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аннотация

Материал жинағы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашақ бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламаның мақаласы практикалық орындалуында көрсетеді, оның мақсаты рухани 
және мәдени құндылықтарды сақтау және нығайту болып табылады.

Бұл жұмыс туристік және жергілікті тарихтың білім алу мүмкіндіктерін көрсетеді: ол адамның жеке даму 
мәселесін, патриотизмді тәрбиелеуді, кіші Отанға деген сүйіспеншілікті, азаматтық өзін-өзі тануды және адам 
мінез-құлқын әлеуметтік және құндылықты бағдарлауды қамтамасыз етеді.

Ұсынылған материалдың өзектілігі «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру барысында болып 
жатқан мәселелерді, қиыншыдықтарды шешу үшін ықпалын тигізе алатын маңызды тәжірибе болып келеді 
және де өзімен бірге  зерттеушілік, жобалық, экологиялық және экскурсиялық- өлкетану қызметі, мектеп 
мұражайын ұйымдастыру, байқауларды  өткізу, түрлі олимпиадалар мен жарыстар, форумдар мен фестиваль 
ұйымдастыру болып келеді.

Ұсынылған жұмыс тәжірибесі білім беру мекемелерінде әртүрлі типтегі оқу орындарында оқыту, 
қорытындылау, тарату және енгізу үшін ұсынылуы мүмкін, өйткені бағдарламаны іске асыру бойынша 
шығармашылық ізденіс элементтері, ең тұрақты, жаңалығы бар өзіне тән әдіс-тәсілдері, жұмысты ұйымдастыру 
формалары көрсетіліп, жұмыстың мазмұны сипатталады, өзіндік тиімділікке қол жеткізуге мүмкіндік беріп, 
оның мақсаттарына жетудің жоғары нәтижесі болып келеді. 

Материалы  сборника показывают практическую реализацию программной статьи Первого Президента  РК  
Н.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», цель которой - сохранить и приумножить духовные и 
культурные ценности. 

В работе показаны воспитательные возможности туристско-краеведческой деятельности: она позволяет 
решать задачи развития личности, воспитания патриотизма, любви к малой родине, гражданского самосо-
знания и обеспечивать социально-ценностную направленность поведения человека.

Актуальность  предложенного материала определяется важностью, значимостью  опыта для решения име-
ющихся проблем в реализации программы «Рухани жаңғыру»,  его возможностью повлиять на разрешение 
каких-либо противоречий и трудностей, и  включает в себя исследовательскую, проектную, экологическую и 
экскурсионно-познавательную деятельность,  организацию работы школьных музеев, проведение конкурсов, 
олимпиад, соревнованиий, форумов и фестивалей.

Представленный опыт работы можно рекомендовать для изучения, обобщения, распространения и вне-
дрения в учреждениях образования разного типа, так  как описано содержание работы по реализации Про-
граммы, показаны  наиболее устойчивые, характерные приёмы, подходы, формы организации работы, содер-
жащие  в себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, дающие  возможность добиваться при 
его  использовании полезного эффекта, высокого результата в достижении поставленных целей. 
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Президенттің «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» 
стратегиялық мақаласы 
шыққан сәттен ба-
стап «Қоғамдық  сананы 

жаңғырту» туралы айтылады. Егер бұрын елдегі барлық 
мемлекеттік реформалар адамдарға жұмыс істеу принципі 
неғұрлым немесе одан да аз түсінікті нақты салаларға 
бағытталса-саясат, экономика, енді Қазақстан сияқты 
аумақтық ірі елдің тұтас халқының санасын жаңғырту 
туралы сөз болса, асүйдегі әңгімеден бастап әлеуметтік 
желілердегі көпшілік алдында сөздерге дейін қызу 
талқылаулар басталды. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
- бұл қоғамдық санадағы өзгерістерге деген жаңғыртудан 
болатын нақты қадамдар. Мақала кездейсоқ пайда болған 
жоқ.

Мемлекет басшысы еліміздің табысты жаңғыруы қоғам 
санасының өзгеруінсіз, мүмкін болмайтынын әрдайым 
ашық айтты. Тәуелсіздік қарсаңында Президент бұл 
тақырыпты өз жұмысында «қоғамның идеялық бірігуі 
прогрестің шарты ретінде» көтерді, онда біздің қоғам 
дамуының идеологиялық бағдарларын айқындады. 
Жаңғырту өзектілігі туралы айта отырып, жаңа жаһандық 
шындықты туындататын және олар туралы бұрын соңды 
күдіктенбеген сын-қатерлерді атап өтуге болады. Бұл 
технологиялық инновациялар, терроризм және экс-
тремизм, көші-қон және мультимәдени ілгерілеулер, 
антагонизм және ксенофобия, жаһандану дағдарысы 
және жаһандық теңсіздік. Жаңғырту ауқымы терең, 
жалпыұлттық сипатқа ие.  Қазақстанда өнер, мәдениет 
және киелі орындар өзектендірілді. «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы елімізді дамытып, өткені мен болашағының 
сабақтастығын қамтамасыз ететін болады. Ол үшін «100 
жаңа есім»жобасы құрылды. Латын әліпбиіне көшу 
күтілуде. Президент «Туған жер» арнайы жобасында туған 
жерге, оның мәдениетіне, салт-дәстүрлеріне, дәстүрлеріне 
ерекше көзқарас патриотизмнің аса маңызды белгісі бо-
лып саналатынын, кез келген ұлт қабылдайтын мәдени-
генетикалық кодтың негізі болып саналатынын атап айты. 
Сондықтан бүгін өскелең ұрпақты патриоттық тәрбиелеу-
қазіргі қоғамымыздың басты міндеттерінің бірі, ал балалық 
шақ-Отанға деген сүйіспеншілік сезімін қалыптастыру үшін 
ең бақытты кезең болып табылады. Нұрсұлтан Назарба-
ев өз сөзінде «Кіші Отаннан үлкен – өзінің туған еліне, 
Қазақстанға деген махаббаттың басталадынын» атап өтті.

Ақмола облысының білім басқармасы жанындағы 
облыстық балалар-жасөспірімдер туризмі, өлкетану 
және экология орталығының қызметі жастардың бойын-
да азаматтық және қазақстандық патриотизм негіздерін, 
ұлттық өзін-өзі сәйкестендіру және өзінің кіші Отанына де-
ген мақтаныш сезімін тәрбиелеуге ықпал етеді.

Сананы жаңғыртуды:
ғаСырлар бойы Сақтау маңызды?

 модернизация Сознания: 
что важно Сохранить на века?

О «модернизации общественного сознания» говорят 
с момента выхода стратегической статьи Президента 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Если прежде все 
государственные реформы в стране были направлены на 
конкретные сферы, принцип работы которых людям более 
или менее понятен – политика, экономика, то теперь, ког-
да речь зашла о модернизации сознания целого народа 
такой территориально крупной страны как Казахстан, на-
чались бурные обсуждения – от разговоров на кухнях до 
публичных высказываний в социальных сетях. 

Программа «Рухани жаңғыру» - это конкретные шаги 
от модернизационных ожиданий к изменениям в обще-
ственном сознании. Статья появилась не случайно. Глава 
государства всегда открыто говорил, что успешная модер-
низация страны будет невозможна без перемен в сознании 
общества. Еще на заре независимости Президент поднял 
эту тему в своей работе «Идейная консолидация общества 
как условие прогресса», где ясно обозначил идеологиче-
ские ориентиры развития нашего общества.

Говоря об актуальности модернизации, можно пере-
числить вызовы, которые порождает новая глобальная 
реальность и о которых ранее никто даже не подозревал. 
Это  технологические инновации, терроризм и экстре-
мизм, миграционные и мультикультурные сдвиги, анта-
гонизм и ксенофобия, кризис глобализации и глобальное 
неравенство. 

Масштаб модернизации носит глубинный, общенацио-
нальный характер. 

В Казахстане  актуализированы искусство, культура и 
сакральные места. Программа «Рухани жаңғыру» будет 
двигать страну и обеспечивать преемственность прошло-
го и будущего. Для этого создан  проект «100 новых лиц». 
Ожидается переход на  латиницу. 

Президент отмечает в спецпроекте «Туған жер», что 
особое отношение к родной земле, её культуре, обычаям, 
традициям считается важнейшей чертой патриотизма, ос-
новой того культурно-генетического кода, который любую 
нацию делает нацией, а не собранием индивидов. Поэто-
му сегодня патриотическое воспитание подрастающего 
поколения-одна  из главных задач нашего современного 
общества, а детство — самая благодатная пора для фор-
мирования чувства любви к Родине. «От малой родины 
начинается любовь к большой – своей родной стране, к 
Казахстану», – отмечает Нурсултан Назарбаев.

И деятельность областного центра детско-юношеского 
туризма, краеведения и экологии  при управлении образо-
вания Акмолинской области способствует   воспитанию у 
молодежи основ гражданственности и казахстанского па-
триотизма, национальной самоидентификации и гордости 
за свою малую Родину.
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Тарихтан: 1965 жылы «Көкшетау құрылыс» 
тресінде туризм секциясы ұйымдастырылды. Сек-
ция жетекшісі болып м.ғ.к., ҚазССР еңбек сіңірген ту-
ризм нұсқаушысы Багинский Станислав Рафаилович 
тағайындалды. 1979 жылы туристік секция негізінде 
нұсқаушының штаттық бірлігі бар «Синегорье» турклу-
бы ұйымдастырылды.Турклуб жанында бақылау-құтқару 
жасағы, маршруттық-біліктілік комиссиясы жұмыс істеді, 
жыл сайын клуб мүшелерінің туристік біліктілігін арттыру 
мақсатында экспедициялар өткізілді тұрды. Кавказ, Па-
мир, Жоңғар және Іле Алатауы, Алтай және Саян таулары 
мен Байқал көлінің туристік бағыттары игерілді.Туризмнің 
қалыптасуына Багинский С.Р., Алиев А.К., Исин К., Пшенич-
ный В.Н., Сулимов С.А., Шукатаев М.К., Дюсекеев С.Б. және 
т.б.өздерінің зор үлестерін қосқан болатын. 1996 жылға 
дейін станция директорлары болған В.Н.Пшеничныйдың, 
С.А.Сулимовтың, М.Н.Мұқаеваның басшылығымен табы-
сты жұмыс істеді». Ақмола облысында туризмді дамыту 
жөніндегі шаралар туралы Ақмола облысы әкімінің 2001 
жылғы 3 мамырдағы №95 шешімімен «Облыстық білім 
басқармасы бұрын таратылған облыстық, қалалық және 
аудандық балалар-жасөспірімдер туризмінің станцияла-
рын қалпына келтіру, жалпы білім беретін оқу орында-
рында туристік кластарды, секциялар мен үйірмелерді, 
туристік ұйымдастырушыларды және туристік үйірмелер 
басшыларын даярлау ұйымдарын құру жөнінде шешімі 
қабылданды». 2003 жылдың ақпан айында «Облыстық жас 
туристер станциясы» ашылды (директоры Рихард Н.А.). 
2008 жылы станция Ақмола облысы білім басқармасының 
жанындағы «Облыстық балалар мен жасөспірімдер 
туризмі, өлкетану және экология орталығы» МКҚК болып 
қайта құрылды. 

2014 жылдан бастап Орталықты педагогика ғылым-
дарының кандидаты Өмірзақов Арман Ғалымтайұлы 
басқарады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің, Ақмола облысы әкімдігінің, ҚР БҒМ 
Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік, 
орталығының, Ақмола облысы білім басқармасының, 
Қазақстан Республикасы «Жұлдыз» балалар қоғамдық 
ұйымдары одағының алғыс хаттары мен грамоталарымен  
марапатталған.

Из истории: В 1965 году при тресте «Кокчетав-
строй» была организована секция туризма. Руководите-
лем секции был назначен к.м.н., заслуженный инструктор 
туризма КССР Багинский Станислав Рафаилович. В 1979 
году на базе туристической секции был организован тур-
клуб «Синегорье» со штатной единицей инструктора. 
При турклубе работал контрольно-спасательный отряд, 
маршрутно-квалификационная комиссия, ежегодно про-
водились экспедиции с целью повышения туристской 
квалификации членов клуба. Осваивались туристские 
маршруты Кавказа, Памира, Джунгарского и Заилийского 
Алатау, Алтайских и Саянских гор, Байкала. В становле-
нии туризма большой вклад внесли Багинский С.Р., Али-
ев А.К., Исин К., Пшеничный В.Н., Сулимов С.А., Шуатаев 
М.К., Дюсекеев С.Б. и др. До 1996 года станция успешно 
работала под руководством директоров Пшеничного В.Н., 
Сулимова С.А., Мукаева М.Н.      

Решением акима Акмолинской области №95 от 
03.05.2001 года «О мерах по развитию туризма в Акмолин-
ской области» п.13 «областному управлению образования  
принять меры по восстановлению ранее  упраздненных 
областных, городских и районных станций детско-юноше-
ского туризма, созданию в общеобразовательных учебных 
заведениях туристских классов, секций и кружков, под-
готовить турорганизаторов и руководителей туристских 
кружков». В феврале 2003 года открылась «Областная 
станция юных туристов» (директор Рихард Н.А.). В  2008 
году станция была преобразована в ГККП «Областной 
центр детско-юношеского туризма, краеведения и эколо-
гии» при управлении образования Акмолинской области. 

С 2014 года Центр возглавляет кандидат педагогиче-
ских наук Умурзаков Арман Галимтаевич. Имеет благо-
дарственные письма и грамоты Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан, акимата Акмолинской 
области, Республиканского учебно-методического Центра 
дополнительного образования МОН РК, управления обра-
зования Акмолинской области, Союза детских обществен-
ных организаций «Жулдыз» Республики Казахстан.

Арман Ғалымтайұлы
ӨмІрзАҚов 

облыстық балалар мен жасөспірімдер туризмі, 
өлкетану және экология орталығының директоры
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Балалар-жасөспірімдер туризмі, өлкетану және эколо-
гия орталығы көптеген жылдар бойы «жеке тұлға» іздеуде 
болды.

Орталық үнемі жұмыс істеудің жаңа формалар 
мен бағыттардын іздеді, өзінің дамуы мен өмір сүруін 
болашағын ойлады.

Соңында туризм және өлкетану сабақтары жартасқа 
өрмелеумен, экологиямен, геологиямен, тарихпен және 
балаларды сауықтырумен бірдей орын алуы мүмкін деген 
түсінік келді.

Мониторинг мәліметтерін және практикалық тәжірибені 
талдай отырып, біз бүгінгі күні балаларға әсері мол  
тәрбие беретін пәндерді анықтаймыз. Бұл балаларды 
тарихи-мәдени дәстүрлерге баулу, азаматтық-патриоттық 
сезімдерді қалыптастыру, олардың шығармашылық өзін-өзі 
іске асыруын және кәсіби өзін-өзі айқындауын қамтамасыз 
ету, көшбасшылық қасиеттерді тәрбиелеу. Елімізде дамып 
келе жатқан жаңа әлеуметтік-экономикалық қатынастар 
адамнан бастама, іскерлік, экстремалды жағдайларда 
шешім қабылдау қабілеті, қарым-қатынас мәдениеті және 
т.б. сияқты қасиеттерді талап етеді. бұған біз жүргізіп 
отырған іс-шаралар ықпал етеді. Іс-шараларды өткізудің 
әр түрлілігін пайдалана отырып, біз балаларға социумда 
өз орнын табуға көмектесеміз. Қызмет бағыттары бойын-
ша талдау туристік - өлкетану қызметін және оқу - зерт-
теу бағытын дамытуға көп көңіл бөлу керектігін көрсетеді. 
Өлкетану бүгінгі күні-балалар мен ересектердің оқу-
зерттеу және іздеу қызметінің көпшілік және қолжетімді 
нысаны. Бұл шын мәнінде «шексіз әлем». Ол көптеген 
өркениетті елдерді тәрбиелеу арсеналында берік орын 
алады.Туристік бірлестіктердегі сабақтар, біздің ойымыз-
ша, жасөспірім тұлғасын тәрбиелеу және әлеуметтендіру 
ісінде үлкен әлеуетке ие. Орталықтың тұрақты жұмыс 
тәжірибесіне білім беру мекемелерімен өзара іс-қимыл 
және тығыз ынтымақтастық енгізілді. №16 ОМ, №19 
ОМ, №5 «Таңдау» МГ, Көкшетау қ. НЗМ, Көкшетау қ. 
Ш. Уәлиханов атындағы КМУ. Қазіргі уақытта Орталық 
туристік құрал-жабдықтармен толық жабдықталған.

Дәстүрлі түрде жаяу техника, шаңғы туризмі, спорттық 
бағдарлау, құзға өрмелеу бойынша облыстық жарыстар 
өткізіледі. Ал 2018 жылы алғаш рет су туризмі техникасы 
бойынша іс-шара өткізілді. Азаматтылық пен патриотизмге 
тәрбиелеу бойынша жұмыс тәжірибесін тарату мақсатында 
орталық облыс деңгейінде, сондай-ақ республикалық 
деңгейде өткізілетін түрлі іс-шараларға белсенді қатысады. 
Орталық қызметінің басты көрсеткіші балалар біздің іс-
шараларымыздың тұрақты қатысушылары болып табыла-
ды, олардың саны жыл сайын артып келеді.

Центр детско-юношеского туризма, краеведения и 
экологии  находился  в поиске «собственного лица» на 
протяжении многих лет. Постоянно искали новые фор-
мы и направления в работе,  думали о своем развитии и 
перспективах существования. И в конце концов  пришло 
понимание того, что занятия туризмом и краеведением 
могут занимать одинаковое место со скалолазанием, эко-
логией, геологией, историей и оздоровлением детей.

Анализируя данные мониторинга и практический 
опыт мы определяем предметы воспитания, влияние 
которых на детей сегодня актуальны. Это приобщение 
детей к историко-культурным традициям, формирова-
ние гражданско-патриотических чувств, обеспечение их 
творческой самореализации и профессионального само-
определения, воспитание лидерских качеств. Новые соци-
ально-экономические отношения, которые развиваются в 
стране, требуют от человека таких качеств, как инициати-
ва, предприимчивость, способность мобильного принятия 
решений в экстремальных условиях, культуры общения и 
тд. и этому способствуют проводимые нами мероприятия. 
Используя многообразие форм проведения мероприятий 
мы помогаем детям найти свое место в социуме. 

Анализ  по направлениям деятельности также показы-
вает, что больше внимания нужно уделять развитию ту-
ристско- краеведческой деятельности и учебно - исследо-
вательской направленности.

Краеведение сегодня – наиболее массовая и доступная 
форма учебно-исследовательской и поисковой деятель-
ности детей и взрослых. Это поистине «мир без границ». 
Оно занимает прочные позиции в арсенале воспитания 
большинства цивилизованных стран.

Большое внимание мы уделяем проектной и исследо-
вательской работе. Цель - привлечение внимания детей 
и молодежи к  эколого-краеведческой проблематике род-
ного края, решение проблем энергосбережения, береж-
ного отношения к природным ресурсам, поощрения луч-
ших инициатив и конструктивных решений, обозначенных 
участниками конкретных региональных социально-эко-
логических проблем, особенно в области гидроэкологии, 
утилизации ТБО, охраны окружающей среды. В социаль-
но-экологических  проектах участники и затрагивают ак-
туальные проблемы в области экологии и развитии туриз-
ма: это и утилизация отходов,  развитие экологического 
туризма, влияние туризма на окружающую среду, загряз-
нение озер и рек Акмолинской области.

В целях распространения опыта работы по воспитанию 
гражданственности и патриотизма Центр  принимает ак-
тивное участие в различных мероприятиях, проводимых 
как на уровне области, так и республиканском уровне. 

Главным  показателем качества деятельности Центра 
являются дети-постоянные участники наших мероприя-
тий, число которых с каждым годом растет.



6

Лейла Кенжебайқызы
ТоЛуспАевА 

облыстық балалар мен 
жасөспірімдер туризмі, 
өлкетану және экология 

орталығы 
директорының орынбасары.

Бүгін облыстық балалар-жасөспі-
рімдер туризмі, өлкетану және эколо-
гия орталығының ұжымының негізгі 
міндеттердің бірі мектеп оқушылары 
мен студент жастарды саяхаттар, экспе-
дициялар, экскурсиялар, фестивальдар, 
форумдар арқылы туристік - өлкетану 
қызметіне жаппай тарту болып табыла-
ды.

Әдістемелік жұмыс орталық жұмы-
сының барлық жүйесін біртұтас бай-
ланыстырушы буын болып табыла-
ды, ол тек ережелерді әзірлеу мен 
іс-шараларды өткізуді ғана емес, соны-
мен қатар әдістемелік ұсынымдарды, 
оқу-әдістемелік құралдарды және оқу-
әдістемелік құжаттардың басқа да 
түрлерін дайындауды да қамтиды. 

Бұл қызметті директордың әдістемелік 
жұмыс жөніндегі орынбасары, «Qazaq 
Geography» Қазақстандық Ұлттық 
Географиялық қоғамының мүшесі Толу-
спаева Лейла Кенжебайқызы басқарады.

Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің, Ақмола облы-
сы әкімдігінің, ҚР БҒМ Республикалық 
қосымша білім беру оқу-әдістемелік 
орталығының,  Ақмола облысы білім 
басқармасының, Қазақстан Республи-
касы «Жұлдыз» балалар қоғамдық 
ұйымдары одағының алғыс хаттары мен 
грамоталары бар. 

Кел, танысайық!    
            Давайте знакомиться!

евгений сергеевич
ефремов 

әдіскер 

«Менің Отаным Қазақстан» республикалық кіші жобасының жетекшісі, жобаның 
мақсаты: бұқаралық туризмді насихаттау және одан әрі дамыту, белсенді азаматтық 
ұстанымды қалыптастырудың тиімді құралы ретінде туристік-өлкетану және 
экологиялық қызметті насихаттау, салауатты өмір салты дағдыларын қалыптастыру, 
туған өлкені зерттеу арқылы Отанға деген сүйіспеншілік жетілдіру болып табылады.

Е.С. Ефремов патриоттық тәрбие және туристік-өлкетану жұмыстары саласын-
дағы жетістіктері үшін Алғыс хаттармен және Құрмет грамоталарымен марапатталды.

Руководитель республиканского   подпроекта «Менін Отаным Қазақстан», цель 
которого: популяризация и дальнейшее  развитие массового туризма, пропаганда 
туристско-краеведческой и экологической деятельности как эффективного сред-
ства формирования активной гражданской позиции, привития навыков здорового 
образа жизни, любви к Родине через изучение родного края.

Е.С. Ефремов награжден благодарственными письмами и грамотами за успехи 
в области патриотического воспитания и туристско-краеведческой работы разного 
уровня.

Одна из основных задач, которую 
ставит  сегодня  коллектив областного 
центра детско-юношеского туризма, кра-
еведения и экологии - массовое вовле-
чение учащихся  школ и студенческой 
молодёжи в туристско-краеведческую 
деятельность через походы, путеше-
ствия, экспедиции, экскурсии, фестива-
ли, форумы. Методическая работа явля-
ется звеном, связующим в единое целое 
всю систему работы Центра,   включает 
в себя не только разработку положений 
и проведение мероприятий, но и  под-
готовку методических рекомендаций, 
учебно-методических пособий и  других 
видов учебно-методических документов. 
Возглавляет эту службу заместитель ди-
ректора по методической работе, член 
Казахстанского Национального Геогра-
фического общества «Qazaq Geography» 
Толуспаева Лейла Кенжебаевна. 

Имеет благодарственные письма и 
грамоты Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, акимата 
Акмолинской области, Республиканского 
учебно-методического Центра дополни-
тельного образования МОН РК, управле-
ния образования Акмолинской области, 
Союза детских общественных организа-
ций «Жулдыз» Республики    Казахстан. 

Орталықтың мазмұнды және қызықты дамуы бойынша барлық жұмыстар біздің әдіскерлердің қолында.Әрине, бұл 
коммуникабельді, креативті және білімді тұлғалар. Олардың әрқайсысы орталықтың асыл маржаны болып табылады.

Вся работа по содержательному и интересному, насыщенному развитию Центра  находится в руках  наших мето-
дистов. Безусловно, это коммуникабельные, креативные и эрудированные личности. И каждый из них является дра-
гоценной жемчужиной Центра.
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зиягүл Төлегенқызы 
БегАйДАровА  

әдіскер

Білімі бойынша психолог, жоға-ры 
педагогикалық санаты бар.  Орталық-
та жақында жұмыс істейді, бірақ өз 
қызметімен жоғары деңгейлі маман 
ретінде назар аудартты.

