
                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

ЗЕЙНОЛЛА ҚАРАКӨЗАЙЫМ СӘТТАРҚЫЗЫ 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

          Жетекшісі:  БЕРКІМБАЕВА ӘЛИЯ БАЛТАБАЙҚЫЗЫ 
                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                     №0001 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

АЛТЫНБЕК АСЫЛЫМ ӘЛИХАНҚЫЗЫ 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

          Жетекшісі:  БЕРКІМБАЕВА ӘЛИЯ БАЛТАБАЙҚЫЗЫ 
                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                     №0002 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

БИЖАН ІҢКӘР ЕРБОЛҚЫЗЫ 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

          Жетекшісі:  УАИСОВА ГУЛАИМ ЖАНБОЛАТҚЫЗЫ 
                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                     №0003 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

БІРЛЕСТІК НҮРИЯ 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

          Жетекшісі:  ИМАШЕВА АНАР АНУАРБЕКОВНА 
                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                     №0004 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

ҒАЛЫМ МӨЛДІР БЕРІКҚЫЗЫ 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

          Жетекшісі:  РОЗА АРАЛБАЙҚЫЗЫ 
                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                     №0005 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

ЕРАЛЫ АЛИНА 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

          Жетекшісі:  ИСАБЕКОВА АСИЯ СЕРҒАЗЫҚЫЗЫ 
                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                     №0006 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

ӘЛІП АСАНӘЛІ 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

          Жетекшісі:  ИСАБЕКОВА АСИЯ СЕРҒАЗЫҚЫЗЫ 
                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                     №0007 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

ҚАНАБЕК АЙЗЕРЕ 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

          Жетекшісі:  ИСАБЕКОВА АСИЯ СЕРҒАЗЫҚЫЗЫ 
                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                     №0008 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

МЕЙРАМБАЙ ЕҢЛІК ІЛИЯСҚЫЗЫ 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                     №0009 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

НҰРЖАН АЙБОЛ 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

          Жетекшісі:  ИМАШЕВА АНАР АНУАРБЕКҚЫЗЫ 
                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                     №00010 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

НҰРЖАН МЕРЕЙ ЕРЛАНҚЫЗЫ 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

          Жетекшісі:  ИМАШЕВА АНАР АНУАРБЕКҚЫЗЫ 
                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                     №00011 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

ОҢАЛБЕК АҚЖҮРЕК 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

          Жетекшісі:  ИСАБЕКОВА АСИЯ СЕРҒАЗЫҚЫЗЫ 
                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                     №00012 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

ӨТЕБАЙ НАЗЫМ ЕСБОЛАТҚЫЗЫ 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

          Жетекшісі:  ИМАШЕВА АНАР АНУАРБЕКҚЫЗЫ 
                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                     №00013 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

ТАҢАТ НҰРАСЫЛ ТҰРСЫНҰЛЫ 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

          Жетекшісі:  М.Б.КУТЖАНОВА 
                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                     №00014 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

ФАЙЗУЛЛА ӘЛИМА ЖӘНІБЕКҚЫЗЫ 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

          Жетекшісі:  САБРАЛИЕВА ТАХМЕНА ҮСЕНҚЫЗЫ 
                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                     №00015 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

ҚАЙРОЛДА АЙСАНА ДАМИРҚЫЗЫ 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                     №00016 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

АБУКАНОВ ЕСЕНАЛИ 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

          Жетекшісі:  СЕЙДАХМЕТОВА РАУШАН СУИТБЕКОВНА 
                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                     №00017 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ
 

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  бағдарламалары аясында 

01.02.2021 ж. - 01.03.2021 ж. аралығында ұйымдастырылған  

Республикалық «WUNDERKIND» талантты және  дарынды балаларға  

арналған журналдың ұйымдастырған байқауына  

шығармашылық еңбегі және зерттеу жұмыстарымен қатысқаны үшін 

 

ИСЫРАЙЫЛ АҚЖҮНІС АРМАНҚЫЗЫ 
 

МАРАПАТТАЛАДЫ 
 

          Жетекшісі:  ЖАКИПОВА НҰРГҮЛ КАРИПБАЕВНА 
                       

                          Талантты  және   дарынды 

                          балаларға  арналған  
                          «WUNDERKIND» 

                          журналының  редакторы:                                      Р.З.Берикбаева  
                                   

                                                                                                                                                      №00018

 

 


