шығармашылық сайы-
сының жүлдегері.

Әмит Әлішер Әділбекұлы
Н.Илялетдинов атындағы №169 орта

мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 118 балл жинады. Аудандық
пәндік  олимпиадада физика  пәнінен ІІІ
орын иегері. Облыстық пәндік  олимпиадада
физика  пәнінен  ІІ орын иегері.

Төленова Анар Бауыржанқызы
№229 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 109 балл жинады. Назарбаев
университетінің грантына үміткер. Аудан-
дық олимпиададан Математика пәні
бойынша жеңімпазы. Аудандық сайыстың
ІІ орын иегері. Облыстық олимпиададан
математика пәні бойынша ІІ орын иегері.

Қалдыбек Балнұр Қайратқызы
№229 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 111 балл жинады. Назарбаев
университетінің грантына үміткер. "Абай
оқулары" аудандық сайысында ІІ орын.
Облыстық олимпиададан география пәні
бойынша І орын иегері.

Қожахмет Аружан Ғалымжанқызы
№163 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 118 балл жинады. "Балалар
интеллектуалдық клубы" жобасы бойынша
ағылшын тілінен халықаралық монопәндік
супер жобасында  III орын, республикалық
олимпиаданың II кезеңі (аудандық)
ағылшын тілі пәнінен - II орын, интернет
олимпиада (КИО) ағылшын тілінен үздік
нәтиже көрсеткені үшін арнайы
сертификатпен  марапатталған.

Ілияс Әйгерім Рахманбердіқызы
№163 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 114 балл жинады. Геогра-
фиядан халықаралық қашықтық олимпиада
инфоурок жобасы І орын, республикалық
олимпиаданың ІІ кезеңі (аудандық)
география пәні бойынша ІІ орын, интернет
олимпиада (КИО) орыс тілі пәнінен үздік
нәтиже көрсеткені үшін арнайы серти-
фикатпен марапатталған.

Абылай Назерке Патшаханқызы
№163 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 115 балл жинады. Халықаралық
қашықтық олимпиада математика пәнінен
"Инфоурок" жобасы - I орын, Респу-
бликалық олимпиаданың II кезеңі
(аудандық) математика пәнінен - III орын,
Интернет Олимпиада (КИО) математика
пәнінен үздік нәтиже көрсеткені үшін
арнайы сертификатпен  марапатталған.

Мейрамбек Нұрлыбек
Мейрамбекұлы

№163 орта мектеп түлегі.
ҰБТ-дан 110 балл жинады. Республика

көлеміндегі "Мәңгілік ел үміттері" атты
дарындылар антологиясына белсене ат-
салысқаны үшін "Алғыс хатпен"  мара-
патталды. Қазақстан тарихы пәнінен
пәндік олимпиада - I орын, халықаралық
қашықтық олимпиада дүниежүзі тарихы
пәнінен  "Инфоурок" жобасы - II орын
иегері.

Малкаждар Шыңғысхан Ермаханұлы
№223 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 113 балл жинады. Облыстық
олимпиадалар және қосымша білім беру
орталығы өткізген пәндік олимпиадада
биология пәнінен І орын иегері.
Республикалық пәндік олимпиаданың ІІ
аудандық кезеңінен қазақ тілі мен әдебиеті
пәнінен ІІІ орын иегері.

Сарбасова  Зарина Нұрланқызы
Н.Илялетдинов атындағы №169 орта

мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 110 балл жинады. Қожа Ахмет
Яссауи атындағы Халықаралық  қазақ-түрік
университетінің  грант иегері. Мектепішілік
пән сайыстарына қатысқан.

Әбжапбар Ұлпан Мадиярқызы
№54 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 112 балл жинады. Респу-
бликалық қазақ тілі мен әдебиеті пәндері
олимпиадасының ІІ орын, қашықтық олим-
пиадасының математика пәні бойынша  ІІ
орын, халықаралық қашықтық олимпиада-
сының  орыс тілі пәні бойынша ІІ орын
иегері.

Адхамов Думан Алмасұлы
№207 "Жаңатұрмыс" орта мектеп

түлегі.

ҰБТ-дан 111 балл жинады. "Дарын"
республикалық ғылыми-тәжірибелік орта-
лығының қашықтық олимпиадасының
сертификатты "Инфоурок" Халықаралық
қашықтық олимпиадада жалпы тарих
пәнінен І орын, химия пәнінен ІІ орын.
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік кон-
ференциясында  ІІІ  орын иеленді.

Нұрділдаев Батухан Оразайұлы
№207 "Жаңатұрмыс" орта мектеп

түлегі.

ҰБТ-дан 113 балл жинады. "Дарын"
республикалық ғылыми-практикалық орта-
лығымен ұйымдастырған қашықтық олим-
пиадасының сертификаты "Инфоурок"
Халықаралық қашықтық олимпиадада
математика пәнінен ІІІ орын, халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференцияда  ІІІ
орын иеленді.

Әбубәкірова Сымбат  Бақытқызы
Шаймерден Бәкіров атындағы

№228 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 106 балл жинады. Респу-
бликалық "Жас ғалым" ғылыми жұмыстар
конкурсының жеңімпазы, республикалық
пәндік олимпиаданың II кезеңінде биология
пәнінен  IIІ орын, республикалық қашықтық
олимпиадасы биология пәні  бойынша  I
орын  иегері.

Мәдәлі  Айдана Мәдәліқызы
№52 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 110 балл жинады. 2014-2015 оқу
жылында ұйымдастырылғын республи-
калық пәндік  олимпиаданың ІІ кезеңінде
биология пәнінен ІІ орын, өткен оқу
жылында ІІІ орын иеленген. С.Д.Асфен-
дияров атындағы қазақ ұлттық медици-
налық университетіне үміткер.

Балтабай Ұлболсын Серікбайқызы
№213 "Қыркеңсе" орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 109 балл жинады. 2013-2014 оқу
жылында халықаралық "Кенгуру"
интеллектуалды конкурсында жүлделі І
орын, республикалық пәндік олимпиаданың
ІІ кезеңінде тарих пәнінен ІІ орын, облыстық
"Дарын" ғылыми жоба байқауыннан І орын
иеленген.

Әбдікәрім Нұрхан  Нұржанұлы
№223 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 112 балл жинады. Респу-
бликалық пәндік олимпиаданың ІІ аудандық
кезеңінен физика пәнінен ІІ-орын иегері.
Республикалық қашықтық олимпиада-
сының физика пәнінен І орын иегері.

Құрбанбай Ақерке  Ғаниқызы
№163 орта мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 117 балл жинады. Халықаралық
қашықтық олимпиада ағылшын пәнінен
"Инфоурок" жобасы - II орын, халықаралық
қашықтық олимпиада математика пәнінен
- ІІІ орын, интернет олимпиада (КИО)
ағылшын  пәнінен үздік нәтиже көрсеткені
үшін арнайы сертификатпен  марапат-
талған.

Сәрсенбеков Мырзакелді
Нарымбетұлы

А.Д.Романов атындағы №53 орта
мектеп түлегі.

ҰБТ-дан 114 балл жинады. "Атажұрт"
сайысының "Үздік ойыншысы-2016",
облыстық пәндік олимпиадалар өткізу
орталығында откізілген математика пәнінен
І орын, "Үздіктер сайысы-2016" І орын,
"Білімді мыңды жығар" интеллектуалдық
сайыс І орын иегері.

Жаңақорған ауданы
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