«Табиғат  бесігі» республикалық кіші 
жобасын басқарады, оның мақсаты: 
экологиялық мәдениетті, табиғатқа 
ұқыпты қарауды қалыптастыру, 
туған өлкеге деген сүйіспеншілікті 
тәрбиелеу, оқушылардың ғылыми-
зерттеу қызметін ынталандыру болып 
табылады. 

Психолог по образованию, имеет 
высшую педагогическую категорию.  
Работает в Центре с недавнего вре-
мени, но своей деятельностью успела 
привлечь к себе внимание как специ-
алист высокого уровня.

Руководит республиканским подпро-
ектом «Табиғат бесігі», цель которого: 
формирование экологической культу-
ры, бережного отношения к природе, 
воспитания любви к родному краю, сти-
мулирование научно-исследователь-
ской деятельности учащихся, практиче-
ское познание родного края.

Жұмабай Нұғыманұлы
КАЛАшиНов 
әдіскер

30 жылдан астам Калашинов Ж. Н. балалармен жұмыс 
істейді, балалардың бір буынын тәрбиеледі. Спорттық 
шыңға өрмелеу үйірмесінің жетекшісі. Жұмабай Нұғыманов 
облыстық және республикалық деңгейдегі «Туризм» 
бағыты бойынша қосымша білім беру педагогтарына 
арналған біліктілікті арттыру курстарының тұрақты лекто-
ры. Педагогтың кәсібилігі мен құзыреттілігі жоғары бағаға 
ие. Бірнеше рет Ақмола облысы білім басқармасының 
және ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамота-
ларымен марапатталған.

Более 30 лет Калашинов Ж.Н. работает с детьми, вос-
питал не одно поколение ребят. Руководитель  кружка по 
спортивному  скалолазанию.

Жумабай Нугуманович - постоянный  лектор   курсов 
повышения квалификации  для  педагогов дополнитель-
ного образования по направлению «Туризм» как на  об-
ластном, так и на республиканском  уровнях.

Профессионализм и компетентность педагога имеют 
высокую оценку. Неоднократно награжден Почетными 
Грамотами управления образования Акмолинской области  
и Министерства образования и науки РК.
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сәкен ерболұлы
ДАиров

әдіскер

мұхаммед мұхаметрахимұлы 
АЛиев 
әдіскер

Сәкен Ерболұлы тарих-өлкетану бағыты бойынша жұмыс істейді, 
«Ақмола облысы білім беру мекемелерінің музейлерін дамыту 
бағдарламасы» және «Жас өлкетанушылардың кіші академиясы» екі 
облыстық жобасына басшылық жасайды, жобаның басты мақсаты: ба-
лаларды туған өлкені зерттеуге тарту, қоғамдық мұражайлар желісін 
дамыту, оқу-тәрбие үрдісінде мұражайлардың қызметін жандандыру, 
оқушыларды туған өлкенің тарихымен таныстыру.

2018 жылдың ақпан ай-
ында орталық жанынан осы 
үйірме ашылды, ал шілде ай-
ында оның тәрбиеленушілері 
«Жас геолог» республикалық 
далалық олимпиадасында 
табысты өнер көрсетті. Біз 
жоғары санатты география 
пәнінің мұғалімі Мұхаммед 
Мұхаметрахимұлы кәсібилігінің 
арқасында бұл біздің орталық 
үшін жаңа бағыт табысты дами 
береді деп үміттенеміз.

Сакен Ерболович работает по направлению история-краеведение, ру-
ководит двумя областными проектами «Программа развития музеев уч-
реждений образования Акмолинской области» и «Малая академия юных 
краеведов», главной целью которых является: привлечение детей к из-
учению родного края, развитие сети общественных музеев, активизация 
деятельности музеев в учебно-воспитательном процессе, ознакомление 
обучающихся с историей родного края. 

В феврале 2018 года при 
Центре был открыт кружок 
«Юный геолог», а уже в июле 
его воспитанники успешно вы-
ступили в республиканской 
полевой олимпиаде «Жас гео-
лог». Мы надеемся, что благо-
даря профессионализму Му-
хомета Мухометрахимовича, 
учителя  географии высшей 
категории, это новое для на-
шего Центра направление бу-
дет успешно развиваться.
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жұмыс істейтін тақырыптарымыз: «Туристік-
өлкетану және экскурсиялық қызмет құралдары арқылы 
азаматтық пен патриотизмге тәрбиелеу».

Мақсаты: Тұлғаның қалыптасу негізі ретінде білім 
алушылардың азаматтық және патриоттық қасиеттерін 
қалыптастыру.

Міндеттер:
1.тур ұйымдастырушыларды дайындау жүйесін 

ұйымдастыру (оқыту семинарларын өткізу, ашық 
сабақтар, жарыстар, жорықтар өткізу);

2.Балалар мен жасөспірімдер туризмін танымал етуге 
және насихаттауға ықпал ететін бұқаралық іс-шаралар 
өткізу;

3.Жалпы білім беретін ұйымдарға туристік-экологиялық-
өлкетану жұмыстарын ұйымдастыруға және жетілдіруге 
көмек көрсету;

4.Оқушыларды салауатты өмір салтына баулу, 
азаматтыққа, отансүйгіштікке, қоршаған табиғатқа деген 
сүйіспеншілікке тәрбиелеу;

5.Оқыту мен тәрбиелеудің қолданыстағы нысандарын, 
әдістері мен құралдарын жетілдіру және жаңартылған 
білім беру мазмұнын, оқу процесіне енгізу, оқу-әдістемелік 
қамтамасыз етуді жетілдіру;

тема, над которой работаем: «Воспитание граж-
данственности и патриотизма средствами туристско-кра-
еведческой и экскурсионной деятельности».

цель: Формирование гражданских и патриотических 
качеств обучающихся как основы становления личности.

задачи:
1.Организация системы подготовки турорганизато-

ров (проведение обучающих семинаров, проведение от-
крытых занятий, соревнований, походов);

2.Проведение массовых мероприятий, способствующих 
популяризации и пропаганде детского и юношеского кра-
еведческого туризма;

3.Оказание помощи общеобразовательным учреждени-
ям в организации и совершенствовании туристско-эколо-
го-краеведческой работы;

4.Приобщение школьников к здоровому образу жизни, 
воспитание гражданственности, патриотизма, любви к 
окружающей природе;

5.Совершенствование существующих и внедрение но-
вых форм, методов и средств обучения и воспитания, 
внедрение в процесс передового педагогического опыта, 
совершенствование учебно-методического обеспечения;

2018 жылы: 
жеткен жетіСтіктер

По инициативе Главы государства Н.Назарбаева в ре-
спублике запущена и набирает обороты программа «Туған  
жер», которая направлена  на формирование общенаци-
онального патриотизма, любви к родной земле, к свое-
му аулу, городу и является составным элементом про-
граммы модернизации общественного сознания «Рухани 
жаңғыру».

Областной центр детско-юношеского туризма, краеве-
дения и экологии в рамках программы   « Рухани жаңғыру» 
работает над 4 республиканскими подпроектами:  «Менің 
Отаным – Қазақстан», «Табиғат бесігі», «Мир профессий», 
«Тарих мұрасы»  и 2 областными проектами: «Программа 
развития школьных музеев Акмолинской области» и «Ма-
лая академия юных краеведов». Финансирование про-
ектов в 2018 году составило 17,8 млн тенге. Почти все 
наши мероприятия проходят в рамках проектов, питание 
и проживание для участников бесплатные, предусмотре-
ны экскурсии по Щучинско-Боровской курортной зоне, в 
г.Астану. 

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың бастамасы бой-
ынша «Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту 
бағдарламасының құрамдас элементі болып табылады 
«Туған жер» бағдарламасы іске қосылды, жалпыұлттық 
патриотизмді, туған жерге, өз ауылына, қаласына деген 
сүйіспеншілікті қалыптастыруға бағытталған. 

Облыстық балалар мен жасөспірімдер туризмі, 
өлкетану және экология орталығы «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында 4 республикалық кіші жоба: «Менің 
Отаным – Қазақстан», «Табиғат бесігі», «Кәсіптер әлемі», 
«Тарих мұрасы» және 2 облыстық кіші жоба: «Ақмола 
облысының мектеп музейлерін дамыту бағдарламасы» 
және  «Жас өлкетанушылардң Кіші академиясы». 2018 
жылы «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында бала-
лар мен жасөспірімдер туризмі, өлкетану және экология 
орталығын қаржыландыру 17,8 млн.теңгені құрады. Біздің 
барлық іс – шараларымыз жобалар аясында өткізіледі, 
қатысушыларға тамақтану мен тұру тегін, Астана қ. мен 
Щучинск – Бурабай курортты аймағына экскурсиялар 
қарастырылған. 

туризм, экология, өлкетану, тарих, 
геология және балаларды сауықтыру

2018 год: 
уСпехи и доСтижения.

Қызметтінің негізгі 
бағыттары: 
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Жыл бойы өткізілді:
В течение года:

• «Балаларға арналған өлкетану идеялар мен тәжірибе» 
Teach-in форматындағы Республикалық конференция»;

• Алғашқылар болып, республикалық өлкетану акция-
сы аясында Қазақстанның киелі нысандарына саяхат бой-
ынша Ақмола жерінде Қызылорда және Батыс Қазақстан 
облыстарынан келген қонақтарды (саны 150 адам) қарсы 
алды;

• Спорттық туризм және құзға өрмелеу бойынша 10 
облыстық жарыс қатысу;

• Экологиялық-өлкетану бағытындағы 10 облыстық іс-
шара (олимпиада, мұражайлар байқауы, конкурстар және 
т. б.);

• «Табиғатты аяла» атты жас өлкетанушылар мен 
экологтардың натуралистердің облыстық форумы ;

• Тұңғыш Президент күніне арналған жас тарихшылар 
мен өлкетанушылардың облыстық форумы;

•Мектеп орманшылығының, экологиялық үйірмелердің 
жетекшілеріне  арналған семинар;

• Турұйымдастырушыларға арналған семинар;
• Өлкетанушы – педагогтарға арналған практикум – се-

минар;
• «Көкше» туриадасы (Ақмола, Солтүстік Қазақстан об-

лыстары бойынша 7 күндік шеру);
• «Сақтаймыз және көбейтеміз» атты ауқымды «жасыл» 

акция (20000 қатысушы, 18000 ағаштар мен көшеттер);
• «Бір апта ауылда» (қала оқушылары үшін) және «Бір 

апта қалада»  (ауыл оқушылары үшін) әлеуметтік баста-
малар сериялары;

• «Звездный» балалар сауықтыру орталығында 7 жазғы 
ауысым, 1814 бала сауықтырылды.

• Кәмілеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталығы 
мен өмірдің қиын жағдайларына тап болған балаларға 
көмек беру орталығының тәрбиеленушілеріне арналған 
«Жұлдызды ертегі» әлеуметтік шыршасы. 

• «Ұлы даланың жеті қыры» аты дөңгелек үстел
• Геология үйірмесінің ашылуы.

• Республиканская конференция в формате Teach-in  
«Краеведение и дети: идеи и практика»;

• В рамках республиканской краеведческой акции по 
посещению учащимися сакральных объектов Казахстана 
встретили гостей из Кызылординской и Западно-Казах-
станской областей (в количестве 150 человек) на Акмо-
линской земле; 

• 10 областных соревнований по спортивному туризму 
и скалолазанию;

• 10 областных мероприятий  эколого-краеведческого 
направления (олимпиада, смотр музеев, конкурсы и др);

• Областной Форум краеведов, экологов и натурали-
стов «Табиғатты аяла»; 

• Областной Форум юных историков и краеведов, по-
священный Дню Первого Президента; 

• Семинар для руководителей школьных лесничеств, 
экологических кружков;

• Семинар для турорганизаторов;
• Семинар – практикум для педагогов-краеведов;
• Туриада «Кокше» (7-дневный поход по Акмолинской 

и Северо-Казахстанской областям);
• Масштабная «зеленая» акция «Сохраним и приумно-

жим» (20000 участников, 18000 деревьев и кустарников);
• Серии социальных инициатив «Бир апта ауылда» 

(для городских школьников) и «Бир апта калада» (для 
сельских школьников);

• 7 летних смен в детском оздоровительном центре  
«Звездный»;

• Социальная елка «Звездная сказка» для воспитанни-
ков Центра адаптации несовершеннолетних и Центра по 
оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации;

• Круглый стол «Семь граней казахской степи»;
• Открыли кружок по геологии «Жас геолог».
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Қатысты:
Приняли участие:

•Спорттық-туристік бағыттағы 6 республикалық іс-
шараларына;

•«Жоңғария» туриадасына;
•«Жас геолог» республикалық олимпиадасында, эко-

логтар мен натуралистер республикалық форумына;
•«Менің Кіші Отаным» жас тарихшылардың 

республикалық зияткерлік конкурсына;
•«Үздік мектеп музейі» республикалық конкурсына.

•В 6 республиканских мероприятиях спортивно-турист-
ского направления;

•туриаде «Джунгария»;
•республиканской олимпиаде «Жас геолог»;
•республиканском Форуме экологов и натуралистов;
•республиканском интеллектуальном конкурсе юных 

историков «Моя малая родина»;
•республиканском конкурсе «Лучший школьный музей».

Более двух тысяч школьников в 2018 году были охва-
чены областными туристско-краеведческими мероприяти-
ями.

2018 жылы екі мыңнан астам оқушы туристік-өлкетану 
іс-шараларымен қамтылды.
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батыс-ҚазаҚстан Және Қызылорда 
облыстары  оҚушыларының аҚмола облысындағы 

Қасиетті  Жерлеріне бару туралы
 

Экскурсии По сакральным  местам акмолинской области

Қазақстанның қасиетті жерлеріне  бару бойынша 
республикалық өлкетану акция  аясында Ақмола облы-
сына 10-12 маусым аралығында 150 адамнан тұратын 
Қызылорда және Батыс Қазақстан облыстарының 
оқушылары келді.

Щучинск темір жол станциясы алаңында Щучинск 
қаласының №7 мектеп-гимназиясының оқушылары мен 
«Арман» МОЖО тәрбиенушілері ұлттық бимен, домбыра 
оркестрімен және мерекелік шашумен келген қонақтарды 
қарсы алды.

Делегациялар Ақмола облысы білім басқармасы  
жанындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер 
туризмі,өлкетану және экология орталығының «Звездны-
ый» БСО-да тұрды.

Бағдарламаға  сәйкес, балалар бірінші күні «Жай-
лау» этноауылына барып, әдемі көріністер таң 
қалдырды,алтыбақанға аттанды, садақтан атылып, сафа-
ри саябағы бойымен серуенге түсті.

Қонақжай иелері  қазақ халқының салт-дәстүрлері 
туралы әңгімелеп берді, балалармен шағын викторина 
өткізді, оларды тәтті бауырсақ, қымыз  және шұбатпен  
қарсы алды.

Балалар БАҚ және «Хабар» телеарнасына сұхбат беріп, 
өз әсерлерімен және эмоцияларымен бөлісті.

11 маусым күні балалар Көкшетау қаласының көрікті 
жерлерімен танысты: қала бойынша экскурсия жаса-
ды, қаланың көріністерін таңдану үшін бақылау алаңына 
көтерілді, қаланың бас мешітіне барды.

В рамках республиканской краеведческой акции по по-
сещению сакральных объектов  Казахстана Акмолинскую 
область  с 10 по 12 июня  посетили учащиеся  из Кызылор-
динской и Западно-Казахстанской областей в количестве 
150 человек. 

Праздничную встречу с национальными танцами, вы-
ступлением домбрового оркестра, шашу на перроне 
щучинского железнодорожного вокзала организовали 
учащиеся школы-гимназии №7 и воспитанники ЦВУР «Ар-
ман».

Проживали  делегации в ДОЦ «Звездный» областного 
центра детско-юношеского туризма, краеведения и эко-
логии при управлении образования Акмолинской области.
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Облыстық мұрағаттар мен құжаттама басқармасының 
көрме залына  және жаңа заманауи жабдықтармен 
қамтамасыз етілген қоймасына бару үлкен әсер қалдырды. 
Негізгі ақпаратты сақтау аймағының құрылысы-Мағжан 
Жұмабаев ат. Облыстық кітапхана  туралы кітапхананың 
қызметкерлері  керемет айтып берді. Барлық залдан өтіп, 
мобильді  кітапханамен қалай жұмыс істеу керектігін 
көрсетті, Коворкинг- орталығы дегеніміз не, кейбір ба-
лалар, Шәкәрім Құдайбердиевтің өлеңдерін оқып, «Тірі 
журналға» қатысты.

Согласно программы в первый же день ребята посе-
тили этноаул «Жайлау», где полюбовались красивыми 
видами, покатались на алтыбакане, постреляли из лука, 
совершили прогулку по сафари-парку. А радушные хозяе-
ва рассказали о традициях и обычаях казахского народа, 
провели небольшую 
викторину с ребятами, 
угостили вкусными ба-
урсаками, кумысом и 
шубатом.

Ребята с удоволь-
ствием давали интер-
вью местным СМИ и 
телеканалу «Хабар», 
делились своими впе-
чатлениями и эмоция-
ми.

11 июня весь день ребята знакомились с достоприме-
чательностями города Кокшетау: совершили обзорную 
экскурсию по городу, взобрались на смотровую площадку, 
чтобы полюбоваться видами города, посетили главную 
мечеть города. Большое впечатление на них произвело 
посещение выставочного зала областного управления ар-
хивов и документации и хранилища с новым современным 
оборудованием. Замечательно рассказали об устройстве 
главного  хранилища  информации области  - областной 
библиотеки им. М.Жумабаева - сотрудники библиотеки. 
Провели по всем залам, показали как работать с мобиль-
ной библиотекой, что из себя представляет Коворкинг-
центр, некоторые ребята приняли участие в «Живом жур-
нале», читая наизусть стихи Шакарима Кудайбердиева.
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В последний день пребывания совершили большую 
экскурсию по Щучинско-Боровской курортной зоне. Экс-
курсовод рассказала об этом удивительном и притяга-
тельном крае первозданной природы с великолепными 
лесами и лечебными озёрами, с насыщенным хвоей возду-
хом, и редкими по красоте и неповторимости пейзажами, 
делающими этот уголок Казахстана настоящей природной 
жемчужиной. Побывали на поляне Абылай хана, в экспо-
зиционном комплексе «Ставка Абылай хана», услышали 
множество легенд и историй об этом удивительном крае. 
Поразительно, но многие легенды ребята услышали впер-
вые. Ну а открывшимися красотами поражены были все 
гости. Впечатлил  ребят и музей природы, прогулялись по 
контактному зоопарку.

Судя по отзывам, гости получили бесценную информа-
цию о нашем крае, так близко прикоснувшись к его исто-
рии, культуре и традициям.

Соңғы күні Щучье-Бурабай  курорттық аймағына үлкен 
экскурсия жасалды. Экскурсовод жол бойы балаларға 
бай табиғи ормандар мен емді көлдермен, таңғажайып 
және тартымды өлке туралы әңгімеледі. Олар Абылай хан 
төбесінде, «Абылай хан бағамы» экспозициялық кешенінде 
болды, осы таңғажайып жер туралы көптеген аңыздар 
мен әңгімелер естіді. Керемет, бірақ көптеген аңыздарды 
балалар бірінші рет естіді. Балаларға  табиғат мұражайы 
әсер еткен, байланыс хайуанаттар бағына  серуендеді.

Пікірлерге қарап, қонақтар біздің өңіріміз туралы, оның 
тарихы, мәдениеті мен дәстүрлері туралы құнды ақпарат 
алды.
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«айналаға қара» кіші жобасы
«бір апта ауылда» (қала оқушылары үшін) және 

«бір апта қалада»  
(ауыл оқушылары үшін) әлеуметтік бастамалар сериялары

«Бір апта ауылда»
Тағы да «Рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында 

«Айналаға қара» республикалық ішкі жобасы іске асы-
рылды. Дәл сондай «Бір апта ауылда» аталатын бірқатар 
іс-шараларды біз 2017 жылдың желтоқсанында өткізген 
болатынбыз, бірақ қыстың күні ол өте ыңғайсыз болды 
ауа райы  суық және көктайғаққа байланысты іс - шараны 
жазғы нұсқа мал фермасының қасында киіз үйде тұрып 
өткізіп көрейік дегенбіз. Алайда бір апта бойы жаңбыр 
жауып, Көкшетау, Степногорск, Ақкөл және Ерейментау 
қалаларынан келген 53 қатысушы маусымның 25-інен 30-
ына дейін «Звездный» БСО-нда  орналасты. 

Іс-шаралардың мақсаты: ауыл өмірімен және 
тұрмысымен танысу, біздің өлкеміздің тарихы мен 
мәдениетін білу, шаруашылықтарға, оқу орындарына, 
еліміздің елордасы «Астана» қаласына бару. 

Стейкхолдерлер: «Есіл-Агро» ЖШС, Щучинск қ. туризм 
және сервис индустриясы колледжі, Щучинск қ. жоғарғы 
колледжі, «Бурабай Даму» ЖШС, «Круиз» ЖШС, Ақмола 
облысының ІІД.

Первую серию  мероприятий «бір апта ауылда» мы 
проводили в декабре 2017 года, но в зимний период это 
не очень удобно,  холодно и гололед, поэтому решили по-
пробовать летний вариант, с проживанием в юртах рядом 
с животноводческой фермой. Но как всегда погода внесла 
свои коррективы, всю неделю продержалась дождливая 
погода, поэтому местом дислокации с 25 по 30 июня для  
53 участников  из городов  Кокшетау, Степногорска, Ак-
коля  и Ерейментау стал ДОЦ «Звездный» в Бурабайском 
районе. 

Цель:  знакомство с сельской жизнью и бытом, 
историей и  культурой нашего края, посещение хо-
зяйств, учебных заведений, столицы нашего государ-
ства г.Астана. 

Стейкхолдерами выступили: ТОО «Есиль-Агро», кол-
ледж индустрии туризма и сервиса г.Щучинск, высший 
колледж г.Щучинск, ТОО «Бурабай Даму», ТОО «Круиз», 
ДВД Акмолинской области.

В день заезда актеры Акмолинского областного казах-
ского музыкально-драматического театра им.Кусаинова 
выступили с премьерой «опа-топа немесе туған күн 
қайда?», а вечером состоялся вечер знакомств. 
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Қатысушылардың келген күні қазақ музыкалық драма 
театрының актерлері «Опа-топа немесе Туған күн қайда?» 
қойылымын көрсетті, ал кешке қарай танысу кеші болды.

Сол себептен, осы мерейтойлы жылда біз іс-шарамызды 
Астана қаласынан бастап, Қазақстан Республикасының 
қарулы күштер музейіне бардық.

Музей фонды сирек және ерекше жәдігерлерді 
қамтиды, соғыс тарихы туралы және халқымыздың ежелгі 
заманнан бергі бүгінгі күнге дейінгі мәдениетін баяндай-
ды. Экспозиция залдары да өзгеше: Қарулы күштер залы, 
«Ежелден ХІХ заманға дейін» залы, ХХ ғасырдың соғыс 
тарихы залы, ХХ-ХХІ ғасырдың қару-жарақтары залы, бей-
нелеу өнері залы, «Қазақстанның әскери ісінің тарихы» 
атриумы. Аталған атриумда еліміздің қорғау қабілетінің 
дамуы өткен ғасырлардан бүгінге күнге дейін барельефтер 
қатарымен көрсетілген. Барельефтерде оған қоса әр түрлі 
тарихи кезеңдерде қолданған көшпенді жауынгерлердің 
қару-саймандары бейнеленген және қазіргі кездегі 
Қазақстанның қарулы күштерінің барлық әскер түрлері 
көрсетілген: жаяу әскер, ауа қорғаныс күштері, әскери-
теңіз күштері.

Экскурсия барысында біз түрлі қарулармен таныстық: 
тапаншалар, автоматтар, граната атқыштар, пулеметтер, 
ХХ-ХХІ ғасырдың авиациялық ату құралдары. Сөрелерде 
тапаншаның көптеген түрлері, азаматтық соғыс кезінің 
тапаншалары, ҰОС кезінің тапаншалары, қазіргі кез-
де қолданылатын тапаншалар, спорттық қарулар, ату 
жарақтары, авиацмялық снарядтар, жаяу әскерге қарсы 
қойылатын және танкқа қарсы қойылатын миналар бол-
ды.

Одан кейін Есіл өзенінің оң жағалауындағы Бейбітшілік 
және келісім сарайы мен «Қазақ елі» монументінің 
қасында орналасқан Хазрет Сұлтан мешітіне бардық. 

Любить родину - значит жить с ней одной жизнью и 
радоваться, когда у нее праздник. В этот юбилейный для 
нашей страны год мы, конечно же, начали свое меропри-
ятие с посещения столицы и первым делом отправились в 
музей Вооруженных сил Республики Казахстан. 

