
«Саяхат және туризм» республикалық  

байқауды қашықтықтан өткізу қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2016 жылғы       

30 мамыр мен 24 қазан аралығында мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, 

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Ұрпақ+» 

мәдени-білім беру жобасын іске асыру аясында «Саяхат және туризм» 

республикалық байқауын қашықтықтан өткізді.  

Мақсаты: балалар мен жастардың патриоттық және азаматтық сезімін 

тәрбиелеу, туристік-өлкетану қызметін жандандыру арқылы салауатты өмір 

салтын насихаттау.  

Міндеттері: 

балалар мен жастардың келешекке арналған Қазақстанның туристік 

бағыттарын анықтау;  

балалар шығармашылығын туристік-өлкетану қызметіне тарту негізінде 

дамыту және қолдау; 

балаларды туған өлкенің тарихи, мәдени және рухани мұрасына 

араластыру, Кіші Отанды зерттеу. 

Байқауға әр түрлі жас санатындағы балалар қатысты. Байқауға барлығы 

14 жұмыс қабылданды, оның ішінде жеңімпаздары – 11. 

Байқау жұмыстары келесі өлшемдер бойынша бағаланды:  

байқаудың тақырыбына және номинациясына сәйкестігі; 

жұмыстың сапалы және шебер орындалуы; 

ойдың түпнұсқалығы; 

жұмыстың көркемдік деңгейі;  

шығармашылық деңгейдің автордың жас ерекшелігіне сәйкестігі;  

тақырыптың шығармашылық ойы және толық ашылуы.  

Әділ қазылар алқасының шешімі негізінде әр түрлі жас санатындағы 

келесі білім алушылар жеңімпаздар болып анықталды: 

«Көңілді туристер» номинациясы 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын 

1) Дудина Наталья Александровна (Алматы облысы, Текелі қаласы, 

Текелі кәсіптік колледжі). 

«... саяхат» номинациясы 

5-9 жастағы кіші жас санаты 

І орын 

2) Ерланұлы Өнербек (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, «Оқушы» 

орталығы). 

ІІ орын 

3) Жукова Ангелина (Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, 

Ақтоғай балалар өнер мектебі). 

ІІІ орын 



4) Балғабай Каусар Талғатқызы (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, № 

23 «Айзере» балабақшасы). 

10-14 жастағы орта жас санаты 

І орын 

5) Елубай Гаухар Қайыржанқызы (Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, 

Бүркітті ауылы, № 20 жалпы білім беретін орта мектеп). 

ІІ орын 

6) Дүйсен Мөлдір Қайратқызы (Алматы облысы, Райымбек ауданы, 

Жалаулы ауылы, Жалаулы орта мектебі); 

7) Лидер Ермахан Нұржанұлы (Жамбыл облысы, Шу ауданы, Бірлік 

ауылы, Балалар-жасөспірімдер өлкетану және туризм орталығы). 

ІІІ орын 

8) Садуов Дамир (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, № 12 жалпы білім 

беретін орта мектеп); 

9) Жантай Айткүл Жанарбекқызы (Жамбыл облысы, Шу ауданы, Бірлік 

ауылы, Балалар-жасөспірімдер өлкетану және туризм орталығы). 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын 

10) Бектурова Жанерке (Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, Балалар 

және жасөспірімдер сарайы); 

11) Янцен Анна (Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Тайбай ауылы, 

Тайбай орта мектебі). 

 
Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1. Ақмола облысы 2 1 

2. Ақтөбе облысы   

3. Алматы облысы 2 2 

4. Атырау облысы 1  

5. Шығыс Қазақстан облысы   

6. Жамбыл облысы 2 2 

7. Батыс Қазақстан облысы   

8. Қарағанды облысы 2 2 

9. Қостанай облысы   

10. Қызылорда облысы   

11. Маңғыстау облысы 4 3 

12. Павлодар облысы 1 1 

13. Солтүстік Қазақстан облысы   

14. Оңтүстік Қазақстан облысы   

15. Алматы қаласы   

16. Астана қаласы   

 Барлығы 14 11 

 

 

Директордың м.а.      Л. Атажанова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


