
«Табиғат» республикалық  

байқауды қашықтықтан өткізу қорытындысы 

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2016 жылғы 

2016 жылғы 14 қарашадан 2017 жылғы 9 ақпан аралығында жалпы орта, 

қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім 

алушылары арасында «Табиғат» республикалық байқауын қашықтықтан 

өткізді.  

Мақсаты: білім алушыларды туған өлке қоршаған ортасының 

экологиялық жағдайын зерттеуге тарту, жас ұрпақтың экологиялық тәрбиесі 

мен кәсіби өзін-өзі анықтауына ықпал етуші табиғатты қорғау міндеттерін 

шешуге практикалық араластыру. 

Байқаудың міндеттері:  

білім алушылардың биологиялық алуантүрлілік формалары туралы 

білімдерін кеңейту және тереңдету;   

туған өлкенің табиғаты мен оны қорғау мәселелеріне танымдық 

қызығушылықты дамыту;  

жас ұрпақтың арасында экологиялық білімді насихаттау.  

Байқауға барлығы 60 жұмыс қабылданды, оның ішінде жеңімпаздары – 

22. 

Байқау жұмыстарын келесі өлшемдер бойынша бағаланды:  
байқаудың тақырыбына және номинациясына сәйкестігі;  

ұсынылған тақырыптың жаңашылдығы мен өзектілігі; 

ақпараттың түпнұсқалығы мен мазмұндылығы;  

тақырыптың қисындылығы мен толық ашылуы; 

баяндаудың дәлділігі және қолжетімділігі, мәнерлілігі; 

материалдардың көркемдік және техникалық сапасы; 

шығармашылық деңгейдің автордың жасына сәйкестігі. 

Әділ қазылар алқасының шешімі негізінде әр түрлі жас санатындағы 

келесі білім алушылар жеңімпаздар болып анықталды: 

 

«ЭКСПО-2017 балалар көзімен» тақырыбы шеңберінде 

«Жасыл экономика» номинациясы 

 14  

 

 

11-14 жастағы орта жас санаты 
 І орын  
  Толеген Акерке (Ақмола облысы, Көкшетау қаласы 

физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік 

мектебі)  

 ІІІ орын  

  Демесинов Нұрсұлтан (Егіндікөл ауданы, №1 Егіндікөл 

орта мектебі ) 



  Калиаскар Райымбек (Астана қаласы, №3 мектеп-

гимназия)  

  Алтаева Гульдана (Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен 

қаласы, арнайы мектеп - интернаты) 

 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

 
 І орын  

  Бейсенов Дәуіржан (Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы, 

№16 жалпы орта білім беретін мектеп) 

 ІІ орын Жандарбек Жантілеу (Қарағанды облысы, Сәтбаев 

қаласы, №16 жалпы орта білім беретін мектеп) 

 

«Қазақстанның биоалуантүрлілігі» номинациясы  

 

11-14 жастағы орта жас санаты 

 

 І орын  

  Түсіпжанова Еркежан (Балықтыкөл негізгі мектебі) 

 ІІ орын Темірбеков Бекзат (Ақтөбе облысы, Мәртөк ауылы, 

оқушылар үйі) 

 ІІІ орын  

  Лангер Вера (Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, 

балалар мен жасөспірімдер сарайы) 

 

 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 
 ІІІ орын  

  Тажахметова Құндызай (Оңтүстік Қазақстан облысы, 

Шымкент қаласы, Шымкент аграрлық колледжі)  

 

  Нысанбаева Ақерке (Оңтүстік Қазақстан облысы, 

Шымкент қаласы, Шымкент аграрлық колледжі)  

 

  Құдайберген Мақпал (Оңтүстік Қазақстан облысы, 

Шымкент қаласы, Шымкент аграрлық колледжі)  

 

 

«Биологиялық алуантүрлілік» номинациясы  

 

 

11-14 жастағы орта жас санаты 
 І орын  

  Ким Диана (Алматы облысы, Талдықорған қаласы, 

дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын №20 



арнаулы лицейі) 

 ІІ орын  

  Нұртаева Нұрай  

  Каймолденова Каракат 

 ІІІ орын  

  Айтбек Талшыны (Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ 

ауданы, Қарақұр ауылы, Қарағұр жалпы орта мектебі)  

  Алтаева Жанайым (Қызылорда облысы, Қармақшы 

ауданы,  №21 Аудандық оқушылар үйі) 

  Жолдыгараев Дастан  

  Оспан Айдана (Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, 

Құлан ауылы,  №1 мектеп-лицей) 

 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын 

  Зинелғабиденов Хамидолла (Атырау облысы, Индер 

ауданы,  Индер көп бейінді ауыл шаруашылық колледжі) 

 

 ІІ орын  

  Төлен Айдана (Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ 

ауданы, Қарақұр ауылы, Қарақұр жалпы орта мектебі) 

 

  Нарьянов Камиль Нарьянович (Шығыс Қазақстан 

облысы,Өскемен қаласы, Өскемен медициналық 

колледжі ) 

 ІІІ орын  

  Мазур Александр (Астана қаласы, Балалар үйі) 

  Райымбекова Назым (Алматы қаласы, Алмалы ауданы, 

№67 жалпы білім беретін мектеп) 

 
 