Музейный фонд содержит редкие и уникальные экс-
понаты, рассказывающие о военной истории и культуре 
нашего народа с древних времен по настоящее время. 
Уникальными являются сами экспозиционные залы: зал 
Вооруженных сил, зал «От древности до ХIХ века», зал 
военной истории XX в., зал оружия XX-XXI в., зал изобра-
зительного искусства, а также атриум «История военного 
дела Казахстана», где  представлена серия барельефов, 
которые свидетельствуют о прочности исторических уз, 
переплетающих минувшие эпохи с динамикой современ-
ных процессов в сфере обороноспособности. Барельефы 
отражают особенности снаряжения и видов вооружений 
воинов-кочевников разных исторических эпох. Также 
здесь есть экспозиции всех видов войск Вооруженных сил 
страны - Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Во-
енно-морских сил. 

В ходе экскурсии мы познакомились с различными ви-
дами вооружения, начиная с пистолетов, автоматов, гра-
натометов, пулеметов, боеприпасов и заканчивая авиаци-
онными средствами поражения XX-XXI веков. На витринах 
представлены пистолеты, относящиеся ко временам граж-
данской войны, периоду ВОВ, пистолеты, находящиеся 
на вооружении сейчас, спортивное оружие, боеприпасы, 
авиационные снаряды, противопехотные и противотанко-
вые мины... 

Затем побывали в главной мечети Хазрет Султан, рас-
положенной на правом берегу реки Есиль рядом с Двор-
цом мира и согласия и монументом «Қазақ Елі». Это место 
символизирует духовное богатство, величие истории и 
единство народа Казахстана.
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Бұл жер Қазақстан халқының бірлігінің, оның тарихының 
ұлылығының және рухани қазынасының нысаны.

Астана қаласының ерекше жерлерінің бірі «Нұр Әлем» 
павильонына да бардық. Ол екі шусыз істейтін жел гене-
раторларымен жабдықталған дүние жүзінде жалғыз сфе-
ра пішіндес ғимарат. 

«Нұр Әлем» - 8 қабатты болашақтың музейі: «Ұлттық 
павильон» (екі зонаға бөлінген: Қазақстанмен танысу және 
«Жасампаз энергия»), «Су энергиясы» (судан энергияны 
алу үрдісі көрсетілген), «Кинетикалық энергия» (оны-
мен байланысты тарихи артефактілермен таныстырады), 
«Биомассалар энергиясы» (өсімдектер көрсетілген), «Жел 
энергиясы» (желдің әр түрлі жылдамдығы салыстырылған), 
«Күн энергиясы» (оны қолдану тәсілдерімен таныстыра-
ды), «Ғарыш энергиясы» (ғарыштан энергия алу жайын-
да әр түрлі ойлар қарастырылған) және «Болашақ Аста-
на» (Астана қаласының 2050 жылғы үлгісі көрсетілген). 
Болашақ музейінің экскурсиясы барлығына ұмытылмас 
әсер етті.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің 
кітапханасы да барлығына ұнады. Бұл Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
қайталанбас ақпараттық-идеологиялық кешені. Осы 
ғимарат музей, кітапхана, мұрағат, аналитикалық, 
мәдениет пен білім беру және ғылыми орталықтың 
қызметін атқарады. Онда ерекше құнды материалдар бар, 
кітапхана заманауи технологиялармен жабдықталған. 
Түңғыш Президент кітапханасы – ұлттық мәдени-тарихи 
мұра. Кітапхананың баспасөз қызметі менен сұхбат алды, 
ал Ким Камила және Кочаганов Даниял кітапхана жайын-
да өз пікірлерімен бөлісті.

Посетили одно из самых необычных зданий в Астане 
- сферический павильон «Нур-Алем» - единственное в 
мире здание в форме сферы диаметром 80 метров, 
оснащенное  двумя бесшумными ветрогенераторами.     

«Нур-Алем» - это музей будущего и состоит он из 8 
уровней: «национальный павильон» (расположен в 
основании «Нур-Алема» на площади 5000 кв м и разделен 
на две зоны: знакомство с казахстаном и «созида-
тельная энергия»), «Энергия воды» (демонстрирует 
процесс образования энергии при помощи воды), «ки-
нетическая энергия» (знакомит с историческими арте-
фактами, связанными с ней),  «Энергия биомасс»  (уро-
вень представлен в виде площади с зеленой панорамой), 
«Энергия ветра» (можно почувствовать разные ско-
рости ветра), «Энергия солнца» (знакомит с разными 
способами ее использования с древности до современно-
сти, «Энергия космоса» (продемонстрируются научные 
идеи по производству энергии из космоса) и «будущая 
астана» (представлена модель столицы 2050 года). Экс-
курсия по музею оставила неизгладимое впечатление у 
всех участников проекта.
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Ақмола жері сұлу әрі бай. Ежелгі халықтың ежелгі жері. 
Құнарлы жерлер, көптеген өзендер мен көлдер, кең жай-
лаулар, кен орындары, ормандар, аңдар мен балықтар 
баяғыдан адамдарды осы жерлерге тартатын. Өлкенің 
Бурабай, Щучье, Үлкен және Кіші Шабақты көлдері бір 
алқаның маржандарындай. «Круиз» турфирмасының экс-
курсия жүргізушісі Зада бұл керемет өлкенің табиғатының 
қалыптасу тарихын баяндады. Бұрында бұл орманды-та-
улы жердің орнында ежелгі теңіз болған. Мұз дәуірінің 
соңында таулар байда болып, теңіз жоқ болды да, өңірдің 
жер бедері бүгінгі күндегі пішінін алды. Күн, жел және 
жаңбырлардың әсерінен тауларда ойықтар, тесіктер 
пайда болып, жер бедері алуан түрлі құбылды. Біз сол 
Табиғат-ана жасаған ғажайып көріністерді дем шығармай 
тамашаладық. Бурабайда материалды мәдениет болма-
ғанымен, тау мен көлге, орман-тоғайға бай табиғаты әр 
адамның көңілінен шығады.

А посещение библиотеки Первого Президента 
республики казахстан – елбасы не оставило равно-
душным никого, ведь это – уникальный информацион-
но-идеологический комплекс действующего Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, выполняющий 
функции библиотеки, архива, музея, аналитического, 
культурно-образовательного и научно-исследовательско-
го центра, обладает современной электронно-архивной 
инфраструктурой и уникальными информационными ре-
сурсами, составляющими национальное культурно-исто-
рическое достояние. Пресс-служба библиотеки взяла 
интервью у руководителя делегации Толуспаевой Л.К.,  
Камила Ким и Даниял Кочаганов рассказали о своих впе-
чатлениях по поводу библиотеки.

Красива, богата Акмолинская земля. Древняя земля 
древнего народа. Плодородные почвы, множество рек и 
озер, обширные пастбища, богатые месторождения ме-
таллов, щедрые дары леса, изобилие промыслового зверя 
и рыбы издавна привлекали сюда людей. Удивительную 
неповторимость краю придают озера, реки и речушки. 
Боровое, Щучье, Большое и Малое Чебачье, как крупные 
жемчужины впаяны в ожерелье края. Замечательный экс-
курсовод турфирмы «Круиз» Зада, на казахском и рус-
ском языках, рассказывала об этом чудном крае. Давным 
–давно на месте этого горно – лесного оазиса плескалась 
безбрежное древнее море. В конце ледниковой эпохи в 
результате горно-образовательных процессов море исчез-
ло, и ландшафт приобрел современные очертания. Под 
воздействием солнца, ветров и дождей в скалах, словно 
сложенных из гигантских плит, образовались углубление, 
впадины, сквозные отверстие, поэтому они приобрели 
причудливый и необыкновенно живописный вид. А мы, 
затаив дыхание, из окон комфортабельного двухэтажного 
автобуса вглядывались в окружающую нас красоту. Есть 
какая-то таинственная, притягательная сила у гранитных 
скульптур, созданных матушкой Природой. Стоит немного 
напрячь воображение, как камень «оживает». В Боровом 
нет памятников материальной культуры. Зато сама приро-
да - сочетание величественных горных пейзажей, голубых 
зеркальных озер, хвойных лесов и лиственных рощ соз-
дала уникальные и неповторимые по красоте природные 
ландшафты. 

А сколько радости доставила поездка в музей природы 
и посещение контактного зоопарка, где наряду с дикими 
животными, есть еще и домашние, которых можно потро-
гать: ягнята, козлята, гуси, утки, цыплята.

В один из дней совершили  пеший поход в один из са-
мых живописных уголков Борового – к пещере Кенесары, 
расположенной на южном берегу озера Аулиеколь (про-
тяженность маршрута туда и обратно 10 километров 500 
метров). Пещера носит имя уроженца этих мест, внука 
Абылай Хана Кенесары Касымова, который прославился 
благодаря участию в восстании, выступая против присо-
единения казахского ханства к России. 
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Табиғат музейіне және контактті зообаққа бару 
балаларға қаншама қуаныш сыйлады. Онда жабайы 
аңдармен қатар үй жануарлары да бар екен: қозылар, 
лақтар, қаз, үйрек, тауық балапандары.

Бір күні Әулиекөл көлінің оң жағалауында орналасқан 
Кенесары үңгіріне дейін жаяу экскурсия (қайтар жолмен 
есептегенле ұзындығы 10,5 км) жасадық. Үңгір Қазақ 
хандығының Ресейге қосылуына қарсы көтеріліске шыққан 
Абылай ханның немересі Кенесары Қасымұлының есімімен 
аталған.

На  памятной доске слова о думах последнего хана про 
судьбу своего народа. К пещере, которая по размерам на-
поминает восьмиканатную юрту, ведут каменные ступе-
ни, а прямо перед ней расположена большая площадка 
с которой открывается непередаваемой красоты вид на 
озеро. Мы узнали множество интересных фактов из био-
графии народного героя, более подробно ознакомились с 
драматическими событиями того времени.

И конечно же, посетили животноведческую ферму 
ТОО «Есиль Агро», в которой  содержится 1500 голов КРС 
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Сегіз қанат киіз үйге ұқсайтын үңгірге тастан жасалған 
баспалдақ апарады, ал дәл алдынан көлдің тамаша көрінісі 
ашылады. Біз ұлт қаһарманы туралы ерекше фактілерді 
білдік, және сол кездің оқиғаларымен таныстық. 

Ірі қара малдың Венгриядан әкелген голштин 
тұқымының 1500 басы бар «Есіл Агро» мал фермасы-
на да барғанбыз. Сүтті тұқымдардың арасында голштин 
тұқымы ең ірі және ең өнімдісі. Бұл тұқымның сиырла-
ры жеңіл бұзаулайды және бұзаулары тез өседі. Бала-
лар ірі қараның қашасынан өтіп, бұзаулардың қашасына 
барып, жаңа туған бұзаулармен ойнап, суретке түсті. 
Шаруашылықтың мамандары ферманың құрылымы тура-
лы, жануарлардың әдеттері жайында, даму мүмкіндектері 
туралы айтып берді. Балалар әйнектен сауу үрдісін, 
тәжірибелі сауыншылардың қалай сауу аппараттарымен 
жұмыс істейтінін, сүт қалай жиналатынын, құрылғылар 
қалай істейтінін бақылады. Әр сиыр туралы күніне үш рет 
ақпарат жиналатын деректер базасын да, сүт беруден 
әр түрлі жылдар бойынша рекордқа жеткен сиырлардың 
мақтаныш тақтасын да көрдік.

Жоба аясында аса маңызда іс-шаралардың бірі – кәсіби 
бағдарлау. Щучинск қ. туризм және сервис индустриясы 
колледжіне, Щучинск қ. жоғарғы колледжіне бардық.

голштинской породы из Венгрии. Среди молочных пород 
голштинцы являются самыми крупными и продуктивными. 
Для коров этой породы характерны легкий отел, хорошая 
оплодотворяемость и скороспелость. Ребята прошли по 
загону с крупным скотом, затем отправились к загонам с 
новорожденными телятами, с которыми играли, гладили 
их, фотографировались. Специалисты хозяйства подроб-
но рассказали о структуре фермы, о повадках животных, 
о перспективах развития. Через стекло ребята наблюдали 
и процесс дойки, как обращаются опытные хозяйки с до-
ильными аппаратами, как идет отбор молока, как сраба-
тывают датчики, считывая чип коровы. Увидели мы и базу 
данных, где три раза в день идет информация о каждой 
корове, о ее надоях. Показали нам  доску почета, где кра-
суются рекордсменки по надоям разных лет. 

В рамках проекта, и это немаловажное событие для 
ребят (в основном это учащиеся 9-11 классов) были  про-
фориентационные мероприятия, посещение учебных за-
ведений- КГУ «Колледж индустрии туризма и сервиса» и 
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Высшего колледжа города Щучинск. Они получили пол-
ную информацию обо всех специальностях, реализуемых 
в колледжах, условиях приема, посетили учебные кабине-
ты и лаборатории колледжей, изучили материалы, пред-
ставленные на тематических стендах. Студенты Высшего 
колледжа показали замечательную концертную програм-
му.

Между поездками для ребят проводились викторины 
(вопросы по полученной информации на экскурсиях), ту-
ристские конкурсы (сборка и разборка палатки, умение 
разжечь костер), а по вечерам зажигательные дискотеки.

Проект закончился, поставленные цели достигнуты, 
и, самое главное, ребята, судя по отзывам и написанным 
эссе, остались очень довольны проведенным временем. 
Из работы Камилы Ким из  г.Кокшетау, ученицы областной 
специализированной школы для одаренных детей: «Это 
очень нужный проект, мы узнали и поняли как жили наши 
предки, как они были близки  природе, была жизнь без 
интернета и гаджетов. Увидеть красоты нашего родного 
края, узнать историю нашего народа, совершить поездки 
в Астану, побывать в Библиотеке первого Президента, со-
вершить восхождение к пещере  Кенесары, увидеть боль-
шую ферму, разные учебные заведения, жить в чудесном 
лагере под названием «Звездный», где действительно 
звездная атмосфера, звездный коллектив, звездные тра-
пезы – это умопомрачительно. И если бы я не стала участ-
ницей проекта, я бы сидела  дома, не отрываясь  от теле-
фона. Спасибо!

Қатысушыларымыз колледждерде даярлайтын 
мамандықтар туралы, қабылдау шарттары жайында толық 
ақпарат алды, колледждің дәрісхаларын және зертханала-
рын көрді, тақырыптық стендтарда берілген материалдар-
ды оқыды. Жоғарғы колледж студенттері тамаша концерт 
ұйымдастырды.

Сапарлар арасында қатысушыларға неше түрлі викто-
риналар (экскурсия материалдары бойынша), туристтік 
байқаулар (шатырды қою, бұзу, от жағу), ал кешке дис-
котека ұйымдастырылды.

Жоба аяқталды, алдымызға қойған мақсаттарға жеттік, 
ең бастысы айтылған пікірлерге, қатысушыларымыздың 
жазған эсселеріне қарағанда, іс-шарамыз балаларға 
ұнапты. Көкшетау қ. облыстық дарынды балаларға 
арналған мамандандырылған мектептің оқушысы Ками-
ла Ким жазғандай: «Бұл ата-бабаларымыз қалай табиғат 
аясында интернетсіз, гаджетсіз тұрғанын түсініп білу үшін 
қажетті жоба. Туған өлкеміздің табиғатының әсемдігін 
көру, халқымыздың тарихын білу, Астанаға барып келу, 
Тұңғыш Президенттің кітапханасында болу, Кенеса-
ры үңгіріне бару, үлкен ферманы, оқу орындарын көру, 
«Звездный» тамаша лагерінде жұлдыздай тұру – нағыз 
ғажап. Егер мен жобаның қатысушысы болмасам, мен 
үйде телефонымнан айырылмай отырушы едім. Рақмет!»
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орысша демалыс - каникул - латын тіліндегі 
галактикамыздың ең жарық жұлдызы сириустың 
атауы. Адамдар оқу кезеңдерінің арасындағы демалы-
сты «каникул» деп атағаны кездейсоқ па әлде оның 
себебі бар ма? Кездейсоқ емес шығар. Өйткені, мектеп 
кезінде жазғы демалыс - ең жарқын шақ.

Каникулы - латинское наименование сириуса, наи-
более яркой звезды галактики. случайно или не слу-
чайно назвали люди перерыв в учебе этим словом? На-
верное, не случайно. в школьные годы летние каникулы 
- самое яркое по эмоциональной окраске время.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының «айналаға 
қара» ішкі жобасын іске асыру аясында Ақмола облысының 
білім басқармасының жанындағы Облыстық балалар мен 
жасөспірімдер туризмі, өлкетану және экологиясының 
орталығы тамыздың 13-18 күндері Жақсы, Жарқайын, 
Есіл және Целиноград аудандарынан келген 67 ауылдық 
мектеп оқушыларына «бір апта қалада» аталатын 
бірқатар іс-шараларды өткізді. 

Ішкі жобаның мақсаты: оқушыларды ірі өндіріс 
нысандарымен, Көкшетау қ. білім беру мекемелерімен 
(Жоо, ТжКБ), Ақмола облысының мәдени мұрасымен 
(мұражайлар, көрмелер) таныстыру; қала мен ауылдың 
арасында мықты байланыстардың орнату; белсенді 
өмірлік ұстанымы бар тұлғаның өздігінен жетілуіне 
қолайлы жағдайларды жасау.

В рамках реализации подпроекта «айналаға қара»  
программы «Рухани жаңғыру» областной центр детско-
юношеского туризма, краеведения  и экологии при управ-
лении образования Акмолинской области с 13 по 18 ав-
густа провел серию мероприятий «бір апта қалада» 
для 67 учащихся сельских школ и их руководителей из 
Жаксынского, Жаркаинского, Есильского и Целиноград-
ского районов.    

Цель подпроекта: знакомство с деятельностью 
крупных промышленных объектов, организаций обра-
зования г. Кокшетау (Типо, вузы), объектами куль-
турно-исторического наследия Акмолинской области 
(музеи, выставочные залы); установление прочных 
связей между городом и селом; создание условий, спо-
собствующих самореализации каждой личности с про-
активной жизненной стратегией на основе общечело-
веческих ценностей, творческой и профессиональной 
конкурентоспособности, готовой к принятию и пре-
одолению вызовов окружающего мира и удовлетворен-
ной качеством своей жизни.

лучшие дни Жаздың летаең үздік күндері
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стейкхолдерлер: «Камаз-Инжиниринг» АҚ, «Көкше-
тау минералды сулары» АҚ, «Қоғамдық келісім» үйі, 
Көкшетау қ. жоғары медициналық колледжі, көпсалалы 
азаматтық қорғаныс колледжі, А.Мырзахметов ат. уни-
верситет, «Cinema Alem» кинотеатры, Шахмет Хусаинов 
атындағы қазақ музыкалық драма театры, «Круиз» тур-
фирмасы.

Іс-шаралар кезінде қатысушыларымыз «Звездный» 
БСО-да тұрғанмен таңертеңнен кешке дейін қалада бол-
ды. Оларға қызықты әрі тығыз бағдарлама әзірленді. 

Қатысушылардың келген күні 13 тамызда Ш.Құсайынов 
атындағы қазақ музыкалық драма театрының шығарма-
шылық ұжымы «Звездный» сауықтыру орталығына ойын-
сауық бағдарламаларымен келді.  

Іс-шаралардың өзін Көкшетау қ. бойынша экскурсия-
дан бастадық. Балалар қаланың құрылу тарихымен таны-
сты, Көкшетау қ. тарихы мұражайына барды, одан кейін 
көру алаңына көтеріліп, қаланың келбетін тамашалады.

Балаларға ең қатты әсер еткен – «КАМАЗ Инжини-
ринг» АҚ. Бұл жүк көліктерін, жүкті түсіретін машина-
ларды, шассиға арналған арнайы техниканы дайындай-
тын Көкшетау қ. ең ірі Қазақстан мен Ресейдің ортақ 
кәсіпорны. Өндіріс инженері П. Гробовской айтқандай, 
зауыт 2005 жылдың 2 шілдесінде ашылыпты. Алғашқы 
күндері ең бірінші жүк түсіретін машиналар мен вахталық 
автобустар шығарылды, одан кейін сериялық өндіріс ба-
сталды. Автомобильдер тек Қазақстан Республикасының 
тұтынушыларына ғана шығарылады. Қазіргі таңда «Камаз-
Инжиниринг» Қазақстан Республикасының техникалық 
жабдықталуы ең толық өндіруші зауыттарының бірі болып 
табылады. 

стейкхолдерами выступили: АО «Камаз-Инжини-
ринг»,  АО «Кокшетауские минеральные воды», Дом друж-
бы, Кокшетауский высший медицинский колледж, много-
профильный колледж гражданской защиты, университет 
им.А.Мырзахметова, кинотеатр «Синема Алем», казахский 
музыкально-драматический театр имени Шахмета Хусаи-
нова, турфирма «Круиз».

Проживали участники проекта в ДОЦ «Звездный» (Бу-
рабайский район), а каждый день, с утра и до вечера, ре-
бята проводили в городе, программа для них была разра-
ботана интересная и насыщенная.

13 августа, в день заезда, творческий коллектив казах-
ского музыкально-драматического театра имени Шахмета 
Хусаинова приехали в оздоровительный лагер «Звезд-
ный» с игровой, развлекательной программой и зажига-
тельной дискотекой.

А сами мероприятия мы начали с большой экскурсии 
по городу Кокшетау, узнавая историю его образования и 
становления, посетили музей истории города, взобрались 
на смотровую площадку.

Большое впечатление произвела экскурсия на ао 
«каМаз-инжиниринг» — крупнейшее совместное         
казахстанско-российское предприятие в городе Кокше-
тау по сборке грузовиков, самосвалов и спецтехники на 
шасси КАМАЗ. Завод был основан 2 июня 2005 года, рас-
сказал инженер производства П. Гробовской, и за первые 
дни существования были выпущены с конвейера первые 
самосвалы и вахтовые автобусы, после чего было начато 
серийное производство. Автомобили производятся исклю-
чительно для нужд потребителей Республики Казахстан, и 
в настоящий момент КАМАЗ-Инжиниринг является одним 
из наиболее технически оснащенных заводов-производи-
телей в РК.
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Оқушылар машиналарды құрастыру үрдісін көрді: 
9 платформадан тұратын конвейер, бір платформадан 
келесі платформаға өткен сайын машина бөлшектермен 
толықтырылады, ақырғы тоғызыншы платформадан дай-
ын КАМАЗ шығады.

Қазақстанның болашақ зауыты – «Көкшетау минерал-
ды сулары» АҚ зауытында да болдық. Бұл зауыт Қазақстан 
Тәуелсіздігін алған жылы құрылды. Адамның денсаулығы 
оның ішетін суының сапасына байланысты. Ең алдымен біз 

Ребята увидели процесс сборки машин: конвейер из 9 
платформ, при переходе от одной платформы к другой 
машина дополняется деталями, и с 9 платформы сходит 
готовый к использованию КАМАЗ.

Побывали мы на АО «Кокшетауские минеральные 
воды» - заводе будущего в Казахстане. Предприятие - 
ровесник Независимости Казахстана. Здоровье человека 
зависит от качества воды, которую он пьет. Сначала мы 
выехали на месторождение, попробовали только что до-
бытую из источника воду, которая не изменилась, такая 
же как была десятки тысяч лет назад. Какую воду лучше 
пить и где в Казахстане добывают самую полезную, рас-
сказал Евгений Пятов, директор по науке и руководитель 
гидрогеологической службы «Кокшетауминводы». Он все 
рассказал о природной минеральной воде «TURAN» из 
недр заповедной земли Борового, экологически чистого 
края нашей страны. Воду из фильтра профессор считает 
«мертвой», после фильтра вода без солей и микроэле-
ментов. Главные качества воды из скважин «Кокшетау-
минводы» в том, что она остается природной, насыщена 
йодом, магнием – полезным для мышц сердца, кальцием 
– полезным для костей и др. Все полезные микроэлемен-
ты сохраняются, и она не содержит вредный дейтерий. 
Завод «Кокшетауминводы» проводит единственную филь-
трацию – это очистка от мелких глинистых элементов и 
различных песчинок. 

