
1-7 сынып оқушыларының зерттеу жобалары мен шығармашылық жұмыстарының «Зерде» 

ХVІ республикалық конкурсының қорытындысы туралы ақпарат 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Дарын» республикалық 

ғылыми-практикалық орталығы алғаш рет қашықтықтан онлайн режимде 2021 жылғы қаңтар 

айының 26-28 күндері аралығында 1-7 сынып оқушыларының зерттеу жобалары мен 

шығармашылық жұмыстарының «Зерде» ХVI республикалық конкурсын (бұдан әрі – 

Конкурс ) өткізді.  

Конкурстың негізгі мақсаты балалардың зерттеу қызметінің дағдыларын дамыту, кіші және 

орта жастағы мектеп оқушыларының интеллектуалдық-шығармашылық әлеуетін ынталандыру 

болып табылады. 

Елімізде қалыптасқан қолайсыз эпидемиологиялық жағдайға байланысты Конкурс 

қашықтықтан ZOOM платформасының көмегімен 9 секция бойынша онлайн режимде 

ұйымдастырылды: 

Конкурс Ережеге сәйкес 3 кезең бойынша өткізілді: аудандық, облыстық – іріктеу, 

республикалық қорытынды. 

Республикалық қорытынды кезеңнің ең үздігі атану үшін Қазақстанның барлық 

облыстарынан, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларынан және «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ-дан, республикалық физика-математикалық мектептерінен, сондай-ақ «Бөбек» 

ҰҒПББСО мектептерінен 340 жобамен 398 оқушы бәсекеге түсіп, бақтарын сынады. 

Қарағанды облысының намысын қорғауға 18 оқушы (17 жоба) 1-7 сынып оқушыларының 

зерттеу жобалары мен шығармашылық жұмыстарының «Зерде» ХVІ республикалық конкурсына 

қатысуға сұраныс жолдады. 

Конкурстың қорытындысы бойынша жеңімпаздары мен жүлдегерлері атанған оқушылар ІІ, 

ІІІ дәрежелі дипломдарымен және күміс, қола медальдарымен марапатталды. 

Оның ішінде ІІ дәрежелі дипломға – 4 жұмыспен 5 оқушы, ІІІ дәрежелі дипломға – 3 

жұмыспен 3 оқушы ие болды. Ерекше жетістігі үшін грамотамен 1 қатысушы марапатталды.  

Қорытынды кезеңнің барлық қатысушыларына  электронды сертификаттар берілді. 

 

 

Информация по итогам XVI Республиканского конкурса исследовательских 

проектов и творческих работ учащихся 1-7 классов «Зерде» 

Республиканским научно – практическим центром «Дарын» Министерства образования и 

науки Республики Казахстан впервые в онлайн режиме с 26 по 28 января т.г. проведены   ХVI 

республиканский конкурс исследовательских проектов и творческих работ учащихся 1-7 

классов «Зерде» (далее-Конкурс). 

Основной целью Конкурса является развитие у детей навыков исследовательской 

деятельности, стимулирование интеллектуально-творческого потенциала младших и средних 

школьников. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся в стране, 

Конкурс организован в онлайн режиме по 9 секциям дистанционно с помощью платформы ZOOM. 

Конкурс проводился в соответствии с положением в 3 этапа: районный, областной 

отборочный, республиканский заключительный. 

За звание лучшего на республиканском заключительном этапе боролись 398 учащихся по 

340 проектам из всех областей Казахстана, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные школы», республиканских физико-математических школ, а также 

школ ННПООЦ «Бобек». 

В конкурсе от Карагандинской области приняли участие 18 учащихся с 17 проектами. 

По итогам конкурса победители и призеры награждены дипломами II, III степени, а также 

серебряными, бронзовыми медалями РНПЦ «Дарын».   

Из них дипломы ІІ степени - 5 учащихся, дипломы ІІІ степени - 3 учащихся. Грамотой  за 

особые достижения награжден 1 участник.  

Всем участникам заключительно тура выданы электронные сертификаты. 

 

 



  

 

  



 

 


