
Экспо-2017» шеңберінде жас өлкетанушылар, экологтар мен 

табиғат зерттеушілерінің республикалық форумынының өткізілуі 

туралы қорытынды есебі 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен ҚР БҒМ-

нің «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

арасындағы 2016 жылғы 12 сәуірдегі № 57 шартты орындау мақсатында 

Экспо-2017» шеңберінде жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат 

зерттеушілерінің республикалық форумы (бұдан әрі - Форум) 2016 жылғы 

13-14 маусымда «Өрнек» жыл бойы жұмыс істейтін лагерінде (Алматы 

облысы Қарасай ауданы, Райымбек ауылдық округі, Долан ауылы) өткізілді. 

Форумның мақсаты - балаларды қоршаған ортаның экологиялық 

жағдайының мәселелерін зерттеуге тартуға, қуат көздерінің баламасын 

қолдануды дәріптеуге, тұлғаның шығармашылық дамуына, білім 

алушылардың кәсіби өзін-өзі анықтауына, олардың қабілеттерін іске асыруға, 

қоғамдағы өмірге бейімделуіне жағдай жасау. 

Форумға облыстардан, Астана және Алматы қалаларынан жас 

өлкетанушылар, экологтар мен табиғат зерттеушілерінің өңірлік форумының 

жеңімпаз 160 адам қатысты. Форумның бағдарламасында «ЭКСПО - 2017» 

арналған «Жасыл ғаламшар» шығармашылық жұмыстар көрмесі, энергияны 

сақтау мәселелеріне, табиғат ресурстарына ұқыпты қарауға бағытталған 

әлеуметтік маңызы бар зерттеу жобаларын қорғау, «Экообъектив» 

фотобайқауын өткізу қарастырылған. 

Форум номинациялары. 

1. «ЭКСПО - 2017» арналған «Жасыл ғаламшар» шығармашылық 

жұмыстар көрмесі. 

1) «Ландшафтық дизайн» номинациясы. 

Білім беру ұйымы территориясының, мектеп ауласының, парк 

аумағының ландшафтық дизайны, тұрғын орны бойынша шағын ауданды 

аббаттандыру және көгалдандыру бойынша жұмыстар. Стендтік баяндама, 

видеоролик, медиа-презентация, баннер, макет және басқа да жұмыстардың 

орындалу техникасы мен түрлері ерікті түрде ұсынылады (2 жұмыс).  

Бағалау өлшемдері: эстетикалық ресімделуі, орындау сапасы, идеяның 

мазмұндылығы мен мақсаттылығы, тиімділігі, жасампаздығы, қолайлылығы.  

2) «Екінші өмір» номинациясы. 
Қалдық материалдан жасалған шығармашылық жұмыстар (5 жұмыстан 

артық емес).  

Бағалау өлшемдері: орындалған жұмыстың практикалық 

маңыздылығы, эстетикалық ресімделуі, идеяның жасампаздығы.  

Форумға қатысушылар келген күні Көрмені құрастырады. Қатысушы 

немесе қатысушылар көрме материалдарын ұсынады және қорғайды.  

2. «Экообъектив» фотобайқауы.  

3) «Орман тіршілігі және адамдар тағдыры» номинациясы.  



Орман алқаптарын сақтап қалуға және қалпына келтіруге бағытталған 

экологиялық қызметтер, жасыл қорды сақтап қалуға үлес қосқан адамдар 

туралы фоторепортаж. (А4 форматтағы 4 сурет). 

Бағалау өлшемдері: номинация тақырыбына сәйкестігі, тақырыптың 

толық ашылуы, жұмыстың сапалы орындалуы.  

4) «Табиғат – бәріне ортақ, баға жетпес сый» номинациясы. 

Туған өлкенің табиғи мұрасын ашатын фото түсірілімдер, (А4 

форматтағы 4 сурет). 

Бағалау өлшемдері: номинация тақырыбына сәйкестігі, тақырыптың 

толық ашылуы, жұмыстың сапалы орындалуы. 

3. Энергияны сақтау мәселелерін шешуге, табиғи ресурстарға ұқыпты 

қарауға бағытталған «Болашаққа қадам» тақырыбында әлеуметтік 

маңызы бар зерттеу жобаларын қорғау.  

6) «Туған өлкенің биотүрлерін сақтаймыз және көбейтеміз» 

номинациясы.  

Өңірлік экологиялық мәселелерді (ботаникалық, зоологиялық 

зерттеулер, ерекше қорғалатын табиғи территориялар бойынша жобалар) 

шешуге практикалық үлесті көрсететін  жобаларды қорғау (2 жұмыс). 