Специалист по работе с общественностью Ласкажев-
ский Константин провел нас на само производство, где 
увидели как из пищевого пластика делаются емкости под 
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минералды суларының бұлақ көзіне барып, он мыңдаған 
жылда мүлдем өзгермеген суды таттық. «Көкшетау ми-
нералды сулары» гидрогеологиялық қызметінің басшы-
сы және ғылым бойынша директоры Евгений Пятов бізге 
қандай суды ішкен жөн екенін, Қазақстандағы ең пайдалы 
су қайдан шығатынын айтып берді. Бурабай қойнауынан 
алынатын «TURAN» табиғи минералды суы туралы да 
біраз баяндады. Фильтрмен тазаланған суларды ғалым 
«өлі» су деп атайды, өйткені олардың құрамында тұздар 
менн микроэлементтер қалмайды. Ал «Көкшетау минерал-
ды сулары» құбырларынан шыққан су табиғи және пай-
далы элементтерін жоғалтпаған, әрі құрамында зиянды 
дейтерий жоқ. «Көкшетау минералды сулары» суды тек 
балшық пен құмның қалдықтарынан тазалайды.

PR-директор Константиня Ласкажевский бізге пласти-
калық бөтелкелерді әзірлеу, және оларға суды құю, 
бөтелкелерді жауып, жапсырманы қою үрдістерін көрсетті.

«Қоғамдық келісім» үйі облыс орталығының ең әсем 
жерлерінің бірі және оның рухани орталығы болып та-
былады. Оны 2015 жылдың 3 қыркүйегінде еліміздің 
Президенті, Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы 
Н.Ә. Назарбаев ашыпты.

Ғимараттың ішінде бір шаңырақ астында облыстық 
халық асамблеясының құрамына кіретін түрлі этномәдени 
бірлестіктер жиналған: «Қазақ тілі мен мәдениеті», по-
ляктар бірлестігі, «Вайнах» шешендер мен ингуштар 
қоғамы, кәріс этномәдени орталығы, «Хатиква» еврей-
лер орталығы, «Бари» армяндардың мәдени орталығы, 
«Көкшетау қаласындағы әзірбайжан қауымдастығы» 
ЖҚҰ, «Парвоз» өзбек этномәдени орталығы, қазақ-
түрік мәдениеті мен достығының даму орталығы, Ақмола 
облысының орыс қауымы және чуваш этномәдени 
орталығы. Бұнда күнделікті репетиция және хореография 
бөлмелері істейді, олар музыка мен биді жақсы көретін 
жастарға арналған. Ән топтары мен би ансамбльдері 
құрылған, тілдерді үйренем дегендерге де үйірмелер бар. 
Біз этномәдени бірлестіктердің қонағы болып, әр этностың 
салттары мен дәстүрлерімен таныстық, көрме залындағы 
экспозицияларды тамашаладық. 

воду, как происходит заливка в них воды, закупорка, на-
клейка и на выходе получается именно та вода, которую 
мы приобретаем в магазине.

«Қоғамдық келісім» (Дом  дружбы)  по праву считается 
одним из главных украшений областного центра и цен-
тром  его  духовной жизни. Нам  рассказали, что открывал 
его 3 сентября 2015 года Президент страны, Председа-
тель Ассамблеи народа Казахстана Н. А. Назарбаев.

В стенах дворца под единым шаныраком собрались 
этнокультурные объединения, которые входят в состав 
областной ассамблеи народа Казахстана: «Қазақ тілі мен 
мәдениеті», объединение поляков, чечено-ингушское об-
щество «Вайнах», корейский этнокультурный центр, ев-
рейский центр «Хатиква», армянский культурный центр 
«Бари», филиал РОО «Ассоциация азербайджанцев в г. 
Кокшетау», узбекский этнокультурный центр «Парвоз», 
центр развития казахско-турецкой культуры и дружбы, 
русская община Акмолинской области и чувашский эт-
нокультурный центр. Ежедневно здесь работают репе-
тиционные комнаты и хореографические залы, которые 
привлекают любителей музыки и танца среди учащейся 
молодежи. Сформированы вокальные группы и танце-
вальные ансамбли, работают кружки по изучению языков. 
Мы побывали в гостях у этнокультурных объединений, 
ознакомились с обычаями и традициями каждого этноса, 
посмотрели экспозиции выставочного зала.

Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев в 
программной статье «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» в числе приоритетов нашего 
развития провозгласил культ знания. Развитие профес-
сионального образования всецело отвечает данному при-
оритету, помогая молодым гражданам страны найти свое 
место в жизни государства. В рамках мероприятия мы 
посетили учебные заведения города, чтобы познакомить-
ся с работой, условиями жизнедеятельности студентов, 
основными направлениями учебного процесса и содер-
жанием воспитательно-образовательного процесса. Каж-
дое из посещений заставило ребят задуматься о выборе 
будущей профессии. В медицинском колледже посетили 
симуляционные кабинеты по хирургии, терапии, педиа-
трии, акушерству и гинекологии, учебно-доклинический 
центр сестринских технологий, кабинеты компьютерных 
технологий, модель аптечного пункта. А музей колледжа 
«Милосердие и отвага»- единственный в мире музей, по-
священный медицинским сестрам, награжденным высшей 
наградой Международного Комитета Красного Креста — 
медалью имени Флоренс Найтингейл, просто потряс всех. 
Музей — это ведь не только хранитель прошлого. Это жи-
вой, развивающийся организм, обладающий мощным вос-
питательным потенциалом, чтобы помнили, не забывали, 
учились и были достойны героинь, о чьих подвигах по-
вествуют экспонаты музея. Мы прикоснулись к истории, 
осознали, пропустили через себя ужас войны и ценность 
жизни, поняли, что такое милосердие и отвага. О подвиге 
нашей землячки, выпускницы Кокшетауского медицинско-
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Елбасымыз  Н.Ә. Назарбаев  «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында біздің 
дамуымыздың басымдылықтарының бірі ретінде білім 
салтанатын құруды атап өтті. Кәсіби білімді дамыту осы 
басымдылыққа жауап береді және Қазақстан жастарына 
мемлекет өмірінде өз орындарын табуға көмектеседі. Іс-
шара барысында қаладағы оқу орындарына барып, ондағы 
оқу үрдісін, студенттердің өмірін, білім берудің негізгі 
бағыттарын байқадық. Қатысушыларымыз мамандық 
таңдау туралы ойланды. Медициналық колледжде хирур-
гия, терапия, акушер және гинекология симуляциялық 
кабинеттерін, медбикелер технологияларының оқы-ту-
клиникаға дейінгі орталығын, компьютерлік техноло-
гиялардың кабинеттерін, дәрігерлік пункттің моделін 
көрдік. «Қайырымдылық пен ерлік» әлемдегі жалғыз мед-
бикелер мұражайы бәрімізді таңқалдырды. Бұл мұражай 
Халықаралық Қызыл крест комитетімен Флоренс Найтин-
гейл медалімен марапатталған. Біз тарихқа қол жеткізіп, 
соғыс кезін көзіміздің алдмызда көргендей болдық, 
өмірдің құнын түсіндік, қайырымдылық пен ерлікті білдік. 
2011 жылы Ф. Найтингейл медалімен марапатталған 
медициналық колледждің 1980 жылғы түлегі Любовь 
Христофоровна Клокова (Семибратова) ерлігі жайында 
мұражайдың көпетеген құжаттары баяндайды. Ол өзінің 
өміріне төнген қауіпті ойламай Ауған соғысында екі жыл 
бойы Кабул госпиталінде жұмыс істеген...

Адам өмірін қорғайтын мамандарды дайындайтын 
көпсалалы азаматтық қорғаныс колледжі де балалардың 
көңілінен шықты. Бұл колледжде төтенше жағдайда қалай 
әрекет ету керек екендігін білетін кәсіби мамандарды, ба-
тыл қаһармандарды дайындайды. Бізді оқу аудиториялары 
мен зертханаларымен ғана таныстырып қойған жоқ, оған 
қоса бізге өрт сөндірудің авариялық-құтқару оқу бөлімін 
де көрсетті. Оқушылар қорғаныс құралдарын қолданып 
көрді, оларға біреудің газтұтқышында ауа бітіп қалғанда 
не істеу керектігін және бір газтұтқышты екі адамға қалай 
қолдануға болатынын айтты. Колледж территориясын-

го колледжа 1980 года Любови Христофоровны Клоковой 
(Семибратовой), получившей в 2011 году медаль имени 
Ф.Найтингейл, рассказывают множество документов, раз-
мещенных в музее. Два года работы медицинской сестрой 
военного госпиталя в Кабуле в охваченном войной Афга-
нистане… Помогая спасать жизни других, она не думала 
об опасности, которой постоянно подвергалась сама…

Большой интерес вызвал многопрофильный колледж 
гражданской защиты, где готовят специалистов, миссия 
которых - спасать человеческие жизни, специалистов, ко-
торые знают как действовать при ЧС, мужественных и от-
важных, прошедших специальную психофизическую под-
готовку, отработку профессиональных навыков до уровня 
автоматизма. Акиншин Николай Анатольевич, заместитель 
директора по УПЧ, познакомил не только с учебными ауди-
ториями и лабораториями, но и показал предназначенное 
для отработки практических навыков здание учебной по-
жарной аварийно-спасательной части на четыре выезда, 
оснащенное современной техникой. Ребята испробовали 
на себе защитные средства, Николай Анатольевич расска-
зал, что делать, если вдруг закончился воздух в противо-

газе и как использовать один противогаз на 
двоих. На территории колледжа установлен 
также спортивно-тренировочный комплекс 
модульного типа для проведения учебных за-
нятий при подготовке газодымозащитников, 
пожарных и спасателей, и, конечно же, все 
участники (как ребята, так и преподавате-
ли) захотели испытать свои силы и пройти 
сквозь лабиринт. Один из студентов проде-
монстрировал, как они тренируются. К нему 
подключили датчики, которые реагируют на 
состояние организма при нагрузке (сердце-
биение, давление и другие параметры), а мы 
на мониторе компьютера наблюдали за изме-
нением его состояния. Затем нас повезли в 
Спортивный манеж, где круглый год при лю-
бой погоде проводятся тренировки по пожар-
но-спасательной подготовке. А занятия на 
установленной 4-х этажной пожарной башне 
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да модульді спорттық-жаттығулық кешені орналасқан. 
Онда газ бен түтіннен қорғаушылар, өрт сөндірушілер 
мен құтақарушылар жаттығады. Әрине балалар да өз 
күштерін сынап,  лабиринттен өткісі келді. Студенттердің 
бірі қалай жаттығатындарын көрсетті. Жаттығу кезінде 
оның денесіне ағзасы туралы жүрек қағысы, қан қысымы 
сияқты деректерді жинайтын құрылғылар жалғанды, ал 
біз оның жағдайын монитормен бақыладық. Одан кейін біз 
өрт сөндірушілер мен құтқарушылар жыл бойы ауа-райы 
жағдайларына қарамастан жаттығатын спорттық манеж-
ге бардық. 4-қабатты өрт сөндіру мұнарасында жаттығып, 
студенттер биіктікте жұмыс істеуге үйренеді. Көпсалалы 
азаматтық қорғаныс колледжі Азаматтық қорғаныстың 
халықарарлық ұйымының үлестес мүшесі болып табылды. 
Осы мәртебесінің арқасында колледж өрт сөндіру және 
құтқару спорттық манежінде халықаралық іс-шераларды 
өткізе алады. 

Жоғарғы оқу орындарынан біз  А. Мырзахметов атындағы 
университетте болдық. Университет 5 факультетте 
орыс тілінде және мемлкеттік тілде бакалавриаттың 24 
мамандығын, магистратураның 10 және докторантураның 
2, оған қоса 7 әскери-есептік мамандықтарын дайындай-
ды.

Біз демалуға да уақыт таптық. «Cinema Alem» ки-
нотеатрына барып, «Мег: монстр глубины» фильмін 
тамашаладық. Фильм бұрынғы заманда қырылып кеткен 
болып есептелетін ежелгі акула Мегалодон туралы болды. 
Сюжет бойынша ғалымдар мұхиттың терең түкпірлерін 
зерттеу барысында ежелгі құбыжыққа тап болады. 
Балаларға фильм қатты ұнады және толғандырды.

на три дорожки позволяют отрабатывать студентам навы-
ки работы на высоте, тренируют физическую и психоло-
гическую выносливость будущих спасателей и пожарных. 
Учитывая, что Многопрофильный колледж гражданской 
защиты имеет статус аффилированного члена Междуна-
родной организации гражданской обороны, это позволяет 
колледжу проводить на базе нового спортивного манежа 
по пожарно-спасательной подготовке мероприятия меж-
дународного масштаба.

Из высших учебных заведений побывали в университе-
те имени Абая Мырзахметова. Университет на 5 факуль-
тетах ведет подготовку на русском и на государственном 
языке по 24-м специальностям бакалавриата, послевузов-
ского образования по 10 специальностям магистратуры, 2 
специальностям докторантуры, по 7 военно-учетным спе-
циальностям.

Нашли мы время и для отдыха. Посетили кинотеатр 
«Cinema Alem», посмотрели триллер «Мег: монстр глуби-
ны». Сюжет картины посвящен встрече людей с доистори-
ческим существом, которого считали давно исчезнувшим 
с лица Земли – древней акулой Мегалодон. Во время глу-
боководных исследований международная группа ученых 
столкнулась с древним монстром. Ребята все были на эмо-
циях, бурно реагировали на происходящее на экране, из 
зала многие вышли со слезами на глазах. Фильм понра-
вился всем без исключения. 

А в последний день состоялась экскурсия по Щучин-
ско-Боровской курортной зоне, все наслаждались непо-
вторимыми пейзажами, с удовольствием слушали легенды 
и истории об этом дивном крае, побывали в музее приро-

Іс-шарамыздың соңғы күні Щучинск-
Бурабай курорттық аймағы бойынша 
экскурсия өтті. Балалар қайталанбас 
табиғатты тамашалап, ғажайып өлке 
туралы аңыздарды тыңдады, табиғат 
мұражайы мен хайуататар бағына бар-
ды. «Звездный» БСО-да топтық Лазер-
таг (ағыл. «lasertag» -лазерлі құйрық) 
ойыны ұйымдастырылды. Бұл жоғары 
технологиялық ойын, оның мақсаты 
әскери тактика мен стратегияны қолдану. 
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Жобаның соңында барлық қатысушылар өз 
пікірлерімен бөлісіп, эссе жазды. «Іс-шарамыз 
тез өтті, және бұл жазғы демалысымның ең 
үздік күндері болды. Мен «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасына, Көкшетау қ. болғанымызға, 
қызықты адамдармен танысқаныма алғыс ай-
тамын. Бұл шағын сапарға жиналғанда мен 
Бурабайдың керемет табиғатын тамашалауға 
және көптеген нәрселерді үйренуге, білуге 
үміттегенмін және менің үміттерім ақталды. 
Көкшетау маған қатты әсер етті, мен оны 
ешқашан ұмытпаспын» - деп жазады Жарқайын 
ауданының оқушысы Маржина Кристина.
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ды и зоопарке. В ДОЦ «Звездный» для ребят провели ко-
мандную мотивирующую игру Лазертаг (англ. «lasertag» 
-лазерный хвост), основанную на использовании военной 
тактики и стратегии. Это высокотехнологичная игра, про-
исходящая в реальном времени и пространстве. 

По окончании проекта все участники поделились свои-
ми впечатлениями, писали отзывы и эссе. «Наше меропри-
ятие длилось недолго, и это были лучшие дни моего лета. 
Я хочу сказать огромное спасибо за программу «Рухани 
жаңғыру», за возможность побывать в прекрасном городе 
Кокшетау, за новые знакомства с интересными людьми. 
Собираясь в это небольшое путешествие, я надеялась, что 

открою для себя много нового, увижу прекрасную при-
роду Бурабайского края и прочувствую всю ее красоту, и 
мои надежды оправдались. Кокшетау запал в самую глу-
бину моей души и не покинет ее уже никогда» - из работы 
Маржиной Кристины, Жаркаинский район.
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Өткізілді: Teach-in форматында ғылыми-практикалық 
конференция өткізілді.

«Өлкетану және балалар: идеялар мен тәжірибе» 
облыстық тарихи-әдеби конкурс: «Менің кіші Отаным», 
Ақмола облысының мектептері мен колледждерінің 
«Уақыт байланыстырушы желі» музейлерінің байқауы, 
жас өлкетанушы-зерттеушілердің фестивалі, Тұңғыш Пре-
зидент күніне арналған жас тарихшы-өлкетанушылардың 
форумы.

Проведены: научно-практическая конференция в 
формате Teach-in «Краеведение и дети: идеи и практика», 
Областной историко-литературный конкурс «Моя малая 
Родина», Смотр музеев школ и колледжей Акмолинской 
области «Времен связующая нить», Фестиваль юных кра-
еведов-исследователей, Форум юных историков-крае-
ведов, посвященный Дню Первого Президента, круглый 
стол «Семь граней Великой степи».

КраеведчесКое направление
ПодПроект «тарих мұрасы», Проекты 

« Программа разВития школьных музееВ», 
« малая академия краеВедоВ»

ӨлКетану бағыты
«Тарих мұрасы» кіші жобасы, 

«мекТеп музейлерін дамыТу бағдарламасы», 
«ӨлкеТанушылардың кіші академиясы» жобалары
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«балаларға арналған өлкетану: 
иделар мен тәЖірибе»

Teach-in форматындағы 
ресПубликалыҚ 

ғылыми-ПрактикалыҚ конференция

ресПубликанская  
научно-Практическая конференция 

В формате Teach-in
«краеВедение и дети: 

идеи и Практика»

2018 жылдың 1-2 наурыз күндері Ақмола 
облысының білім басқармасы, Ақмола облысы 
білім басқармасының жанындағы Облыстық бала-
лар мен жасөспірімдер туризмі,өлкетану және эколо-
гия  орталығымен бірге «Ақмола облысы білім беру 
мекемелердің музейлерін  дамыту бағдарлама» жо-
басын жүзеге асыру аясында Teach-in  форматындағы 
«Балаларға  арналған өлкетану: идеялар мен тәжірибе» 
халықаралық  конференцияны   өткізді. Конференцияға 
білім беру мекемелердің жетекшілері, тарих мұғалімдері, 
өлкетану және туристік үйірмелердің жетекшілері, 
Ақмола, Солтүстік-Қазақстан, Қарағанды, Қостанай облы-
старының аудандық (қалалық) білім бөлімдерінің өкілдері, 
Щучье қ. педагогикалық колледжінің студенттері, 
Ш.Уалиханов атындағы КМУ, А.Мырзахметов атындағы 
университеттерінің, «Ақмола облысы бойынша педагог 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру «Өрлеу» БАҰО» АҚ 
филиалының оқытушылары, ҚР Ұлттық Мұражайының 

Управлением образования Акмолинской области со-
вместно с областным центром детско-юношеского туриз-
ма, краеведения и экологии при УО Акмолинской обла-
сти в рамках реализации  проекта «Программа развития 
школьных музеев Акмолинской области» 1-2 марта 2018  
года проведена научно-практическая конференция в фор-
мате Teach-in «Краеведение и дети: идеи и практика». В 
конференции  приняли участие:  руководители музеев ор-
ганизаций образования, учителя истории, руководители 
краеведческих и туристских кружков, представители рай-
онных (городских) отделов образования из Акмолинской, 
Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской об-
ластей, студенты педагогического колледжа г.Щучинск, 
преподаватели КГУ им.Ш.Уалиханова, университета 
им.А.Мырзахметова, филиала АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК 
ПР по Акмолинской области», представители  центра «Са-
кральный Казахстан» Национального Музея Республики 
Казахстан, областного историко-краеведческого музея 
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«Салттық Қазақстан» орталығының, Ақмола облысы  
тарихи-өлкетанушылық мұражайының өкілдері,  БАҚ мен 
теледидар (шамамен 100 адам) қатысты.

Конференция мақсаты: өлкетану  мәселелері бойын-
ша ведомствоаралық өзара іс-қимылды нығайту, өлкетану 
мұражайындағы өлкетану жұмыстарын зерттеу мен 
зерттеудің басым бағыттарын анықтау; өлкетану 
қызметін жүргізу тәжірибесімен алмасу, тарихшылар мен 
өлкетанушылардың  кәсіби біліктіліктерін қалыптастыру.

Келген күні конференцияға қатысушылар үшін 
Щучинск-Боровский курорттық аймағына экскурсия 
ұйымдастырылды.

Қысқы Бурабайдың сұлулығын айта алмайсың, бұл 
ертегілердегі болатын сезім! Үлкен  адамдар балаларға 
ұқсап кетті, жас қалмақтың қызының профилін көру үшін,  
мұздатылған көлдің ортасында тастардың қаптастыруына 
мұқият қарап, автобус жылжып бара жатқан кезде  сұлу 
қыздың бейнесі өзгеріп көрінді және алдымен орта 
жастағы әйелге, сосын кемпірге  айналады. Бурабай ту-
ралы көптеген аңыздар бар,олардың бәрі тарихта әртүрлі 
айтылады.

Сол күні кешке дөңгелек үстел өткізілді, тақырыбы «Мек-
теп мұражайлардың белсенді және интербелсенді жұмыс 
формалары, оның мақсаты: өлкетанушылық кешенді 
мұражайын құрудың теориясы мен тәжірибе мәселелерін 
талқылау, теориялық және практикалық білімдері мен 
дағдыларын кеңейту, позитивті жеке тәжірибесін байы-
ту, 2018 жылға арналған өлкетану  бойынша өңірлік іс-
шараларды талқылау, «Есть на карте Родины – район» 
өлкетану фото-репортажды көру (Ақмола облысы, Ақкөл 
ауданының мұражай афишасы), «Мое село:прошлое и на-
стоящее» (Бурабай ауданы Зеленобор орта мектеп-гимна-
зиясы, Ақкөл ауданының Еңбек ОМ және Өрнек ОМ). Өз 
тәжірибесімен біздің облыстың қонақтары Г.Б.Ердаулетова 
(Қостанай облысы, Қостанай ауданы) және Безгина Т.А. 
(Солтүстік-Қазақстан облысы, Мамлют ауданы) бөлісті.

Акмолинской области, СМИ и телевидения (порядка 200 
человек). 

Цель конференции: усиление межведомственного взаимо-
действия в вопросах краеведения, определение приоритет-
ных направлений поисково-исследовательской краеведческой 
деятельности в рамках школьного музейного краеведения, 
обмен опытом ведения краеведческой работы, формирование  
профессиональных компетенций историков-краеведов.

В день приезда для участников конференции  была ор-
ганизована экскурсия по Щучинско-Боровской курортной 
зоне. Многие из них были здесь, и даже не один  раз, 
но ведь каждый раз Бурабай открывается по-новому. А 
красоту зимнего Бурабая не пересказать, ощущение, что 
здесь сказка! И это ощущение сказки подогревает и экс-
курсовод.  Взрослые -  как дети, по команде экскурсовода  
внимательно приглядывались к нагромождению камней 
посередине замерзшего озера, чтобы увидеть профиль 
юной красавицы-калмычки, и наблюдали  по мере движе-
ния  автобуса как  профиль красавицы грубеет и превра-
щается сначала в женщину средних лет, а затем в старуху.  
О Боровом существует множество легенд, многие из кото-
рых для  историков (большая часть экскурсантов как раз 
из них и состояла) шли вразрез с историей. Но на то они 
и легенды, чтобы либо объяснять то, что пока объяснить 
не удалось, либо просто давать волю фантазии и иначе 
смотреть на мир.

Вечером того же дня в ДОЦ «Звездный» (Бурабайский 
район) состоялся круглый стол по теме: «Активные и ин-
терактивные формы работы школьного музея», целью 
которого были: обсуждение вопросов теории и практики  
создания комплексного краеведческого музея, расши-
рение теоретических и практических знаний и навыков, 
обогащение позитивного личного опыта, обсуждение  ме-
роприятий по краеведению на 2018 год, просмотр крае-
ведческого фото-репортажа «Есть на карте Родины - рай-
он» (музейная афиша Аккольского района Акмолинской 
области), видеопрезентации «Мое село: прошлое и насто-
ящее» (Зеленоборская школа-гимназия Бурабайского рай-
она, Енбекская СШ и Орнекская СШ Аккольского района).  
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2 наурызда конференцияның пленарлық бөлімі №7 
мектеп-гимназиясының базасында өтті. Қонақтарды 
мектеп дәлізінде домбра оркестры қарсы алды. 
Пленарлық отырыстың  басталуына дейін,мектеп кори-
дорында орналасқан этноауылға барды. Конференция 
қатысушылары жаңа мектеп-гимназияның құрылымымен 
танысуға және «Рухани жаңғыру» кабинетке кіруге 
мүмкіндік алды.

Конференция қатысушылардың алдында Ақмола облы-
сы білім басқармасы  басшысының  орынбасары Дүйсенова 
Ботагөз Балапайқызы құттықтау сөз сөйледі.

