
«Табиғат достары» республикалық  

байқауды қашықтықтан өткізу қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2016 жылғы       

4 шілде мен 20 қыркүйек аралығында мектепке дейінгі, жалпы орта және 

қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында«Ұрпақ+» 

мәдени-білім беру жобасын іске асыру аясында «Табиғат достары» 

республикалық байқауын қашықтықтан өткізді.  

Мақсаты: балалардың ой-өрісін және астананың қалыптасу тарихына 

қызығушылығын дамыту. 

Міндеттері: 

қатысушылардың өз Отанының тарихын зерттеуге қызығушылығын 

дамыту;  

қатысушылардың туған өлкеге деген сүйіспеншілігін қалыптастыруға 

бағытталған шығармашылық әлеуетін жетілдіру; 

Қазақстан Республикасының мәдени мұрасына мақтаныш сезімге, 

қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу. 

Байқауға әр түрлі жас санатындағы балалар қатысты. Байқауға барлығы 

7 жұмыс қабылданды, оның ішінде жеңімпаздары – 7. 

Байқау жұмыстарын жоғары білікті мамандардан тұратын әділқазылар 

алқасы бағалады.  

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі өлшемдер бойынша 

бағаланды:  

байқаудың тақырыбына және номинациясына сәйкестігі; 

тақырыпқа сәйкес теориялық және деректі материалдардың болуы; 

тақырыптың қисындылығы мен толық ашылуы; 

ұсынылған тақырыптың жаңашылдығы мен өзектілігі; 

шығармашылық деңгейдің автордың жас ерекшелігіне сәйкестігі. 

«Табиғат достары» тақырыбында қашықтықтан өткізілген 

республикалық интернет-байқаудың әділ қазылар алқасының шешімі 

негізінде әр түрлі жас санатындағы келесі білім алушылар жеңімпаздар 

болып анықталды. 

 

«Менің сапарларым» номинациясы - фото байқауы 

 

10-14 жастағы орта жас санаты 
     І орын 

1. Жирютина Диана Юрьевна (Қостанай облысы, Қамысты ауданы, 

Клочков ауылы, Қамысты ауданы әкімдігі білім беру 

бөлімінің Клочков орта мектебі). 

 

 

 

  



15-17жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын 

2. Сабашков Павел (Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Есіл ауылы, 

Қарағанды облысы Осакаров ауданы Литвинск жетім балалар және ата-

ананың қамқорсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернаты). 

 

«Көңілді саяхатшылар» номинациясы - презентациялар байқауы  

 

10-14 жастағы орта жас санаты 

І орын 

3. Куликов Виталий (Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Запорожье ауылы, 

Запорожье орта мектебі). 

 

«Мен демалуды ұнатамын» номинациясы - сурет байқауы  

 

5-9 жастағы кіші жас санаты  

І орын 

4. Кирилова Кира (Ақмола облысы, Сандықтау ауданы, Балкашино ауылы  

Сандықтау балалар және жасөспірімдер шығармашылық Үйі). 

 

10-14 жастағы орта жас санаты 

І орын 

5. Завитаева Александра (Қостанай қаласы, № 3 мектеп-гимназия, Қостанай 

қаласы әкімшілігінің білім беру бөлімі). 

 

ІІ орын 

6. Абрамова Ольга (Қарағанды облысы,Осакаров ауданы, Есіл ауылы, 

Қарағанды облысы Осакаров ауданы Литвинск жетім балалар және ата-

ананың қамқорсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернаты). 

 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын 

7. Бабынина Анастасия (Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Есіл ауылы, 

Қарағанды облысы Осакаров ауданы Литвинск жетім балалар және ата-

ананың қамқорсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернаты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1. Ақмола облысы 2 2 

2. Ақтөбе облысы   

3. Алматы облысы   

4. Атырау облысы   

5. Шығыс Қазақстан облысы   

6. Жамбыл облысы   

7. Батыс Қазақстан облысы   

8. Қарағанды облысы 3 3 

9. Қостанай облысы 2 2 

10. Қызылорда облысы   

11. Маңғыстау облысы   

12. Павлодар облысы   

13. Солтүстік Қазақстан облысы   

14. Оңтүстік Қазақстан облысы   

15. Алматы қаласы   

16. Астана қаласы   

 Барлығы 7 7 

 

 

 

 