7) «Денсаулық және қоршаған орта» номинациясы. 

Адам денсаулығына қоршаған ортаның әсерін көрсететін зерттеу 

жобаларын қорғау (2 жұмыс). 

8) «Жасыл экономика» номинациясы («ЭКСПО-2017» шеңберінде). 

Энергияны сақтау, табиғат ресурстарына ұқыпты қарау және үнемдеп 

қолдану мәселелерін шешуге бағытталған әлеуметтік маңызы бар зерттеу 

жобаларын қорғау (2 жұмыс). 

Бағалау өлшемдері: зерттелетін мәселелердің өзектілігі, жүргізілген 

зерттеулердің деңгейі мен көлемі, қойылған міндеттердің орындалу нәтижесі, 

зерттеудің жаңашылдығы, жұмыстың практикалық маңызы, автордың жеке 

үлесі, сөйлеу шеберлігі.  

Форум қатысушыларына «Ғажайып әлемінде», «Отбасылық аква-лайк» 

шеберлік сағаттары өткізілді. Балалар өздерінің өсімдіктер, жануарлар, 

Қазақстанның қорғалатын аймақтары туралы білімдерін көрсетуге болатын 

бірегей және танымдық «ЭКО –QVEST» экологиялық саяхатқа қатысты. 

Сонымен қоса Форумның қатысушыларына «Білім лабиринті» зияткерлік-

сауықтыру бағдарламасымен шығармашылық кеші ұйымдастырылды.  

Форум номинацияларын 12 әділ қазылар мүшелері: Әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университетінің, Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетінің, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің оқытушылары, «Қазақ спорт және туризм академиясы» 

акционерлік қоғамының, ҚР БҒМ Ғылым комитетінің Ботаника және 

фитоинтродукция институтының, Қазақстанды көгалдандыру ассоциясының 

өкілдері бағалады.   

Әділ қазылар мүшелері Форумның келесі жеңімпаздарын анықтады:  



Номинация / Орын Сыйлықтың атауы Облыс  Жеңімпаздардың 

аты-жөні, тегі 

«Жасыл ғаламшар» шығармашылық жұмыстар көрмесі  

Ландшафтық 

дизайн 

1 орын бейнекамера Батыс Қазақстан 

облысы 

Куанышкереев 

Мухаммед Али 

2 орын фотоаппарат Маңғыстау 

облысы 

Сыдиык Газиз 

3 орын GRS-навигатор Павлодар облысы Киба Данил 

Екінші өмір 1 орын бейнекамера Солтүстік 

Қазақстан 

облысы 

Полтавец 

Елизавета 

2 орын фотоаппарат Алматы қаласы Ким Дарья 

3 орын GRS-навигатор Батыс Қазақстан 

облысы 

Хожаниязов 

Асылбек 

«Экообъектив» фотобайқауы  

Орман тіршілігі 

және адамдар 

тағдыры 

1 орын бейнекамера Ақтөбе облысы Солодовников 

Илья 

2 орын фотоаппарат Оңтүстік 

Қазақстан 

облысы 

Артыкбай 

Акерке 

3 орын GRS-навигатор Алматы қаласы Орехов Никита 

Табиғат – бәріне 

ортақ, баға 

жетпес сый 

1 орын бейнекамера Шығыс Қазақстан 

облысы 

Оралханова 

Айжан 

2 орын фотоаппарат Батыс Қазақстан 

облысы 

Кожгалиева 

Альбина 

3 орын GRS-навигатор Қызылорда 

облысы 

Уринишбай 

Акерке 

«Болашаққа қадам» зерттеу жобаларын қорғау  

Туған өлкенің 

биотүрлерін 

сақтаймыз және 

көбейтеміз 

1 орын бейнекамера Алматы қаласы Шаеке Альбина 

2 орын фотоаппарат Ақтөбе облысы Исатаев Елжан 

3 орын GRS-навигатор Павлодар облысы Овцынов Павел 

Денсаулық және 

қоршаған орта 

1 орын бейнекамера Батыс Қазақстан 

облысы 

Губашев Максат 

2 орын фотоаппарат Қарағанды 

облысы 

Абдималиков 

Магжан 

3 орын GRS-навигатор Алматы қаласы Жаксыбекова 

Айым Акжолова 

Алуа 

Жасыл 

экономика 

1 орын бейнекамера Алматы қаласы Аюпова 

Дильнура 

2 орын фотоаппарат Ақмола облысы Скачков 

Владимир 

3 орын GRS-навигатор Ақтөбе облысы Утемуратова 



 

 

 

 

Жансая 