Пленарлық отырыста Ақмола облысының көптілді 
халқының қалыптасу тарихына арналған ұжымдық моно-
графия презентациясымен тарих ғылымдарының кан-
дидаты, А. Мырзахметов ат. Көкшетау университетінің 
халықаралық қарым-қатынас, тарих және әлеуметтік 
жұмыстар кафедрасының меңгерушісі, АҚХА ғылыми-
сарапшылар тобының басшысы Қапышев Ардақ 
Қайыржанұлы   сөз сөйледі.

Поделились своим опытом и гости нашей области Ердау-
летова Г.Б. (Костанайский район, Костанайская область) 
и Безгина Т.А. (Мамлютский район, Северо-Казахстанская 
область).

2 марта на базе школы-гимназии №7 г.Щучинск состо-
ялась  пленарная часть конференции.

Гостей в холле встречал школьный домбровый оркестр. 
До начала пленарного заседания посетили  этноаул, рас-
положенный в коридорах школы, где гиды-школьники 
рассказывали о древней и богатой истории Казахстана. 
Участники конференции имели возможность ознакомить-
ся и со структурой новой школы-гимназии, и посетить  ка-
бинет «Рухани жангыру».

С приветственным словом к участникам конференции 
обратилась заместитель руководителя управления обра-
зования Акмолинской области Дюсенова Ботакоз Балапа-
евна.

В пленарном заседании с  презентацией коллективной 
монографии, по-
священной исто-
рии формирова-
ния  полиязычного 
населения Акмо-
линской области 
выступил канди-
дат исторических 
наук, заведующий 
кафедрой между-
народных отно-
шений, истории и 
социальной рабо-
ты Кокшетауского 
университета им. 
А.Мырзахметова, 
руководитель научно-экспертной группы Акмолинской Ас-
самблеи народов Казахстана Капышев Ардак Каиржано-
вич.

Жумабаев Батырхан Еликович, заместитель руководи-
теля центра «Сакральный Казахстан» Национального Му-
зея Республики Казахстан рассказал о «Роли сакральных 
объектов в воспитании молодежи современного Казах-
стана». Большой интерес вызвала презентация Учебно-
методического комплекса «Өлкетану» - «Краеведение» 
для 5-7 классов общеобразовательных школ Акмолинской 
области, которую представил Плачинта Иван Георгиевич, 
магистр естествознания по специальности «Экология», 
старший преподаватель кафедры экологии КГУ имени Ш. 
Уалиханова. Ведь уже в следующем учебном году в школь-
ную программу будет включен новый предмет «Краеведе-
ние», именно по этому учебнику педагогам Акмолинской 
области  предстоит работать. Уалиев Серик Султанбеко-
вич, старший преподаватель филиала АО «НЦПК «Өрлеу» 
«ИПК ПР по Акмолинской области» выступил на тему « 
Формирование исторического сознания подрастающего 
поколения в условиях третьей модернизации». Интересно 
и эмоционально рассказала об «Орнаментальных тради-
циях в прикладном творчестве народа. Магии серебра»     
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ҚР Ұлттық Музейінің  «Салттық Қазақстан» орталығының 
басшысының орынбасары Жумабаев Батырхан Елікұлы  
«Қазіргі Қазақстандағы жастарды тәрбиелеуде сакрал-
ды объектілердің ролі туралы». «Экология»  мамандығы 
бойынша жаратылыстану магистрі, Ш.Уәлиханов ат. КМУ 
аға оқытушысы Плачинта Иван Георгиевичпен ұсынған  
Ақмола облысы жалпы білім беру мектептердің 5-7 сы-
нып оқушыларына арналған «Өлкетану» «Краеведе-
ние» оқу-әдістемелік нұсқауының презентациясы үлкен 
қызығушылықты тудырды. «Ақмола облысы бойынша 
педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру «Өрлеу» 
БАҰО»» АҚ филиалының аға оқытушысы Уалиев Серік 
Сұлтанбекұлы «Үшінші модернизация жағдайында 
жас ұрпақтың тарихи сана-сезімін қалыптастыру » 
тақырыбымен сөз сөйледі.

Халықтың қолданбалы шығармашылығындағы сәндік 
дәстүрлер туралы облыстық өлкетанушылық мұражайдың 
этнография бөлімінің ғылыми қызметкері Қасымбаева 
Күміс Баймаққызы айтып берді. Педагогикалық  ғылымдар 
кандидаты, облыстық туризм, өлкетану және экология 
орталығының директоры Умурзаков Арман Ғалымтайұлы 
орталықтың «Өлкетану» саласындағы жұмысы туралы 
және «Рухани жаңғыру» бағдарламасының жобаларын 
жүзеге асыру туралы айтты.

конференция қорытындысы бойынша келесі 
ұсыныстарды ұсынамыз:

1.Өлкетану сұрақтар бойынша ведомствоаралық 
ынтымақтастықты күшейту;

2.Солтүстік Қазақстан, Қостанай және Қарағанды об-
лыстарымен балалар және жасөспірімдер туризмін және 
өлкетану  дамыту саласындағы ынтымақтастық туралы 
меморандумдар жасасу;

3.Біліктілікті жоғарлату орталықтары арқылы (қысқа 
мерзімді курстар, тренингтер, семинарлар) білім беру 
саласындағы мұғалімдер мен басқа да мамандардың 
тұрақты дамуын қамтамасыз ету;

4.Оқушылардың ең қызықты өлкетану еңбектерін 
анықтап, оларды насихаттандыру;

5. «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыруға 
бағытталған туристік-өлкетану іс-шараларды (туриа-
даларды, марафондарды және басқа да іс-шараларды) 
ұйымдастыру және өткізу;

6. Жас өлкетанушылар Кіші Академиясының жұмысын 
күшейту, тарихи және археологиялық, экология және  
өлкетану саласындағы ғылыми зертханалар мен ғылыми 
семестрлерін  құруды насихаттау;

7. Мектептерде музей жұмысын жүргізу бойынша 
әдістемелік ұсыныстарды жасау;

8. Арнайы білім беру қажеттіліктері бар балалармен 
туризм және өлкетану  жұмысын ұйымдастыру  бойынша 
әдістемелік нұсқаулықты дайындау.

Конференция соңында барлық қатысушыларға сер-
тификаттар, баяндамашыларға Ақмола облысының білім 
басқармасының алғыс хаттары берілді.

Интернет-ресурстары:https://www.instagram.com/
aqmola.olketanu/ 

https://www.youtube.com/channel/UCvc6p3EAREnpQNthH-
b3N_w?view_as=subscriber 

akmola.tarix@mail.ru құпия сөзі:T01032018t01032018T
https://chat.whatsapp.com/1XpWi3hN0gTH800FgfD3BB                                     

Касымбаева Кумис Баймаковна, научный сотрудник отдела 
этнографии краеведческого музея Акмолинской области.  
Умурзаков Арман Галимтаевич, кандидат педагогических 
наук, директор областного центра детско-юношеского ту-
ризма, краеведения и экологии рассказал о работе центра 
по направлению «Краеведение» и реализации проектов 
программы «Рухани жаңгыру».

По итогам конференции выработаны  рекомен-
дации:

1. Усилить межведомственное взаимодействие в во-
просах краеведения;

2. Заключить меморандумы с Северо-Казахстанской, 
Костанайской и Карагандинской областями о сотрудни-
честве в сфере развития  детско-юношеского туризма и 
краеведения;

3. Обеспечить повышение потенциала по устойчивому 
развитию педагогов и других специалистов в сфере обра-
зования через центры повышения квалификации (кратко-
срочные курсы, тренинги, семинары);

4. Выявлять наиболее интересные краеведческие рабо-
ты обучающихся, популяризировать их;

5. Организовать и провести туристко - краеведческие 
мероприятия (туриады, марафоны, акции и другие меро-
приятия), направленные на развитие экологической куль-
туры и личности ребенка;

6. Активизировать работу малой академии юных крае-
ведов, способствовать созданию исследовательских лабо-
раторий и научных семестров по направлениям историко-
археологической, эколого-краеведческой деятельности;

7. Разработать методические рекомендации по веде-
нию музейной работы в школах;

8. Разработать методическое пособие по организации 
туристско-краеведческой работы с детьми с особыми об-
разовательными потребностями;

По окончании конферении всем участникам были вы-
даны сертификаты, спикерам – благодарственные письма  
управления образования Акмолинской области. 

В интернет-ресурсах созданы:  https://www.instagram.com/aqmola.
olketanu/ 

https://www.youtube.com/channel/UCvc6p3EAREnpQNthH-
b3N_w?view_as=subscriber 

akmola.tarix@mail.ru пароль:T01032018t01032018T
https://chat.whatsapp.com/1XpWi3hN0gTH800FgfD3BB                                     
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Байқауға Ақмола облысының Бурабай, Жақсы, 
Зеренді, Ерейментау, Целиноград, Астрахан, Атбасар 
аудандарының, Степногорск және Көкшетау қалалары 
мектеп пен колледждердің 70 қатысушылары қатысты.

5 сәуірде Бурабай ауданы Қатаркөл а. «Звездный» БСО 
базасында байқаудың салтанатты ашылуы өтті. Бурабай 
а. С.Сейфуллин атындағы орта мектебінің оқушылары 
Нұрымова Ж.Д. басшылығымен музыкалық нөмірлері  
және театрлық қойылымдармен керемет концерт дайын-
дады.

Сол күні шығармашылық жұмыстардың  қорғауы ба-
сталды. Байқауда  қатысушылар алты категория бойынша 
жарысты:«Менің ауылымның тарихы», «Тамаша шежіре», 
«Менің жаным – табиғат жаны»,«Шағын Отанымның ны-
шаны», «Мен армандаған ауыл – болашақ ауылы», «Бүгінгі 
заманның ақындары».

В конкурсе принимали участие 70 учащихся из школ 
и колледжей Бурабайского, Жаксынского, Зерендинского, 
Ерейментауского, Целиноградского, Астраханского, Атба-
сарского районов, городов Степногорска  и Кокшетау.  

5 апреля на базе ДОЦ «Звездный» с.Катарколь Бура-
байского района прошло торжественное открытие кон-
курса. Учащиеся СШ имени С.Сейфуллина п.Бурабай под 
руководством Нурумовой Ж.Д. подготовили прекрасное 
выступление с музыкальными номерами и театрализован-
ным представлением.

В тот же день началась защита творческих работ. Участ-
ники конкурса состязались в шести номинациях: «История 
моего села», «Замечательная  родословная», «Моя душа 
- душа природы», «Символ малой Родины», «Село моей 
мечты – село будущего»,  «Поэты наших дней».

- облыстық тарихи
-әдеби байқауы

моя родина - не точка на карте,
и не просто в памяти след,
она мне лучшая награда,
моей души тепло и свет.

Онищенко Максим,
 ученик Максимовской СШ

Сандыктауский район

05-06 апреля  2018 года в рамках реализации подпро-
екта  «Тарих мұрасы» программы «Рухани жаңғыру» про-
шел областной историко-литературный конкурс «Моя ма-
лая Родина».

2018 жылдың 05-06 сәуір күндері Ақмола облысы 
білім басқармасы жанындағы облыстық балалар мен 
жас өспірімдер туризмі,өлкетануы және экологиясы 
орталығы  «Тарих мұрасы» жобасын «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасын жүзеге асыру аясында  «Менің шағын От-
аным»  облыстық тарихи-әдеби байқау өткізді.

ОбластнОй 
истОрикО-литературный
кОнкурс: «Моя малая Родина»

«Менің шағын Отаным»

Цель: воспитание в новом поколении идей па-
триотизма, национальной самоидентификации и 
гордости за свою малую родину. 

осы шараның мақсаты жаңа ұрпақтың 
патриоттық идеяларын, ұлттық өзін-өзі 
анықтауды және өзінің шағын отанына деген 
мақтанышын тәрбиелеу болды.
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«Менің ауылымның тарихы» номинациясын-
да Ерейментау ауданынан келген Әміржанова Гүлім 
үздік атанды. Гүлім өз туған жерін құру тарихы тура-
лы әңгімелеп, ұлы мақтанышпен Ұлы Отан соғысы мен 
еңбек ардагерлері туралы, ауылдың танымал тұрғындары, 
көрікті  табиғат туралы айтып берді.

«тамаша шежіре» номинациясы бойынша әрбір 
қатысушы отбасылық ағашының ( кемінде 3 тұқымының), 
отбасының тарихымен таныстырып, отбасылық 
мұрағаттан алынған фотосуреттер мен бейнелерді 
көрсетті. Байғабұлов Кәрім (ата-анасымен бірге кел-
ген), Рахматулина Ажар (Бурабай ауданы) және Але-
шин Иван (Жақсы ауданы) өте қызықты және жақсы 
дайындалған. Бұл байқауға дайындық барысында бала-
лар қаншалықты жұмыс істегенін, олардың ата-аналары 
оларға қалай көмектесті екені анық болды. Біржан-Сал 
музыкалық колледжінің 3-ші курс студенті өз мұғалімдері 
Дәурен Еркенұлы және Сәкен Еркенұлы Біржановтар және 
олардың отбасылық  әулеті туралы керемет айтып берді. 
Көптеген жұмыстарды Ксения Фомина жасады (Жақсы ау-
даны), ол генеалогияны меңгеру тек қызықты ғана емес, 
отбасылық аңыздармен танысуға, отбасыңыздың тари-
хын түсінуге және қалпына келтіруге, тарихтың көптеген 
фактілерін жаңартуға, үй мұрағаттарымен жұмыс істеуге 
үйренуге, тақырып бойынша қосымша ақпаратты іздеуге, 
генеалогиялық ағаш құруға мүмкіндік береді деді.

«Менің жаным-табиғат жаны» номинациясын-
да туған жерінің сұлулығын көрсетіп ғана емес, сонымен 
қатар ауылдық жерлердегі экологиялық мәселе, табиғатқа 
мұқият қарау үлгісі туралы айтылып, адамның табиғатқа 
теріс әсерін көрсетілді. Зеренді 
ауданының Айдабол ОМ 10 
«Б» сынып оқушысы Касымо-
ва Эльмира ең өзекті мәселені 
көтерді–  Жабай өзені. Ол 
зерттеу жүргізді,тұрғындармен  
әңгімелесіп  қорытынды жа-
сады: су тасқыны - дұрыс  
басқармаудың тікелей 
нәтижесі - өзеннің арнала-
ры тазаланбаған, дренаждық 
жүйелер жаңартылмайды. 
2007 жылда  сол өзен, сол 
далалар мен ормандар 
болған, ал қар көп еді, бірақ 
су тасқыны болмады. Ол өз 

в  номинации «история моего села» лучшей стала  
Амиржанова Гулим из Ерейментауского района. В своей 
работе Гулим рассказала об истории своего родного края:  
о ветеранах Великой Отечественной войны и труда, о зна-
менитых людях своего села, о достопримечательностях и 
природе.

в номинации «замечательная родословная» 
каждый участник рассказал о своем семейном древе (ро-
дословная не менее чем от 3 колена), историю своей се-
мьи, показывали  фото и видео  из семейных архивов.

Очень интересно и хорошо подготовились Байгабулов 
Карим (он приехал на конкурс вместе со своими папой и 
мамой), Рахматулина Ажар (Бурабайский район) и Алешин 
Иван (Жаксынский район). Видно было, какую большую 
работу провели ребята, готовясь к этому конкурсу, как им 
помогали в этом их родители. Замечательно выступил и 
студент 3 курса музыкального колледжа им.Биржан сала, 
который рассказал о своих преподавателях спецдисци-
плин Даурене Еркеновиче и Сакене Еркеновиче Биржано-
вых и их семейной династии. 

Большую работу проделала и Ксения Фомина (Жаксын-
ский район), которая отметила, что занятие генеалогией 
не только увлекательно, но и позволяет познакомиться с 
семейными преданиями, помогает понять и восстановить 
историю собственной семьи, оживить многие факты исто-
рии, учит работать с домашними архивами, искать допол-
нительную информацию по теме, строить генеалогиче-
ское дерево.

в номинации «Моя душа - душа природы» не 
только воспевали красоты родного края  и отражали это 

в фотоработах, но и расска-
зывали об экологической про-
блеме в сельской глубинке, о 
примере бережного отноше-
ния к природе, показывали 
негативное воздействие чело-
века на окружающую природу. 
Так, Касымова Эльмира учени-
ца  10 «Б» класса Айдабуль-
ской СШ Зерендинского райо-
на подняла очень актуальную 
тему – река Жабай. Провела 
исследование, пообщалась со 
старожилами и сделала вы-
вод: проблема наводнения 
- это прямой результат бес-
хозяйственности - русла реки 
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шешімін ұсынады: Айдабол ауылында көпір салу керек. 
Көпірдің салуы бірнеше мәселелерді шешеді: транспорттық 
(тұрғындар және спирт кәсіпорындар үшін), су тасқыны 
болмайды және экологиялық: өзен ағыны бойымен балық 
үшін  еркін өтуі болады, экологиялық теңгерім қалпына 
келтіріледі. Осы номинацияның ең кішкентай қатысушысы 
Омар Ділдар (Жақсы ауданы) 3 орын алды, біздің наза-
рымызды Монастырка туған ауылының табиғатына  ауда-
ра отырып, өзінің кішкентай елін қалай жақсы көретінін 
және оны мақтан тұтатынын айтып берді. Сондай-ақ ол да 
табиғаттың сақталуына үлес қосады.

Барлық қатысушылар үшін «шағын отанымның 
символы» (номинациялардың бірі деп аталатын) туған 
ауылында, қалада әдемі жерлер  болды. Дүйсен Гүлнұр 
үшін (Ерейментау ауданы)-бұл туған ауылында  өсетін  
қарағаш, ал Антонова Ксения үшін-Степногорск қ. за-
уытында өндірілетін подшипник, Касымова Диана үшін 
–ауылдың айналасында өсетін, кез келген уақытта тама-
ша болатын қайындар, олар ұсынған фотокөрмеде көрініс 
тапты.

«Мен армандаған ауыл – болашақ ауылы» 
номинациясында балалар өздерінің шағын  Отанын 
болашақта көрсетті. Олар  өз ауылының өмірінде көп 
нәрсені өзгерткісі келеді, көптен бері жабылған мәдени 
нысандардың жұмысын қалпына келтіруге, фонтан, әдемі 
ағаштар мен  гүлзарлар бар саябақтарды салуға,  бала-
лар мен үлкендерге  арналған демалу орындарды ашу . 
Әсіресе, Аушева Лолитаның (Зеренді ауданы) және Айт-
жанов Дамирдың (Степногорск қ.№2 ИТК студенті) 
жұмыстарын ерекше атап өткім келеді.

Ал «біздің заманымыздың ақындары» байқауы 
бізді керемет таңғалдырды: балалар өте талантты, олар 
өз шығармаларын қаншалықты керемет түрде оқыды. 
Көптеген қатысушылар болды, олардың әрқайсысы үздік 
деп танылуға лайық. Бірақ та Шаримова Меруерт (Цели-
ноград ауданы), Ерназар Аяулым ( Ерейментау ауданы) 
және Хамит Аяулым (Жақсы ауданы)деген  қатысушылар 
жеңіске жетті.

нечищены, системы водоотвода не обновляются. Ведь до 
2007 года была та же река, те же степи и леса, да и снега 
было больше, но наводнений не было. И предлагает свое 
решение: построить мост в поселке Айдабул. Строитель-
ство моста решит сразу несколько проблем: транспортную 
(для населения и спиртового предприятия), не будет под-
топления населенных пунктов и экологическую: появит-
ся свободный проход для рыб, поднимающихся на нерест 
вверх по течению реки, будет восстановлено экологиче-
ское равновесие. Самый маленьким участник этой номи-
нации Омар Дильдар (Жаксынский район) занял достойно 
3 место, представив нашему вниманию природу своего 
родного села Монастырка, очень трогательно рассказал 
нам, как любит свою малую Родину и гордится ею. И он 
тоже вносит свой вклад в дело сохранения природы: ког-
да цветут тюльпаны он выезжает в поле и предупреждает 
всех, что нельзя рвать цветы, ими нужно любоваться.

«символом малой родины» (так называлась одна 
из номинаций) для всех участников стали красивые ме-
ста и достопримечательности в их родном селе, городе. 
Для Дюсен Гульнур (Ерейментауский район) - это кара-
гаш, растущий в их родном селе,  для Антоновой  Ксении 
- подшипник, выпускаемый на заводе г.Степногорска, а 
для Касымовой Дианы - березы, растущие вокруг села и 
прекрасные в любое время года, и это отразилось в фото-
выставке, которую она представила.

А в номинации «село моей мечты-село будущего» 
дети представили свою малую Родину в будущем. Многое  
хотели бы изменить в жизни своего села, возобновить ра-
боту культурных объектов, которые уже давно закрыты, 
разбить парки с фонтаном, красивыми деревьями и цвет-
никами с удобными скамейками и беседками, построить  
центры отдыха для детей и взрослых. Особенно хочется 
отметить работу  Аушевой Лолиты (Зерендинский район) 
и Айтжанова Дамира (студент ИТК №2 г.Степногорск).

Ну а конкурс «Поэты наших дней»  поразил нас со-
вершенно: настолько ребята талантливые, как потряса-
юще читали они свои творения. Сложно было среди них 
определить сильнейших. Участников было много и каж-
дый из них достоин быть лучшим. Но все - таки победу 
одержали Шаримова Меруерт (Целиноградский район), 
Ерназар Аяулым (Ерейментауский район) и Хамит Аяулым 
(Жаксынский район).
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Байқаудың қорытындысы бойынша жеңімпаздар 
дипломдармен және естелік сыйлықтармен, барлық 
қатысушылар сертификаттармен марапатталды, қатысу-
шыларды дайындаған мұғалімдер – алғыс хаттармен.

«Менің ауылымның тарихы» 
1 орын-Амиржанова Гулим 
2 орын-Пащенко Александра, Яндуткина Карина
3 орын-Уланова Диана
«тамаша шежіре»
1 орын-Байгабулов Карим 
2 орын-Алешин Иван
3 орын-Рахматулина Ажа
«Менің жаным – табиғат жаны»
1 орын-Сулейменова Дильназ 
2 орын-Касымова Эльмира
3 орын-Омар Дильдар
«шағын отанымның нышаны»
1 орын-Касымова Диана 
2 орын---------
3 орын -Антонова Ксения, Сафонова Мария, Карницкая 

Елена
«Мен армандаған ауыл – болашақ ауылы»
3 орын-Айтжанов Дамир,Аушева Лолита
«бүгінгі заманның ақындары»
1 орын-Шаримова Меруерт
2 орын-Ерназар Аяулым
3 орын-Хамит Аяулым

В завершении конкурса победители были награждены 
дипломами и  памятными призами, всем участникам вру-
чили сертификаты, педагогам, подготовившим участни-
ков - благодарственные .

в номинации «история моего села» 
1 место-Амиржанова Гулим 
2 место-Пащенко Александра, Яндуткина Карина
3 место-Уланова Диана
«замечательная  родословная»
1 место-Байгабулов Карим 
2 место-Алешин Иван
3 место-Рахматулина Ажар
«Моя душа - душа природы»
1 место-Сулейменова Дильназ 
2 место-Касымова Эльмира
3 место-Омар Дильдар
«символ малой родины»
1 место-Касымова Диана 
2 место---------
3 место-Антонова Ксения, Сафонова Мария, Карницкая 

Елена
«село  моей мечты – село будущего»
3 место-Айтжанов Дамир, Аушева Лолита
«Поэты наших дней»
1 место-Шаримова Меруерт
2 место-Ерназар Аяулым
3 место-Хамит Аяулым  
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«Уақыт байланыстырУшы желі" 
ақмола облысының мектептері мен 

колледж мУзейлерінің байқаУы

2018 жылдың 14-15 мамырында «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының «Өлкетану» базалық бағытының 
«Ақмола облысының мектеп мұражайларын дамыту 
бағдарламасы» жобасын іске асыру шеңберінде.«Ақмола 
облысы білім беру ұйымдарының үздік музейлері» және 
зерттеу жұмыстары байқауының аудандық кезеңдерінің 
жеңімпаздары қатысты. Аудан делегацияларының 
құрамына әр ауданнан мектеп музейлерінің басшыла-
ры кірді. Іс - шараның мақсаты: өскелең ұрпаққа музей 
жұмысы арқылы патриоттық тәрбие беру, ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын одан әрі жетілдіру, мектеп музейлерінің 
ғылыми-ағартушылық қызметін жандандыру, іздестіру 
және жинақтау жұмыстарын жандандыру, туған өлкенің 
тарихын одан әрі зерделеуге, жоғары адамгершілікті, 
еңбексүйгіштікті, патриотизмді, халықтың еңбек және 
жауынгерлік ерліктерін құрметтеуді қалыптастыруға 
бағытталған, білім беру мекемелері мұражайларының 
үздік жұмыс тәжірибесін тарату және мадақтау, му-
зей тәжірибесінде оқушылардың жаңа ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды игеруін және пайда-
лануын ынталандыру, білім алушыларда отаншылдыққа, 
туған өлкенің табиғи және тарихи - мәдени мұрасына 
ұқыпты қарауға тәрбиелеу, ең қызықты өлкетану зерт-
теу жұмыстарын анықтау, өлкетану және зерттеу қызметі 
саласында дарынды балалар мен жастарды қолдау. Му-
зейлер байқауына Бурабай, Жақсы, Зеренді, Жарқайың, 

14-15 мая  2018 года в рамках реализации проекта  «Про-
грамма развития школьных музеев Акмолинской области» 
базового направления «Өлкетану» программы «Рухани 
жаңғыру» прошел областной Смотр музеев. Участника-
ми стали победители районного этапа заочных конкурсов 
«Лучший музей организаций образования Акмолинской об-
ласти» и конкурса исследовательских работ. В состав рай-
онных делегаций  входили также  руководители школьных 
музеев из каждого района. Цель  мероприятия:  форми-
рование патриотического воспитания подрастающе-
го поколения посредством музейной работы, дальней-
шее совершенствование научно - исследовательской, 
научно - просветительской деятельности школьных 
музеев, активизация поисковой и собирательской ра-
боты, направленной на дальнейшее изучение истории 
родного края, формирование высокой нравственности, 
трудолюбия, патриотизма, уважения к трудовым и 
боевым подвигам народа, истории родного края, рас-
пространение и поощрение лучшего опыта работы 
музеев образовательных учреждений, стимулирование  
освоения и использования школьниками новых инфор-
мационно-коммуникационных технологий в музейной 
практике, воспитание у обучающихся  патриотизма, 
бережного отношения к природному и историко - куль-
турному наследию родного края, выявление наиболее 
интересных исследовательских краеведческих работ,  

поддержка талантли-
вых детей и молодежи 
в области краеведения 
и исследовательской 
деятельности.

