
Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы 

білім алушылардың қатысуымен Флора және фауна күніне арналға 

«Халықаралық биологиялық алуантүрлілік» тақырыбында сырттай 

экологиялық байқауының қорытынды есебі 

 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығының 

ұйымдастыруымен жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың арасында Флора және фауна күніне арналған «Халықаралық 

биологиялық алуантүрлілік» тақырыбында сырттай экологиялық байқау 

www.ziyatker.kz сайтында 2014 жылғы 15 шілде – 10 қараша аралығында 

өткізілді. 

Байқаудың мақсаты – білім алушыларды табиғатты қорғау міндеттерін 

шешу тәжірибесіне қатыстыру мен қоршаған ортаның экологиялық жағдайы 

мәселелерін насихаттау жұмысына тарту, оқушылардың экологиялық 

тәрбиесіне және олардың өзін-өзі кәсіби тұрғыда анықтауына жағдай жасау. 

Сырттай байқауға жалпы білім беретін мектептер мен қосымша білім 

беру ұйымдарындағы 8-17 жастағы білім алушылар қатысты: 

кіші жастағы санат: 8-11 жас; 

орта жастағы санат: 12-14 жас; 

жоғарғы жастағы санат: 15-17 жас. 

 «ЭКСПО-2017: болашақ энергиясы» аясында «Биологиялық 

алуантүрлілік» тақырыбында кроссворд байқауы номинациясы бойынша  

8-11 жас 

1 орын – Пажитнева Арина, Қарағанды қ. № 81 ОМ. 

2 орын – Каримова Аяулым, Қарағанды қ. Жас натуралистер станциясы. 

3 орын – Васильева Дарья, ШҚО, Облыстық биологиялық орталығы. 

12-14 жас 

1 орын – Ниязбаева Ассоль, ШҚО, Семей қ. Қ.Рыскұлбеков ат. №33 ОМ. 

2 орын – Омарбек Батырхан, ШҚО, Семей қ. Қ.Рыскұлбеков ат. №33 ОМ 

3 орын – Борискин Тимур, ШҚО, Семей қ. № 10 ОМ. 

15-17 жас 

2 орын - Авезова Ксения, ШҚО, Семей қ. № 40 ОМ. 

3 орын - Новикова  Полина, ШҚО, Семей қ. № 12 ОМ. 

«Жанды дәріхана» зерттеу жұмыстары номинациясы бойынша. 

8-11 жас 

3 орын – Сарқытқазы Аяжан, Тұрарова Ажар, Нұрсағатова Аружан, 

Аманбердина Еркежан,  ШҚО,  Облыстық биологиялық орталығы. 

12-14 жас 

2 орын – Костенко Полина, ШҚО, Семей қ. № 40 ОМ. 

3 орын – Глинкина Александра, Қарағанды қ. Жас натуралистер станциясы. 

Шалтаева Қундыз, ШҚО, Семей қ. № 40 ОМ. 

15-17 жас 

1 орын – Қажымұханова Гүлнара, ШҚО, Семей қ. № 39 ОМ.  

2 орын – Тұрсын Әйгерім, Қарағанды қ. Жас натуралистер станциясы. 

http://www.ziyatker.kz/


3 орын – Қожағалиев Әмірхан, Атырау қ. Жас натуралистер станциясы. 

 

«Қазақстан биоалуантүрлілігі» бейнеклип байқауы номинациясы 

бойынша. 

12-14 жас 

2 орын – Жармұхамбетова  Арайлым, ШҚО, Облыстық биологиялық орталығы.  

15-17 жас 

3 орын – Алпыспаева Томирис, Ляпунова Валерия, ШҚО, Облыстық 

биологиялық орталығы.  

 

«ЭКСПО-2017» балалар көзімен тақырыбы аясында «Жасыл экономика» 

компьютерлік презентация байқауы номинациясы бойынша. 

12-14 жас 

1 орын – Карибаева Гүлнур, ШҚО, №39 ОМ. 

2 орын – Есенғулова Жауқазын, Қараганды обл, Жезқазған қ. Балалар мен 

жасөспірімдер сарайы. 

3 орын – Амзе Ерасыл, Қараганды обл, Жезқазған қ. Балалар мен жасөспірімдер 

сарайы. 

5-17 жас 

1 орын – Слямханова Назерке, ШҚО, № 23.ОМ. 

2 орын – Таланова Алена,  ШҚО, Семей қ. № 40 ОМ. 

3 орын – Дүйсенбек Ақылбек, Мықтыбеков Ерсұлтан, ШҚО, Семей Қ. №37 

гимназиясы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