В Смотре музеев 
приняли участие 80 
человек из Бурабай-
ского, Жаксынского, 
Зерендинского, Жарка-
инского, Аккольского, 
Астраханского, Атбасар-
ского, Сандыктауского  
районов, городов Щу-
чинска, Степногорска 
и Кокшетау, колледжа 
агробизнеса (с.Чаглинка 
Зерендинский район) и 
Сандыктауского детско-
го дома.

смотр мУзеев школ и колледжей 
акмолинской области 

«времен связУющая нить»
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Ақкөл, Астрахан, Атбасар, Сандықтау аудандарынан, 
Щучинск, Степногорск және Көкшетау қалаларынан, 
Агробизнес колледжінен (Зеренді ауданы Чаглинка с.) 
және Сандықтау балалар үйінен 80 адам қатысты. Іс-
шараның салтанатты ашылуын Бурабай ауданы Қатаркөл 
ауылының Досов атындағы орта мектебінің оқушылары 
дайындады. Қойылым жарқын және әсем болды. Балалар 
музыкалық және әдеби шығармаларды орындап, қызықты 
декорациялармен сүйемелденетін театрландырылған 
көріністі көрсетті.Делегация өздерімен бірге бейнеролик-
тер  мен бейне-презентациялар, жарнамалық бейнеро-
ликтер, буклеттер-презентациялар алып, өз музейлерінде 
жүргізіп жатқан жұмыстары туралы қызықты әңгімеледі, 
тәжірибелерімен бөлісті. Өткен ғасырдың сексенінші жыл-
дарында ашылған үлкен тарихы бар музейлер бар, ал 
кейбіреулері тек бір жарым айғана. Мектеп музейлерінің 
байқауынан кейін бірден «Білім беру ұйымдарының үздік 
музей» байқауы басталды. Мектеп музейлерінің  жұмысын 
объективті бағалау және зерттеу жұмыстары байқауына 
Көкшетау қаласы музейлерінің ғылыми қызметкерлері 
шақырылды. Әрине, байқау қызықты болды. Балалар оған 
бір күн дайындалғаны көрініп тұр. Өте қызықты жұмыстар 
болды, келесі жолы лайықты өнер көрсету үшін тағы 
біреулерге жұмыс істеу керек. Қазылар алқасы Атбасар 
ауданының Шу орта мектебінің музейіне бірінші орынды 
иеленді, оның намысын 9 сынып оқушысы Юрченко Ев-
гения қорғады. Ол қазылар алқасының назарына музей 
буклетін ұсынды. Қазылар алқасы өз жұмысын бағалайтын 
барлық критерийлерді ұстана отырып, өте лайықты өнер 
көрсетті. Екінші орында-Ақкөл ауданы Азат орта мектебінің 
мектеп музейі. Өз мектебін осы мектептің 10 сынып 
оқушысы Роговский Александр көрсетті. Ол жарнамалық 
бейнеролик дайындады. Қазылар алқасы Александрдың 
жұмысын жоғары бағалап, оның бейнеролигінің қысқаша, 
нақтылығы мен түпнұсқалығы атап өтті. Үшінші орынға 

Торжественное открытие мероприятия подготовили 
учащиеся  СШ имени Досова села Катарколь Бурабайско-
го района. Выступление было ярким и красочным. Ребята 
исполняли музыкальные и литературные произведения, 
показали интересное костюмированное театрализованное 
представление, сопровождаемое интересными  декораци-
ями.

Делегации привезли с собой видео-ролики и видео-
презентации, рекламные видео-ролики, буклеты-презен-
тации, в которых показали свои музеи, рассказали мно-
го интересного о работе, которую проводят, поделились  
опытом. Есть музеи с большой историей, открытые в вось-
мидесятые годы прошлого века, а некоторым всего полто-
ра  месяца.

Сразу же после смотра школьных музеев начался кон-
курс «Лучший музей организации образования». 

Для объективного оценивания работы школьных му-
зеев и конкурса исследовательских работ были пригла-
шены научные сотрудники музеев города Кокшетау. Ко-
нечно же, конкурс был интересным. Видно, что ребята 
готовились к нему и не один день. Были очень интерес-
ные работы, а кому - то еще нужно поработать, чтобы 
достойно выступить в следующий раз. Жюри, не сомнева-
ясь, отдали первое место музею Шуйской средней школы 
Атбасарского района, честь которого защищала ученица 
9 класса Юрченко Евгения. Она представила вниманию 
жюри музейный буклет-презентацию. Очень достойно вы-
ступила, придерживаясь всех критерий, по которым жюри 
оценивало ее работу. На втором месте - школьный музей 
Азатской средней школы Аккольского района. Свою школу 
представлял Роговский Александр, ученик 10 класса этой 
школы.Он подготовил рекламный видео-ролик. Жюри и 
здесь высоко оценило работу Александра, отметив кра-
ткость, четкость и оригинальность его видео-ролика. На 
третье место претендентов было несколько, жюри долго 
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үміткерлер бірнешеу болды, қазылар алқасы ұзақ уақыт 
бойы барлығын «жақтап» және «қарсы» өлшеп, Жарқайың 
ауданының қатысушыларына үшінші орынды берді. Олар: 
А.Үкібаев атындағы мектептің - Хайдар Шәкәрім, Кәкімбек 
Жадра, Мыңбаев Арыстанбек, Тұяқова Мере, Берлібек То-
мирис, Тыным Сара. Олар буклет-презентация дайында-
ды. Келесі күні зерттеу жұмыстары байқауы өтті. Мұнда 
жұмыстар көп болды. Конкурсқа қатысушылар жеті но-
минация бойынша жарысты: «Туған өлкенің шежіресі», 
«Жерлестер», «Этнография, археология», «Экологиялық 
өлкетану», «Табиғи мұра», «Жас геологтар», «Мәдени 
мұра», «Әдеби өлкетану» мектеп мұражайлары. Бала-
лар қозғалысының тарихы. «Білім тарихы», «Туристік 
шеберлікке».

«туған өлкенің шежіресі» номинациясында Бура-
бай ауданының Қатаркөл орта мектебінің оқушысы Нед-
звецкий Иван және Хомуло Артем үздік деп танылды. Өз 
жұмысында олар өз өлкесінің тарихы туралы айтып, та-
рих пен табиғатты зерттеді, біздің күндердің жылнамасын 
құрады.

«жерлестеріміз» номинациясы бойынша Жақсы ау-
данынан Қыдырбек Аружанды атап өтуге болады. Ару-
жан жобасында Ұлы Отан соғысының қатысушылары, тыл 
еңбеккерлері, соғыс балалары туралы көптеген материал-
дар жинақталған. Оның жобасының басты мақсаты-әрбір 
адамның соғыс туралы естелікті сақтауға қосқан жеке үлесі. 
Оның жобасында ағартушылық, зерттеу, шығармашылық, 

совещалось, взвешивая все «за» и «против» и  
присудило третье место участникам из Жарка-
инского района.  Это ребята из школы имени 
А.Укибаева - Хайдар Шакарим, Какимбек Жа-
дра, Мынбаев Арыстанбек, Туякова Мере, Бер-
либек Томирис, Тыным Сара. Они подготовили 
буклет-презентацию.

На следующий день прошел конкурс иссле-
довательских работ. Здесь работ было очень 
много. Участники  конкурса состязались в семи  
номинациях: «Летопись родного края», «Зем-
ляки. Родословие», «Этнография. Археоло-
гия», «Экологическое краеведение», «Природ-
ное наследие», «Юные геологи», «Культурное 

наследие. Литературное краеведение», «Школьные му-
зеи. История детского движения. История образования», 
«К туристскому мастерству».

в  номинации  «летопись родного края» лучшими  
признаны  Недзвецкий Иван и Хомуло Артем из Катарколь-
ской средней школы Бурабайского района. В работе они 
рассказали об истории своего края, исследовали  историю  
и природу, составили летопись наших дней. 

в номинации «земляки. родословие» хочется от-
метить Кыдырбек Аружан из Жаксынского района. В про-
екте Аружан собрано много материалов о земляках-участ-
никах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, 
детях войны. Главная цель ее проекта – это личный вклад 
каждого в сохранение памяти о войне. В ее проекте про-
слеживается просветительская, исследовательская, твор-
ческая, поисковая работа. Здесь, мы думаем, жюри до-
стойно отметило работу Аружан, отдав ей первое место в 
этой номинации. 

в номинации «Этнография. археология» приня-
ли участие представители трех районов, но работы были 
очень интересными. Участники - Сарсенова Айя из Атба-
сарского района, Жузанова Дарья из села Катарколь Бу-
рабайского района и Сарханов Максим из Жаксынского 
района. Все ребята прекрасно подготовились и выступи-
ли. Первое место присудили Сарханову  Максиму из села 
Запорожье Жаксынского района, который исследовал ар-

хеологические памятники тюрков в Приишимье. И  
очень увлекательно и завораживающе рассказал 
нам об исследованиях международных экспедиций, 
об экспедициях 1983 года, которые проводились на 
территории Приишимья, мастерски сравнивал кур-
ганы-могильники Курая, Катанды, Туяхты, Узунта-
ла, Уландрыка, Юстыда, Боротала, Балык-Соока.

в номинации «Экологическое краеведе-
ние. Природное наследие» лучшей стала Тура-
шова Мариам из Атбасарского района. 

в номинации «культурное наследие. ли-
тературное краеведение» ребята рассказывали 
о своих исследованиях по изучению культурного    
наследия и творчества жителей родного края, от-
разили  в своих работах события культурной жизни 
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іздеу жұмыстары байқалады. Қазылар 
алқасы Аружандың жұмысын лайықты атап 
өтіп, оған осы номинацияда бірінші орын 
берді деп ойлаймыз.

«Этнография. археология» номи-
нациясына үш ауданның өкілдері қатысты, 
бірақ жұмыстар өте қызықты болды. 
Қатысушылар - Атбасар ауданынан Сарсе-
нова Айя, Бурабай ауданының Қатаркөл ау-
ылынан Пузанова Дарья және Жақсы ауда-
нынан Саруханов Максим. Барлық балалар 
жақсы дайындалып, өнер көрсетті. Бірінші 
орынды Жақсы ауданының Запорожье ауы-
лынан келген Максим Сархановқа бұйырды. 
Бізге халықаралық экспедициялардың 
зерттеулері туралы, 1983 жылғы экс-
педициялар туралы өте қызықты және 
қызықты айтып берді, олар Есіл, Қатанды, 
тұяқты,Ұзынтал,Ұландрық,Юстыда, Борота-
ла, балық-Соока қорымдарын шебер салы-
стырды.

«Экологиялық өлкетану. табиғи мұра» номинаци-
ясында ең үздік болып Атбасар ауданынан Турашова Ма-
риам атанды.

«Мәдени мұра. әдеби өлкетану» номинациясы бой-
ынша балалар туған өлке тұрғындарының мәдени мұрасы 
мен шығармашылығын зерттеу бойынша өз зерттеулерін 
айтып, өз жұмыстарында туған өлкенің мәдени өмірінің 
оқиғаларын көрсетті. Байқаудың кішкентай қатысушысы 
Мурзабекова Елизавета, Бурабай ауданы Қатаркөл орта 
мектебінің 3 сынып оқушысы.

«Мектеп мұражайлары. балалар қозғалысының 
тарихы. білім тарихы»  номинациясы бойынша  
қатысушылар бірегей тарихи-мәдени мұра саласындағы 
зерттеулер, жекелеген білім беру мекемелерінің, мектеп 
музейлерінің, жалпы жүйенің тарихы туралы әңгімеледі. 
Бұл номинацияда Көкшетау қаласының Мәлік Ғабдуллин 
атындағы орта мектебінің оқушылары Амангельдиева 
Жұлдызай мен Рашитов Ермек өнер 
көрсетті.

Байқау соңында балалар Бура-
бай кентіне шығып, Сәкен Сейфуллин 
атындағы мектептің музейінде бол-
ды. Балалар үшін экскурсияны мек-
теп музейінің жетекшісі Жұмабике 
Дауленқызы Нұрумова ұйымдастырды.

родного края. Утерла нос всем в этой номинации малень-
кая участница конкурса Мурзабекова Елизавета, ученица 
3 класса Катаркольской средней школы Бурабайского рай-
она. 

в номинации «школьные музеи. история дет-
ского движения. история образования» участники 
рассказывали об исследованиях в области уникального  
историко-культурного наследия, истории отдельных об-
разовательных учреждений, школьных музеев, системы в 
целом. 

В этой номинации прекрасно себя показали ребята из 
города Кокшетау средней школы имени Малика Габдулли-
на Амангельдиева Жулдызай и Рашитов Ермек.

По завершении конкурсов ребята выехали в поселок 
Боровое и побывали в музее школы имени Сакена Сей-
фуллина. Экскурсию для ребят организовала руководи-
тель школьного музея Нурумова Жумабике Дауленовна. 
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Жас зерттеуші-өлкетанушылар фестивалі

фестиваль юных краеведов-исследователей

Ақмола облысының білім басқармасының жанындағы 
Облыстық балалар мен жасөспірімдер туризмі, 
өлкетануы және экологиясы орталығы 2018 жылдың 27-
28 қыркүйегінде «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
«Өлкетану» бағытындағы «Тарих мұрасы» және «Жас 
өлкетанушылардың шағын академиясы» жобаларын іске 
асыру барысында Ақмола облысының жас зерттеуші-
өлкетанушылар фестивалін өткізді. Фестиваль барысында 
«Туған өлкенің туристтік-өлкетанушылық мүмкіндіктері» 
және «Қазақстан – менің болашағым» облыстық жобалар 
байқаулары, жас экскурсия жүргізушілері байқауы өтті. 
Аталған іс-шараның мақсаты: жастар арасында Ақмола 
облысының туристтік қорын жарнамалау, оқушыларды 
туған өлкені зерттеуге қызықтыру, оларға өлкетанушылық 
жобаларды іске асыру бойынша білім мен қабілеттерді 
беру, оқушылардың шағын Отандарын жетілдіруге де-
ген белсенді ұстанымдарын қалымптастыру, облыстағы 
білім беру мекемелерінде өлкетанушылық жұмысты 
ұйымдастыру деңгейін арттыру.

Байқауларға Бурабай, Жақсы, Зеренді, Бұланды, Цели-
ноград, Сандықтау, Астрахан, Атбасар, Шортанды, Ақкөл 
аудандарынан, Степногорск және Көкшетау қалаларынан 
97 қатысушы қатысты. 

Фестиваль ашылуы Бурабай ауданы Қатаркөл 
аулындағы «Звездный» БСО-да өтті. Фестивальдік ашы-
лу салтанатын Бурабай ауданы Қатаркөл ауылының До-
сов атындағы ОМ оқушылары өкізді. Облыстық балалар 
мен жасөспірімдер туризмі, өлкетануы және экологиясы 
орталығының директоры Арман Ғалымтайұлы Өмірзақов 
және іс-шарамыздың қонағы, Бурабай а. С. Сейфуллин ат. 
ОМ директорының тәрбие жұмысы бойынша орынбасары, 
Жұмабике Дәуленқызы Нурумова фестиваль делегаттары-
на, байқаулардың қатысушыларына құттықтау сөздерін 
айтты.

27-28 сентября  2018 года в рамках реализации проек-
тов  «Тарих мұрасы» и «Малая академия юных краеведов» 
направления «Өлкетану» программы «Рухани жаңғыру» 
был проведен  областной Фестиваль юных краеведов-ис-
следователей  Акмолинской области. В рамках фестиваля 
прошли областные конкурсы проектов «Туристско-кра-
еведческие возможности родного края» и «Қазақстан-
менің болашағым» и конкурс юных экскурсоводов.  Целью 
данного мероприятия было продвижение туристских 
ресурсов Акмолинской области среди молодежи, приви-
тие обучающимся интереса к изучению родного края, 
приобретение ими знаний и навыков по реализации 
краеведческих проектов и формирование проактивной 
позиции  к развитию малой родины, повышение уровня 
организации краеведческой работы в образовательных 
учреждениях области.

В фестивале приняли участие 97 ребят из школ и кол-
леджей Бурабайского, Жаксынского, Зерендинского, Бу-
ландынского, Целиноградского, Сандыктауского, Астра-
ханского, Атбасарского, Шортандинского, Аккольского 
районов,  городов Степногорска  и Кокшетау.  

Открытие Фестиваля прошло на базе  ДОЦ «Звездный» 
с.Катарколь Бурабайского района. Торжественным откры-
тием Фестиваля опять в этот раз порадовали учащиеся 
СШ имени Досова с.Катарколь Бурабайского района. Со 
словами поздравления и приветствия выступила гость  на-
шего мероприятия, член жюри Нурумова Жумабике Дау-
леновна-заместитель директора по воспитательной рабо-
те СШ имени С.Сейфулина пос.Бурабай.

Сразу же после открытия началась конкурсная часть 
Фестиваля. В конкурсе проектов «Туристско-краеведче-
ские возможности родного края» по номинациям: «Разра-
ботка экскурсионных маршрутов по родному краю», «Па-
мятники культуры и истории родного края», «Событийные 
мероприятия как инструмент привлечения туристов», 
«Путеводитель по родному краю». Для объективного оце-
нивания работ участников пригласили преподавателей 
колледжей нашей области, Нурумову Ж.Д., которая на 
протяжении долгих лет занимается историей и краеведе-
нием.

в номинации  «разработка экскурсионных марш-
рутов по родному краю»  Сержанат Асель из Байтерек-
ской СШ Зерендинского района представила жюри макет 
своего родного села. Асель, используя маршрут по род-
ному селу, рассказала нам историю его возникновения, 
как  появилось та  или иная достопримечательность  или 
название, почему село называется Байтерек; рассказала 
о протекающем в двух километрах от села роднике, ко-
торый носит имя Тыржана қажы - первая жена Тыржана 
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Байқаулар фестивальдің ашылу салтанатынан кейін 
бірден басталып кетті. Бірінші күні қатысушылар «Туған 
өлкенің туристтік-өлкетанушылық мүмкіндіктері» жо-
балар байқауында «Туған өлке бойынша экскурсиялық 
бағыттарды әзірлеу», «Туған өлке тарихы мен мәдениетінің 
ескерткіштері», «Туған өлке бойынша жолнұсқаулық» но-
минациялары бойынша жарысты. Қатысушыларымыздың 
жұмыстарын әділ бағалау үшін облысымыздың колледж 
мұғалімдерін,  және ұзақ жылдар бо йы тарих және 
өлкетанумен айналысып жүрген Жұмабике Дәуленқызын 
шақырдық.

«Туған өлке бойынша экскурсиялық бағыттарды 
әзірлеу» номинациясында қатысқан Зеренді ауданының 
Байтерек а. ОМ оқушысы Сержанат Әсел туған ауылы 
Байтеректің макетін жасады. Әсел өзінің әзірлеген бағыты 
бойынша жүріп отырып, бізге туған ауылының құрылу та-
рихын, оның көрнекі жерлерінің тарихын, ауылының не 
себепті Байтерек аталатынын айтып берді. Ауылдан 2 км 
қашықтықта Тыржан қажы бұлағы ағады екен, Тыржан 
қажының бірінші әйелі Ш. Уәлихановтың інісінің қызы 
болыпты, кейін ауыл да Тыржан қажы атымен аталған 
екен. Бұл номинацияда әділқазылар Әселдің ең үздік деп 
бағалады. 

«Туған өлкенің тарих және мәдениет ескеткіштері» 
номинациясында әр қатысушы туған ауылдарының та-
рихын және ондағы мәдениет ескерткішері жайлы ба-
яндады, қызықты жұмыстар көп болды, біреулер белгілі 
ескертіштер туралы айтса, Жақсы ауданынан келген 
кішкентай қатысушымыз Нұрғамиден Әлішер өзінің 
аулындағы Кенесары Қасымұлының асыранды ұлы Баубек 
батырға арналған кесене жайында айтып берді. «Егер осы 
мұражайға келсеңдер, өзім-ақ гид болып, осы ескерткіш 
туралы бәрін айтып көрсетемін» - дейді Әлішер. Ол осын 
номинацияның үздігі аталды. 

Ал «Оқиғалық іс-шаралар - туристтердің назарын ауда-
ру құралы» номинациясында бір-ақ үміткеріміз болды. Ол 
Целиноград ауданынан келген Жанапия Абдулла.

«Туған өлке бойынша нұсқаулық» номинациясында 

қажы была дочерью младшего брата Шокана Уалихано-
ва, а позже и аул стал носить имя Тыржана қажы.Члены 
жюри  признали работу Асель в этой номинации лучшей.

в номинации «Памятники культуры и истории 
родного края» каждый участник рассказывал о памят-
никах культуры и истории своего родного села. Много 
было интересных работ: кто - то рассказал об известных 
уже нам памятниках, а маленький конкурсант Нұрғамиден 
Әлішер из Жаксынского района рассказал о памятнике-
мавзолее Баубеку батыру, приемному сыну Кенесары Ка-
сымова, который находится в его родном селе. Әлішер 
сказал: «Если вы хотите посетить этот музей, то я сам ста-
ну гидом, расскажу и покажу вам этот памятник». Спра-
вился он неплохо и стал лучшим в этой номинации. 

в номинации «событийные мероприятия как 
инструмент привлечения туристов» был всего лишь 
один участник из Целиноградского района Жанапия Аб-
дулла.

Очень интересно и основательно подготовились девоч-
ки из Атбасарского района  - Тасбулатова Аруна и Буке-
несова Гульнур. Рассказав об истории возникновения Ат-
басарского района и города Атбасар, составили классный  
путеводитель по родному краю. Вторыми стали учащиеся 
Высшего колледжа г.Щучинск - Головин Вячеслав и Мозо-
золин Вадим.

На этом закончился первый день Фестиваля. Ребята, 
уставшие и озадаченные итогами первого конкурса, пош-
ли на ужин, а потом на дискотеку.

Пока дети отдыхали и веселились, руководители де-
легаций приняли участие в семинаре-совещании, где об-
суждались вопросы туризма и краеведения. Опытом ра-
боты поделились Кирибаева Раиса Кабдулетовна, показав 
какие формы работы она применяет сейчас как педагог 
дополнительного образования, и преподаватель высше-
го колледжа г.Щучинск Касенов Бахтияр Айтбаевич. Он 
предложил коллегам свои разработки и программу по кра-
еведению для колледжей.

На следующий день с самого утра мы продолжи-
ли конкурсы. Конкурс проектов «қазақстан-менің 
болашағым» начался с педагогического проекта. В 
нем приняли участие педагоги из городов Степногорск 
и Щучинск. Первое место присудили Оғадиеву Рамазану 
Сакенұлы, а второе - учителю СШ№2 г.Щучинск Гонча-
ренко М.В.

В индивидуальном проекте учащихся были самые раз-
ные работы. Ребята не только воспевали красоты родного 
края  и отражали это в своих проектах, но и рассказыва-
ли об истории своей семьи и своих предков,связывая их 
историю с историей страны, мечтали о развитии туризма 
в их родном селе, показывали, как можно возродить село. 
Мухамбаева Жузым-воспитанница Астраханского Дома 
детского творчества решила представить проект на тему 
«Моя родословная». Ее проект понравился всем и жюри 
оценило ее работу, дав ей первое место. Коллективных 
проектов было пять. Работ интересных много. Высший 
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Атбасар ауданынан келген Тасболатова Аруна мен Буке-
несова Гүлнұр қызықты материал дайындапты. Олар Ат-
басар ауданы мен Атбасар қаласының құрылу тарихын 
баяндады, туған өлкелері бойынша жақсы жолнұсқаулық 
әзірлепті. Осы номинацияда екінші орынды Щучинск қ. 
жоғарғы колледжінің оқушылары Вячеслав Головин мен 
Мозозолин Вадим алды.

Осылайша фестиваліміздің бірінші күні аяқталды. 
Байқаулардан шаршаған балалар кешкі астарын ішіп, 
дискотекаға кетті. Балалар дем алып, көңілдерін 
көтергенше, жетекшілері туризм және өлкетану сұрақтары 
бойынша семинар-кеңеске қатысты. Өлкетануда үлкен 
тәжірибесі бар Раиса Кабдуалетқызы Кирибаева және Щу-
чинск қ. жоғарғы колледжінің мұғалімі Бахтияр Айтбайұлы 
Қасенов өз тәжірибелерімен бөлісті. Раиса Кабдуалетқызы 
қосымша білім беру мұғалімі ретінде қазіргі кезде қандай 
жұмыс формаларын қолданатынын айтты. Ал Бахтияр 
Айбайұлы әріптестеріне колледждарға арналған өлкетану 
бойынша баңдарламасы мен өзінің әзірлемелерін ұсынды.

Байқауларымызды келесі күні таңертеңнен бастап 
жалғастырдық. Бұл күн Сандықтау ауданының бала-
лары жасаған туған өлкелері жайындағы бейнеролик-
тен басталды. «Қазақстан – менің болашағым» жобалар 
байқауы педагогикалық жобадан басталды. Бұл жобаның 
қатысушылары – Степногорск және Щучинск қалаларының 
мұғалімдері. Бірінші орынға Оғадиев Рамазан Сәкенұлы, 
ал екінші орынға Щучинск қ. мұғалімі М.В. Гончаренко ие 
болды. 

Оқушылардың жеке жобаларында әр түрлі жұмыстар 
болды. Балалар туған өлкелерінің табиғатын мақтап 
қана қойған жоқ, өз отбасыларының, бабаларының та-
рихын айтып, оны мемлекет тарихымен байланыстырды, 
өз ауылдарында туризмнің дамуын армандады. Тіпті ау-
ылды қалай қайта құруға болатынын көрсетті. Мухамба-
ева Жүзім, Астрахан ауданының балалар шығармашылық 
үйінің  тәрбиеленушісі, жобасын «Менің шежірем» 
тақырыбында әзірледі. Оның жұмысы барлығына үнап, 
әділқазылар оған бірінші орын берді. Бес топтық жоба 
болды. Қызықты жұмыстар көп болғанымен, Чаглинка 
а. Агротехникалық колледжі ешкімге бой бермеді. Олар 
біздің байқауларымызға бірінші рет қатысып отырған жоқ, 
және осы жолы олар ешбір даусыз жеңді. Жас экскурсия 
жүргізушілерінің байқауы да қызықты өтті. Жас экскурсия 
жүргізушілері мұражайлар бойынша, туған өлкелерінің 
көрнекі жерлері бойынша қызықты экскурсияларды 
өткізді. Әдеттегідей атбасарлықтар осы байқауда бірінші 
орын алып жоғарыда болды. Олар Савченко Наталья мен 
Мустафин Рүстем.

Фестиваль аяқталып, жеңімпаздар дипломдар мен 
құнды сыйлықтарға ие болды, ал қалған қатысушыларға 
сертификаттар, қатысушыларды дайындаған ұстаздарға 
алғыс хаттар берілді. 

агротехнический колледж из села Чаглинка не уступил 
никому в данной номинации. Они не первый раз принима-
ют участие в наших конкурсах, на этот раз они бесспорно 
одержали победу. Не менее интересно прошел конкурс 
экскурсоводов. Юные экскурсоводы провели интересные 
экскурсии по музеям, по прекрасным уголкам своей ма-
лой родины. И как всегда атбасарцы оказались на высоте, 
Савченко Наталья и Мустафин Рустем завоевали первое 
место. 

В завершении Фестиваля победители были награжде-
ны дипломами и памятными призами, всем участникам 
вручили  сертификаты, педагогам, подготовившим участ-
ников – благодарственные.
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тұңғыш президент күніне арналған
жас тарихшылар мен өлкетанУшылардың форУмы

Қазіргі уақытта «Рухани жаңғыру» мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыру аясында қоғамдық 
сананың жаңғыртылуына байланысты «Туған жер» 
бағдарламасының бірінші бағытын көрсететін өлкетану  
бағыты бойынша қызығушылықтары күшейе түсуде. 
Осыған орай бүгін мемлекет балаларға көп көңіл бөлуде.

Бүгінде балалардың қоғамда болып жатқан барлық 
іс – шараларға араласуы белсенді, олардың белсенділігі 
елімізде болып жатқан барлық іс – шараларға белсене ара-
ласуынан байқауға болады. Осы жастар ертеңгі заиырлы 
Қазақстанның болашағы, Қазақстанның болашақта дамыуы 
мен әл-ауқатының жақсаруы барлық Қазақстандықтардың 
азаматтық позицияларының белсенділігі осы жастарға 
тікелей байланытсы. 

27 – 30 қараша күні Тұңғыш Президент күніне орай 
жас тарихшылар мен өлкетанушылардың облыстық фо-
румы өтті. Ақмола облысының барлық өңірлерінен 153 
қатысушы жиналды. «Звездный» БСО облысымыздың әр 
өңірінен келген мектеп оқушылары мен студенттеріне өз 
есігін айқара ашты, көпшілікке бұл өздерінің ескі құрбы – 
достарымен көрісуді  күтіен кездесу болды.

Аталмыш іс – шараның ұйымдастырушысы Облыстық 
білім басқармасы жанындағы облыстық балалар мен 
жасөспірімдер туризмі, өлкетану және экология орталығы 
болды.

Форумның мақсаты: оқушылардың өлкетанушылық 
істерін қолдай отыра, туған өлкесінің тарихи, мәдени 

В настоящее время в связи с модернизацией обще-
ственного сознания в рамках реализации государственной 
программы «Рухани жаңғыру» усилился интерес к крае-
ведению, отражающему первое направление программы 
«Туған жер». И большое внимание сегодня государство  
уделяет детям. Актуальным становиться участие детей в 
жизни общества и их активность во всех мероприятиях, 
проводимых  в стране. Ведь именно им завтра управлять 
суверенным Казахстаном, от них зависит будущее благо-
состояние и активная гражданская позиция всего Казах-
стана. 

27-30 ноября состоялся областной форум юных истори-
ков - краеведов, посвященный Дню Первого Президента, 
для участия в котором 153 участника съехались из всех 
регионов Акмолинской области. ДОЦ «Звездный» вновь 
гостеприимно распахнул двери для школьников и студен-
тов нашей области, и для многих из них это стало долго-
жданным радостным событием, встречей знакомых уже 
друзей.  

Организатором крупного события выступил областной 
центр детско-юношеского туризма, краеведения и эколо-
гии при управлении образования. 

цель данного форума: поддержка краеведческой 
деятельности обучающихся, способствующей формирова-
нию активной гражданской позиции, развитию их интере-
са в деле сохранения исторического и культурного насле-
дия родного края. 

форУм юных историков - краеведов, посвященный 
дню первого президента
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мұрасын сақтауға қызығушылықтарын арттыру, белсенді 
азаматтық позицияларын қалыптастыруға жағдай жасау.    

Форумның бағдарламасы өте мазмұнды болды, 
Бурабайдың киелі жерлеріне саяхат, жетістіктер көрмесі, 
ұлт көшбасшысы, сияқты номинациялардан тұрды.

Форумның бірінші күні «ұлт көшбасшысы» сияқты 
шығармашылық жұмыстардан басталды бұл жерде 
оқушылар Қазақстан Республикасының Президентіне 
арнаған өздері шығарған өлең жолдары мен әндерін орын-
дап, бейне слайдтарын көрсетті.Барлық қатысушылардың 
бойында Көшбасшыға деген құрметтің зор екендігі көрініп 
тұрды.

Бұл номинацияда бірінші орынды ең жас қатысушылар 
Зеренді ауданы Игілік ОМ қатысушылары алса, екнші орын-
ды Аршалы ауданынан келген өзіне сенімді Президенттің 
образына кірген форумға  қатысушы Жумальдинов Ер-
саиын алды, үшінші орын Степногорск қаласы дарынды 
балаларға арналған мамандандырылған № 4 «Болашақ» 
мектеп интернатының оқушылары алды. 

Келесі номинация «Жетістіктер көрмесі» болды бұл жер-
де делегация жетекшілерінің ауданда – тарихи өлкетану 
бағыты бойынша істелген жұмыстардың есебі көрсетілді. 
Атбасар, Бурабай аудандары мен Көкшетау қаласынан 
келген жетекшілердің дайындап әкелген есептері өте 
қызықты және мазмұнды болды. 

«2019 жылға менің өлкемнің атаулы даталар 
күнтізбегі» номинациясында оқушылар өз аудандары 
мен қалаларының 2019 ж. аталып өтетін мерекелік да-
талары мен атаулы даталардан тұратын жобалары мен 
жоспарларын көрсетті. Бірінші орын Степногорск қаласы 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған № 4 
«Болашақ» мектеп интернатының оқушылары алса, екінші 
орынды Атбасар қаласы № 2 ОМ, үшінші орынды Көкшетау 
қаласы № 6 ОМ-Л алды.

Форумның екінші күні де өте қызыққа толы өтті: 
форумның пленарлық отырысында модератор мен спи-
керлер ретінде Зеренді, Жақсы, Біржан сал аудандары мен 
Атбасар қаласынан келген оқушылар қатысты.

Программа Форума была насыщенной, включала в себя 
экскурсию по сакральным местам Бурабая, конкурс иссле-
довательских работ, выставки, презентации творческих 
работ.

В первый день форума были представлены творческие 
работы в номинации «лидер нации», где ребята проде-
монстрировали стихи собственного сочинения, пели пес-
ни, показывали слайдовые материалы и видео о Первом 
Президенте Казахстана. Во всем чувствовалось восхи-
щение нашим Лидером. Первое место в этой номинации 
заняли самые юные участники из Игиликской СШ Зерен-
динского района, второе место - очень уверенный в себе 
участник форума из Аршалынского района Жумальдинов  
Ерсаин, который вошел в образ Президента страны и об-
ратился с пламенной речью к собравшимся, третье место 
досталось участникам из г.Степногорска, школы-интерна-
та №4 для одаренных детей «Болашак».

Следующей номинацией была «выставка достиже-
ний», где руководители делегаций представили отчеты  
о реализации направления «краеведение», рассказали о 
работе школьных музеев и кружков. Очень интересно и 
основательно подготовились педагоги из Атбасарского, 
Бурабайского районов  и из  г.Кокшетау.

В номинации «календарь знаменательных дат мо-
его края на 2019 год» ребята представили свои проек-
ты и планы на будущее, отметили юбилейные даты своего 
родного края. Первое место заняли участники из ОШИ-
ДОД «Болашак» г.Степногорска, второе место - СШ №2 
г.Атбасар и третье место СШ№6 г.Кокшетау.

 Не менее увлекательно прошел второй день Форума: 
на пленарном заседании в качестве модераторов и спи-
керов выступили ребята из Зерендинского, Жаксынского, 
района им.Биржан Сал и г.Атбасар. 

С проектом «Сакральные места Акмолинской области» 
выступила постоянная участница областных и республи-
канских конкурсов Сарсенова Айя из СШ№2 г. Атбасар. 
Ее выступление было содержательным и оригинальным. 
Группа девочек из Айдабульской СШ Зерендинского рай-
она представили  проект «Моя малая родина». Эффектно 
выступил учащийся Запорожской средней школы Жаксын-
ского района Сарханов Максим, рассказав об археологи-
ческих раскопках, участником которых он стал. Интересно 
рассказали менеджеры кабинета «Рухани жаңғыру» Жак-
сынского района о работе своего кабинета и дальнейших 
планах. 

По итогам пленарного заседания выработаны  
рекомендации:

1. Выявлять наиболее интересные краеведческие рабо-
ты обучающихся, популяризировать их;

2. Внести предложения по организации мероприятий, 
которые будут нам интересны, провести историко-турист-
ко-краеведческие мероприятия (туриады, марафоны, ак-
ции и другие мероприятия) направленные на реализацию 
программы «Рухани жаңғыру»;

3. Создать Малую академию юных краеведов, активи-
зировать ее работу, способствовать созданию исследова-
тельских лабораторий и научных семестров по направле-
ниям историко-археологической, эколого-краеведческой 
деятельности;

4. Главная проблема в краеведческой деятельности 
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«Ақмола облысының киелі жерлері» атты жоба-
мен республикалық облыстық байқаулардың тұрақты 
қатысушысы Атбасар қ. № 2 ОМ Сарсенова Айя баяндама 
жасады. Зеренді ауданы Айдабол орта мектебінің бір топ 
қыздары «Менің шағын отаным» атты жобаны қорғады. 
Жақсы ауданы Запарожие орта мектпінен келген Сарханов 
Максимнің баяндамасы өте қызыққа толы ерекше болды.

Жақсы ауданынан келген «Рухани жаңғыру» кабинеті 
менеджерлері өз жұмыстары мен алдағы уақыттағы жо-
спарлары жайлы баяндады.

Пленарлық отырыстың қортындысы бойынша 
келесі ұсыныстар шығарылды:

1.Өлкетану бағыты бойынша оқушылар арасында ең 
қызықты жұмыстарды анықтап, оны кеңінен насихаттау;

2. Рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру 
мақсатында бізге қызықты іс – шаралар (туристік- тарихи 
өлкетану бағыты бойынша іс – шаралар, туриадалар, ма-
рафондар, акциялар және т.б.) өткізу жайлы ұсыныстар 
енгізу;

3. Жас өлкетанушылардың кіші академиясын құру 
олардың жұмысын жақсарту, тарихи – архиологиялық, эко-
логия – өлкетану бағытары бойынша зерттеушілікпен ай-
налысатын зертханалардың жұмыс істеуіне ықпалдастық 
жасау;

4. Бүгінгі күндегі өлкетану бағыты бойынша балаларға 
арналған әдебиеттің толық жетіспеушілігі, осыған байла-
нысты «Менің шағын Отаным» атты балалар журналын 
басып шығару;

5. Әлеуметтік желілерде «Өлкетану» бағыты бойынша 
топ құрып, өз ара өлкетану бағыты бойынша тәжірбие ал-
масу. 

Пленарлық отырыстан кейін «Бурабай - Ботай» ашық 
аспан асты археологиялық – этнографиялық  музейне экс-
курсия ұйымдастырылды. Таңғажайып парк Ботай дәуінің 
сәулет мәдениетінен көрніс беретін жеті үйден құралған 
ансамбльден тұрады. 

Форум қатысушылары Щучинск қаласының тарихи – 
өлкетану музейн аралады. 

Балаларға музей жетекшісі Шамиғанова Гүлден 
Өмірғалиқызы музейдегі құнды жәдігерлер жайлы қызықты 
да мазмұнды ақпарат берді. Аудан территориясында не-
олит дәуірінен, қола дәуірінен, орта ғасырдан бастау 
алатын  24 археологиялық ескерткіштер орналасқан. Ең 
танымал болып – бурабай қорымы болып табылады. Бұл 

сегодня – отсутствие или недостаточность хорошей кра-
еведческой литературы именно для детей, выпустить в 
свет детский журнал «Моя малая родина»;

5. Создать группу в социальной сети «Краеведение», 
где можно обменяться мнением, выставлять  собрание ин-
тересных и новых краеведческих материалов, позволяю-
щих ребятам глубже изучать историю родного края, при-
носить пользу своими новыми исследованиями в области 
краеведения.

После пленарного заседания состоялась экскурсия в 
археолого-этнографический музей под открытым небом 
“Ботай – Бурабай”. Уникальный парк представляет собой 
архитектурно-культурный ансамбль, состоящий из семи 
жилищ Ботайской эпохи. Базой для домов стали котлова-
ны глубиной в один метр, над которыми возведены купола 
из бревен, забитые травой и мхом, покрытые шкурами, 
глиной, саманом и дерном. Все жилища соединены между 
собой подземным ходом, и каждое из них уникально по-
своему: где-то будут проходить обряды, в другом жела-
ющие могут заняться промыслом, в третьем представлен 
оружейный ряд данной эпохи. Это удивительное место не 
оставило равнодушным никого. Участники форума также 
посетили Щучинский историко - краеведческий музей. Ре-
бятам, интересно и увлекательно рассказывала о важных 
экспонатах музея заведующая музея Шамиганова Гульден 
Умиргалиевна, человек,  который гордится своей работой  
и любит ее. Экспозиция музея дает возможность посред-
ством фотографий, документов, исторических экспона-
тов и других материалов дать посетителям информацию 
о прошлом не только города Щучинск, но и района. Ведь 
прошлое всегда интересно и до конца неизведанно. На 
территории района расположено 24 археологических па-
мятника, начиная с эпохи неолита, эпохи бронзы, средне-
вековья. Наиболее известен – бурабайский могильник и 
курган, известный под названием «бурабайский клад». 
Это группа захоронений эпохи бронзы (IV-V век)  располо-
жена близ поселка Бурабай. Здесь были  найдены останки 
погребенных и предметы домашней утвари: глиняные со-
суды с орнаментом, ножи, женские украшения, иголки из 
бронзы и др. предметы  обихода. А что же еще скрывают 
Бурабайские горы и леса...

Уставшие, но довольные приехали ребята в «Звезд-
ный». И это не помешало им приступить к очередному смо-
тру- конкурсу видеороликов о родном крае. Ребята  вместе 
с жюри оценивали работы своих товарищей. Первое место 
заняли учащиеся СШ №10 г.Кокшетау Подвительская Ми-
лана и Лукьянова Ангелина, второе место  Батрун Полина 
и Михайлов Артем из СШ №11 г.Кокшетау, третье место 
Петлай Илья из ОШИДОД «Болашак» г.Степногрск.

А в последней номинации «Историческое краеведение» 
участники представили работы по направлениям «Архе-
ология», «Летопись родного края», «Родословие», «Ис-
чезнувшие памятники». Проект Савчеко Натальи СШ№2 
г.Атбасар «Современное состояние и использование купе-
ческих домов в городе Атбасар» занял первое место, вто-
рое место у ребят из Казгородской СШ района им.Биржан 
Сал за работу «Ата қоныс- алтын мекен», а третье место у 
Сузлицева Юрия из Балкашинской СШ№2 Сандыктауско-
го  района за проект, посвященный истории родного села 
Хуторок.  
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(IV-V ғ.) қола дәуіріне жататын    жерлеу тобына жатады. 
Бұл қорым Бурабай ауылының маңайында орналасқан.

Экскурсиядан кейін форум қатысушылары «Туған өлке 
жайлы түсірілген» бейнероликтер байқауына қатысты. 
Аталмыш номинация бойынша бірінші орын Көкшетау қ. № 
10 ОМ оқушылары алса, екінші орынды Көкшетау қ. № 11 
ОМ оқушылары, үшінші орынды Степногорск қ. «Болашақ» 
мектеп – интернатының тәрбиеленушілері алды.

Соңғы «Тарихи өлектану» номинац иясында 
қатысушылар «Архиология», «Туған өлкенің жылнама-
сы», «Шежіре», «Біздің өлкенің жоғалған ескерткіштері» 
бағыттары бойынша өз жұмыстарымен таныстырды. Ат-
басар қ. № 2 ОМ оқушысы Савченко Натальидің «Атба-
сар қаласы көпестерінің үйлерінің қазіргі жағдайлары мен 
қолдануы» жобасы бірінші орын алды, екінші орын Біржан 
сал ауданы Казгородок ОМ келген «Ата қоныс – алтын ме-
кен» жобасында, үшінші орын Сандықтау ауданы Балка-
шино № 2 ОМ оқушысы Сузлицев Юри өзінің туған ауылы 
«Хуторок» тарихы жайлы жобада.  

Форумның салтанатты жабылуы соңында барлық 
жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар мен алғыс хаттар сер-
тификаттар мен дипломдар табысталды.  

Торжественным было закрытие Форума, впечатления 
у всех остались яркие и незабываемые. Всем победите-
лям были вручены подарки и дипломы, благодарственные 
письма получили руководители, сертификаты - все участ-
ники Форума. 

Такие мероприятия дают стимул для дальнейшей рабо-
ты, развивают исследовательские способности школьни-
ков в области краеведения. Участие в такого рода фору-
мах способствует формированию активной гражданской 
позиции, развитию интереса в деле сохранения истори-
ческого и культурного наследия родного края, изучению 
родного края, формированию патриотических чувств, 
любви к малой родине. 
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қр президенті нұрСұлтан назарбаевтың 
«ұлы даланың жеті қыры»

 мақалаСын талдауға арналған 
дөңгелек үСтел

круглый Стол
«Семь граней великой Степи»

(обСуждение Статьи президента рк нурСултана назарбаева)

11-12 желтоқсанда «Звездный» БСО базасында (Бу-
рабай ауданы) Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
мақаласын талқылау бойынша дөңгелек үстел өтті.Ақмола 
облысы мектептерінің белсенді өмірлік ұстанымы бар 150 
оқушысы қатысты.

Дөңгелек үстелді өткізудің мақсаты: 
оқушылардың мемлекетіміздің қазіргі жағдайы 
мен болашағы туралы білімдерін қалыптастыруға 
ықпал ету, жас ұрпақтың бойында белсенді өмірлік 
ұстанымды қалыптастыру, өз отанын сүюге, 
патриоттық сезімдерін тәрбиелеу, танымдық 
қызығушылығын дамыту, Қазақстанды жаңғырту 
саласындағы ой-өрісін кеңейту.

Бүгінде барлығымызға өз тарихымызға оң көзқараспен 
қарауымыз қажет. Отаншылдыққа тәрбиелеу мектептен 
басталады, оның негізі қазақстандықтардың жас буынын 
өз елінің, аймағының, ауылының, кіші Отанының тари-
хын зерттеуге тарту болып табылады. Мемлекет басшы-
сы бізге өркениет санасының бағытын, бағдарын береді. 
Өркениеттің негізі бар жерде күшті мемлекет бар.

Мемлекет басшысының мақаласының бірегейлігі 
Ұлы даланың жеті қыры ретінде анықталған ата-баба-
лар мұрасын терең қайта пайымдаудан тұрады.Негізгі 
миссиясы-Ұлы даланың әлемдік тарихтағы рөлін және 
қазіргі Қазақстанның осы тарихқа қатыстылығын көрудің 

11 -12 декабря на базе ДОЦ «Звездный» (Бурабай-
ский район) состоялся круглый стол по обсуждению ста-
тьи Президента Республики Казахстан Нурсултана Назар-
баева «Семь граней Великой степи», в котором приняли 
участие 150 учащихся с активной жизненной позицией из 
школ Акмолинской области.

Цель круглого стола способствовать: формиро-
ванию знаний учащихся о настоящем и будущем 
положении нашего государства, формированию у 
молодого поколения активной жизненной пози-
ции, воспитанию чувств патриотизма и любви к 
своей родине, развитию познавательного интере-
са, расширению кругозора в области модернизации 
Казахстана.

Сегодня всем нам необходим позитивный взгляд на соб-
ственную историю. Воспитание патриотизма начинаются 
со школы, основой всего  является приобщение молодого 
поколения  казахстанцев к изучению истории своей стра-
ны, региона, села, малой Родины. Глава государства дает 
нам направление, ориентиры нашего цивилизационного 
сознания. Там где есть основа цивилизации, там и есть 
сильное Государство.  

Уникальность статьи Главы государства заключается в 
глубоком переосмыслении наследия предков, определен-
ного им как семь граней Великой степи. Основная миссия 
– новый формат видения роли Великой степи в мировой 
истории и сопричастности современного Казахстана к 
этой истории. И это очень важно для того, чтобы молодое 
поколение осмысленно понимало свои истоки, националь-
ную историю во всей сложности и глубине.

Юные участники встретились на молодежной пло-
щадке в «Звездном», за круглым столом. Представители 
Атбасарского района представили для обсуждения тему  
«Знать историю своей страны, сохранить и передать ее 
будущему поколению», которая вызвала большой инте-
рес. Участники пришли к выводу, что Казахстан имеет 
богатое историческое наследие, которое должен знать, 
гордиться и оберегать каждый гражданин Нашей страны. 
Недаром лидер нашего государства подчеркнул, что стар-
шее поколение прошло очень длинный, тернистый путь, 
позволивший создать новый облик нашей страны. Моло-
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жаңа форматы. Бұл жас ұрпақтың өз бастауларын, ұлттық 
тарихын тереңірек және күрделі түсіну үшін өте маңызды. 
Осы мақсатта дөңгелек үстел өткізілді.

Жас қатысушылар «Звездный» жастар алаңында, 
дөңгелек үстел басында кездесті. Атбасар ауданының 
өкілдері «Өз елінің тарихын білу, оны сақтап қалу және 
болашақ ұрпаққа жеткізу» тақырыбын талқылауға 
ұсынды, ол үлкен қызығушылық тудырды.Қатысушылар 
Қазақстанның бай тарихи мұрасы бар деген қорытындыға 
келді.Мемлекет басшысы аға буын еліміздің жаңа келбетін 
жасауға мүмкіндік берген өте ұзын, тегеурінді жол өткенін 
айтып өтті. Жастар өз елінің тарихын білуі, оны сақтап, 
болашақ ұрпаққа беруі тиіс.

Жақсы ауданының «Рухани жаңғыру» кабинетінің 
менеджерлері «Ұлы даланың жеті қыры» тақырыбында 
қызықты баяндама оқыды.Қазақ тарихының драмалық 
беттерін ұмытпай, Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақаласы біздің азаматтарымыздың туған 
тарихын ұғынуға оң әсерін тигізеді. Президент мақаласы, 
бір жағынан, біз кім екендігімізді, қайдан келгенін және не 
үшін келгеніміз жайлы жаңа көзқарасты ашады.

дежь должна знать историю своей страны, сохранить и 
передать ее будущему поколению.

Интересным было выступление менеджеров кабине-
та «Рухани жаңғыру» Жаксынского района «Семь гра-
ней великой степи» - продолжение программы «Рухани 
жаңғыру». Ребята сделали вывод: живя в современном 
мире, мы обязаны знать историю нашей страны, наших 
предков и гордиться ею. Не предавая забвению драма-
тические страницы казахской истории, статья Нурсултана 
Назарбаева «Семь граней Великой степи» добавляет по-
зитива в осмысление родной истории нашими граждана-
ми. Статья Президента, с одной стороны, раскрывает но-
вый подход на то, кто мы есть, откуда мы есть и зачем мы 
есть. С другой стороны, она создает позитивную платфор-
му для движения вперед. Данный период исторический 
для нашей страны. Мы рождаем новую историю.

Представители района им.Биржан Сал отметили, что 
статья Главы государства «Ұлы даланың жеті қыры» - 
«Семь граней Великой степи» имеет важное, ценное и 
особенное значение. Они подробно рассказали о семи 
гранях Великой степи: Всадническая культура, Древняя 
металлургия Великой степи, Звериный стиль, Золотой 
человек, Колыбель тюркского мира, Великий шелковый 
путь, Казахстан – родина яблок и тюльпанов. 

Древняя история и культура, великие ханы, батыры и 
акыны всегда были гордостью Казахстана. Семь – особая 
цифра для казахского народа. «Перед нами стоят очень 
большие задачи и мы все будет активно работать в этом 
направлении», - поделились своими впечатлениями о ста-
тье Главы государства учащиеся Казгородской СШ района 
им.Биржан сал.

Свое мнение и свой взгляд на будущее высказала пред-
ставитель Айдабульской СШ Зерендинского района Ми-
щерина Нина Федоровна. Она отметила важность знания 
истории своей Родины. Сказала о том, что в мире суще-
ствует конкуренция в любой сфере. Как о нашей культуре 
должны узнавать другие? Наше государство находится на 
том месте, где проходил великий Шелковый путь и зани-

мает особое место в развитии мировой цивилиза-
ции. Необходимо донести эту мысль до наших детей, 
представителей молодого поколения. 

Руководитель из Игиликской СШ Зерендинского 
района Уалиева Алма Октябревна поблагодарила 
всех участников круглого стола и выразила уверен-
ность, что наша молодёжь станет  достойными граж-
данами Казахстана.

В ходе обсуждения  участники  пришли к выводу, 
что Казахстан имеет богатое историческое наследие, 
которое должен знать и оберегать каждый гражда-
нин нашей страны. Сегодня нам нужен позитивный 
взгляд  на собственную историю, осознать и принять 
ее во всей многогранности, увидеть развитие нашей 
страны. Наша молодежь должна сохранить историю 
своей страны и передать молодому поколению.
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Біржан Сал ауданының өкілдері Мемлекет басшысының 
«Ұлы даланың жеті қыры» - атты мақаласы маңызды, 
құнды және ерекше маңызға ие екенін атап өтті. Олар Ұлы 
даланың жеті қыры: салт аттылық мәдениеті, Ұлы Даланың 
ежелгі металлургиясы, Аң стилі, Алтын адам, түркі әлемінің 
бесігі, Ұлы Жібек жолы, Қазақстан – алма мен тюлдің Ота-
ны туралы егжей-тегжейлі айтып берді.Ежелгі тарихы мен 
мәдениеті, ұлы хандар, батырлар мен ақындар әрдайым 
Қазақстанның мақтанышы. Жеті-қазақ халқы үшін ерек-
ше сан. «Біздің алдымызда үлкен міндеттер тұр және біз 
осы бағытта белсенді жұмыс істейтін боламыз», Мемлекет 
басшысының мақаласы туралы өз әсерлерімен бөлісті.

Зеренді ауданы Айдабол орта мектебінің география 
пәнінің мұғалімі Мищерина Нина Федоровна өз пікірін және 
болашаққа деген көзқарасын білдірді. Ол өз Отанының та-
рихын білудің маңыздылығын атап өтті.Әлемде кез келген 
салада бәсекелестік бар екенін айтты. 

Біздің мәдениетіміз туралы басқаларды қалай білуге 
болады? Біздің мемлекет Ұлы Жібек жолы өткен орында 
тұр және әлемдік өркениеттің дамуында ерекше орын ала-
ды. Бұл ойды біздің балаларымызға, жас ұрпақ өкілдеріне 
жеткізу қажет.

Зеренді ауданының Игілік орта мектебінің жетекшісі 
Уалиева Алма Октябревна дөңгелек үстелдің барлық 
қатысушыларына алғысын білдіріп, біздің жастары-
мыз Қазақстанның лайықты азаматы болатынына сенім 
білдірді.

Келесі күні барлық дөңгелек үстелге қатысушылар  
Отанымыздың елордасы Астана қаласына қызықты және 
танымдық экскурсия барды.

Мұндай іс-шаралардың терең тәрбиелік мәні бар: өз 
жеріне деген сүйіспеншілік, білім, ел тарихын, ұлы мұраны 
сақтау және егеменді мемлекетіміздің әрбір азаматының 
өмірімен тығыз байланысты.

На следующий день для участников состоялась увле-
кательная и  познавательная экскурсия в столицу нашей 
родины г.Астана.

Такие мероприятия имеют глубокий воспитательный 
смысл: любовь к своей земле, знание, сохранение истории 
страны, великого наследия неразрывно связаны с жизнью 
каждого гражданина нашего суверенного государства.
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туристтік – сПорттыҚ 
бағыт

«менің отаным ҚазаҚстан» кіші бағдарламасы

сПортиВно-туристское 
наПраВление

ПодПроект «менің отаным ҚазаҚстан»

Туристік-спорттық іс-шаралар бұқаралық спорт туризмін 
танымал етуге және одан әрі дамытуға, қатысушылардың 
спорттық, техникалық және тактикалық шеберлігін 
арттыруға бағытталған. Іс-шараларды дайындауға 
жауапкершілікпен қарау тек спорттық бағдарламаны ғана 
емес, сонымен қатар балалардың тұрмысын, бос уақытын 
лайықты деңгейде ұйымдастыруға мүмкіндік берді.

Туристско-спортивные мероприятия направлены на 
популяризацию и дальнейшее развитие массового спор-
тивного туризма, повышение спортивного, технического 
и тактического мастерства участников. Ответственное от-
ношение к подготовке  мероприятий позволяло организо-
вывать на достойном уровне не только спортивную про-
грамму, но и быт, досуг ребят.

Кіші жобаны жүзеге асыру аясында келесі іс-шаралар 
өткізілді: обжтӨжЭ кубогына «жас турист-2018» 
туриадасы, қазақстан халқының бірлігі күніне 
арналған ашық тау фестивалі (тау туризмінің тех-
никасы), астананың 20 жылдығына арналған «жа-
бай-2018» ашық облыстық су экспедициясы (су 
туризмінің техникасы).

В рамках реализации подпроекта проведены следу-
ющие мероприятия: туриада «жас турист-2018» на 
кубок оцдЮткиЭ, 5 этапов по спортивному скало-
лазанию на кубок управления образования, откры-
тая областная водная  экспедиция «жабай-2018», 
посвященная 20-летию астаны (техника водного 
туризма).
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туриаданың 1 кезеңі: ағымдағы жылдың 1-3 
қарашасында Көкшетау қаласының №19 ОМ базасында 
Ақмола облысының облыстық балалар мен жасөспірімдер 
туризмі, өлкетану және экология орталығының («Жас 
турист-2018» туриадасының бірінші кезеңі) жабық 
бөлмелерінде (тау туризмі) туристік көпсайыс бойынша 
біріншілік өтті. Жарыс туристік көпсайысты дамыту және 
танымал ету, тактикалық және техникалық шеберлікті арт-
тыру, мықты командалар мен спортшыларды анықтау, қала 
және облыс құрама командаларын дайындау мақсатында 
өтті. «Жас турист-2018» туриадасының бірінші кезеңіне 
Ақмола облысының Ақкөл, Сандықтау, Зеренді, Жақсы ау-
дандарынан, сондай-ақ Көкшетау қаласынан 20 команда 
келді, қатысушылар саны 117 адам. Туриаданың ең жас 
қатысушысы Зимбаев Женя (6 жас, Сандықтау балалар 
үйінің тәрбиеленушісі). «Жеке-командалық», «байлам-
дар», «командалық» үш қашықтық бойынша командалар 
жарысты. Екі күндік күрес нәтижесі бойынша командалық 
есепте нәтижелер келесідей болды:

«Жасөспірімдер» тобында бірінші болып «5 высота» 
(ОБЖТӨжЭ жаттықтырушы С. Яковлев) командасы, екінші 
орынды «Саяхат» командасы (Сандықтау №3 балалар 
үйі, жаттықтырушы М.Кубрин), үшінші орынды «Шатун-2» 
командасы (Зеренді ауданы, жаттықтырушы В. Маршал-
ко) иеленді. «Жасөспірімдер» арасында «Жас қайрат-2» 
командасы (Көкшетау қ., жаттықтырушы Ж.Калашинов), 
екінші – «Жас Қайрат» командасы (Көкшетау қ., 
жаттықтырушы Ж.Калашинов), үшінші-№19 ОМ  команда-
сы (жаттықтырушы Е. Букенов).

1 этап туриады: 1-3 ноября 2017 года прошло Пер-
венство по туристскому многоборью в закрытых поме-
щениях (горный туризм) Областного центра детско-юно-
шеского туризма, краеведения и экологии Акмолинской 
области (первый этап туриады «Жас турист-2018») на 
базе Сш №19 г.Кокшетау.

Для участия в первом этапе туриады «Жас турист-2018» 
прибыли 20 команд из Аккольского, Сандыктауского, Зе-
рендинского, Жаксынского районов Акмолинской области, 
а так же города Кокшетау, число участников 117 человек. 
Самый юный участник туриады Зимбаев Женя (6 лет, вос-
питанник Сандыктауского детского дома).

Соревновались команды по трём  дистанциям: «Лично-
командная», «Связки», «Командная».

По результатам двухдневной борьбы в командном за-
чёте результаты сложились следующим образом:

В группе «юниоры»  первыми стали  ребята из ко-
манды «5 высота» (ОЦДЮТКиЭ, тренер С. Яковлев), вто-
рое место  у команды «саяхат» (Сандыктауский детский 
дом №3, тренер М. Кубрин), третье место заняла команда 
«шатун-2» (Зерендинский район, тренер В. Маршалко). 

Среди «юношей» лучшей стала команда «жас 
кайрат-2» (г. Кокшетау, тренер Ж. Калашинов), вто-
рыми – команда «жас кайрат» (г. Кокшетау, тренер 
Ж.Калашинов), на третьем месте - команда «сш №19» 
(г.Кокшетау, тренер Е. Букенов). 

2017 жылдың қараша айынан бастап 2018 жылдың 
қыркүйек айына дейін күнтізбелік жоспарға сәйкес 
«Жас турист-2018» оБЖТӨжЭ кубогінің «Жас ту-
рист-2018» туриадасы өткізілді. спорттық туризм 
және туристік көпсайыс бойынша 5 кезең, олар: 
жабық үй-жайлардағы тау туризмінің техникасы, 
шаңғы туризмінің техникасы, жаяу туризм техника-
сы, «менің отаным-Қазақстан» экспедициясы және 
«Күзгі жапырақ» туристер слеті. Қатысушылардың 
жалпы саны 800 адамды құрады.

с ноября 2017 года по сентябрь 2018 года, соглас-
но календарного плана, проведена туриада «Жас ту-
рист-2018» Кубка оЦДЮТКиЭ, которая включает в 
себя 5 этапов по спортивному туризму и туристскому 
многоборью, такие как: техника горного туризма в за-
крытых помещениях, техника лыжного туризма, тех-
ника пешеходного туризма, экспедиция «моя родина 
- Казахстан» и слет туристов «осенний листопад». 
общее количество участников составило порядка 800 
человек.
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туриаданың 2 кезеңі: 
14-16 ақпан аралығында «Звездный» балалар 

сауықтыру лагерінің базасында туристік көпсайыстан 
(шаңғы туризмі техникасы) облыстық жарыстар өтті. 
Турнирдің географиясы жыл сайын өсіп келе жатқаны 
қуантады. Ағымдағы жылы өңірлік жарыстарға Ақмола 
облысының Бурабай, Зеренді, Ақкөл, Сандықтау, Атбасар, 
Жақсы аудандарынан, сондай-ақ Көкшетау қаласынан 
17 командасы қатысты. Бұл қаншалықты маңызды – 
бұқаралық спорт-тіпті жанкүйерлері түсінеді. Өйткені, 
спортты танымал ету тек бәсекелестікке ықпал етіп қана 
қоймай, спорт шеберлігінің өсуіне күшті ынталандыра-
ды, сонымен қатар әуесқойларға аса тартысты байқауға 
және жарыстың көріністерінен ләззат алуға мүмкіндік 
береді. Айтпақшы, маңызы артады.  Жарыс бағдарламасы 
мазмұнды болды.  Қиылысқан жерде 
жүгіру, қар баурайларынан Түсіру, 
көтеру, көшкін қаупі бар учаскелер-
ден өту, зардап шеккендерді іздеу 
және тасымалдау, компаспен жұмыс 
істей білу. Спортшылар жеке есеп-
те өз әлеуетін толық ашып, жал-
пы кезеңдерде командалық рухты 
көрсете алды. Адал күрес, достық 
жағдай жарысқа қатысушылардың 
көңіл-күйін көтерді. Барлығы қиын 
тапсырмаларды лайықты орында-
ды. Жарыс барысында дистанция-
дан өту кезінде нағыз метеор болған 
көшбасшылар анықталды. Жарыс 
қорытындысы бойынша ересектер 
арасында жүлделі орындар келесідей 
бөлінді: бірінші орынды «Фирн» ко-
мандасы (ОБЖТӨжЭ, жаттықтырушы 
С. Яковлев), екінші орынды «Шатун» 

2 этап туриады: 
14-16 февраля на базе детского оздо-

ровительного лагеря «Звездный» прошли 
областные соревнования по туристскому 
многоборью (техника лыжного туризма). 
Радует, что с каждым годом растет гео-
графия турнира. В текущем году в регио-
нальных соревнованиях приняли участие 
17 команд из Бурабайского, Зерендинско-
го, Аккольского, Сандыктауского, Атба-
сарского, Жаксынского районов Акмолин-
ской области, а так же города Кокшетау, 
число участников - 130 (в трех возрастных  
группах. Насколько это важно – массо-
вость спорта - понимают даже болельщи-
ки. Ведь популяризация спорта не только 
способствует конкуренции,  дает самый 
сильный стимул для роста спортивного 
мастерства, но и гарантирует любителям 
возможность наблюдать острую борьбу и 
вдоволь насладиться зрелищностью со-

стязаний. Кстати, о зрелищности.  Программа соревнова-
ний была насыщенной. Бег по пересеченной местности, 
спуск со снежного склона, подъем, прохождение лавиноо-
пасных участков, поиск и транспортировка пострадавших, 
умение работать с компасом. И спортсмены сумели в пол-
ной мере раскрыть свой потенциал в личном зачете и про-
демонстрировать командный дух на общих этапах. Чест-
ная борьба, дружеская обстановка создавали прекрасное 
настроение у участников соревнований.

Все достойно справились с довольно-таки непростыми 
заданиями. В ходе соревновательной борьбы определи-
лись лидеры, которые оказались настоящими метеора-
ми в прохождении дистанций. По итогам соревнований 
призовые места среди взрослых распределились следу-
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командасы (Зеренді ауданы, В. Маршалко) иеленді және 
жеңімпаздар үштігін «КМУ» командасы (Көкшетау қаласы, 
жаттықтырушы А. Болатбеков) түйіндеді. Жасөспірімдер 
арасында «5 Высота» (ОБЖТӨжЭ, жаттықтырушы С. Яков-
лев) командасына тең келмеді, екінші орынды «Саяхат» 
командасы (Сандықтау ауданы, жаттықтырушы М.Кубрин) 
жеңіп, үшінші орынды «Арыстан» командасы (Сандықтау 
ауданы, жаттықтырушы А.Романюк) иеленді. Ұлдар ара-
сында «Поколение» командасы жеңімпаз атанды (Зеренді 
ауданы, жаттықтырушы М. Радченко), күміс медаль 
«Көкшетау» командасы (Көкшетау қаласы, Ж. Калашинов) 
және қола медальға «Альбатрос» командасы (Сандықтау 
ауданы, жаттықтырушы А. Романюк) ие болды. Сонымен 
қатар, жеке есепте үздік нәтиже көрсеткен спортшылар 
құрмет грамоталарымен және сыйлықтармен марапат-
талды. Осы жарыстардың нәтижесі бойынша мықты ко-
мандалар анықталып, ел чемпионатына қатысқан Ақмола 
облысының құрама командасы құрылды. Ал облыстық 
жарыстардың соңында барлық қатысушылар мен спорттық 
іс-шара қонақтарының база аумағында төбешіктен жап-
пай түсуді атап өткіміз келеді. Мерекелік көңіл-күй, күлкі 
және көңілді, әрине, адреналин теңізі!  

ющим образом: первое место заняла команда «Фирн» 
(ОЦДЮТКиЭ, тренер С.Яковлев), на втором – команда 
«шатун» (Зерендинский район, В.Маршалко) и замкну-
ла тройку призеров команда «кгу» (г. Кокшетау, тренер 
А.Болатбеков). Среди юниоров не было равных команде 
«5 высота» (ОЦДЮТКиЭ, тренер С.Яковлев), второй 
финишировала команда «саяхат» (Сандыктауский ДД 
№3, тренер М.Кубрин)  и на третью ступень пъедеста-
ла взошла команда «арыстан» (Сандыктауский район, 
тренер А.Романюк). Победителями среди юношей была 
названа команда «Поколение» (Зерендинский район, 
тренер М.Радченко), серебряная медаль досталась коман-
де «кокшетау» (г.Кокшетау, Ж.Калашинов), и бронзо-
вой медали удостоилась команда команда «альбатрос» 
(Сандыктауский район, тренер А.Романюк). 

Так же почетными грамотами и призами отмечены 
спортсмены, показавшие лучшие результаты в личном 
зачете. По результатам данных соревнований выявлены 
сильнейшие команды и сформирован состав сборной Ак-
молинской области, который принял участие в чемпиона-
те страны. 

А в завершении областных соревнований хотим от-
метить массовый спуск с горки на территории базы всех 
участников и гостей спортивного мероприятия. Празднич-
ное настроение, смех и веселье и, конечно, море адрена-
лина! Картина достойная кисти мастеров прошлых столе-
тий и набравшая  тысячи просмотров  в социальных сетях!  
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туриаданың 3 кезеңі: туристік көпсайыс бойын-
ша жарыстар (жаяу туризм техникасы).

14-16 маусым
Өткізілу орны: Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Ер-

макова сарқырамасы.
Жарысқа Ақмола облысынан 6 команда қатысты. Коман-

далар келесі аймақтарды ұсынды: Көкшетау қаласы, Бу-
рабай, Зеренді, Сандықтау аудандары. Қатысушылардың 
жалпы саны 65 адамды құрады.

Жарыс үш дистанциядан тұрды: «кросс-жорық», 
«техникалық», «жеке-командалық».  

Үш қашықтық қорытындысы бойынша нәтижелер 
келесідей болды:

«жасөспірімдер»
1 орын – «5 Высота» командасы, ОБЖТӨжЭ (жетекшісі Яков-

лев С. С.)
2 орын – «Шатун-2» командасы, Зеренді ауданы (жетекшісі 

Радченко М. В.)
3 орын – Сандықтау ауданы «Арыстан» командасы (жетекшісі 

Романюк А. В.)
«ұлдар» 
1 орын – Көкшетау қаласының «Фирн-2» командасы 

(жетекшісі Калашинов Ж. Н.)
2 орын – «Альбатрос» командасы, Сандықтау ауданы 

(жетекшісі Романюк А. В.) 
Жарыс жеңімпаздары грамоталармен, медальдармен 

және бағалы сыйлықтармен марапатталды
Аталған жарыстар қатысушыларға туризм және 

туристік көпсайыс саласындағы өздерінің техникалық 
және тактикалық дағдыларын арттыруға мүмкіндік берді.

3 этап туриады:  соревнования по туристскому 
многоборью (техника пешеходного туризма).

14-16 июня
Место проведения: Акмолинская область, Зерендин-

ский район,  Ермаковский водопад.
В соревнованиях приняли участие 6 команд из Ак-

молинской области. Команды представляли следующие 
регионы: город Кокшетау, Бурабайский, Зерендинский, 
Сандыктауский районы. Общее количество участников со-
ставило 65 человек.

Соревнования состояли из трех дистанций: «кросс-
поход»,  «техническая», «лично-командная».  

По итогам трех дистанций результаты сложились сле-
дующим образом:

«Юниоры»
1 место – команда «5 Высота», ОЦДЮТ,КЭ (руководитель 

Яковлев С.С.)
2 место – команда «Шатун-2», Зерендинский район (руково-

дитель Радченко М.В.)
3 место – команда «Арыстан», Сандыктауский район (руково-

дитель Романюк А.В.)
«Юноши» 
1 место – команда «Фирн-2» г. Кокшетау (руководитель Ка-

лашинов Ж.Н.)
2 место – команда «Альбатрос», Сандыктауский район (руко-

водитель Романюк А.В.) 
Победители соревнований награждены грамотами, ме-

далями и ценными призами
Данные соревнования позволили участникам повысить 

свои технически и тактические навыки в области туризма 
и туристского многоборья. 
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4 этап туриады: с 7 по 10 августа 2018 года в рамках 
реализации программы «Рухани жаңғыру» на территории 
Аршалынского  района (с.Аршалы) прошел областной этап 
Республиканской туристской экспедиции «Менің Отаным – 
Қазақстан».

цели и задачи:
- развитие детско-юношеского, молодежного туризма;
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание у молодежи основ гражданственности и 

казахстанского патриотизма;
- повышение эколого-образовательного и общекуль-

турного уровня; 
- улучшение уровня туристско-краеведческой подго-

товки и спортивного мастерства.
Участвовало 12 команд из района Биржан Сал, Ак-

кольского, Зерендинского, Есильского, Аршалынского, 
Атбасарского,Жаксынского, Коргалжынского и Сандыкта-
уского районов, г.Кокшетау и г.Степногорск. Общее число 
участников-192.

I место – Есильский район
II место – Сандыктауский район
III место – Атбасарский район

5 этап туриады: слет туристов «осенний листо-
пад». Финал.

20 -23 сентября 2018 года
Место проведения: урочище села Садовое, Зерен-

динский район, Акмолинская область.
В соревнованиях приняли участие 19 команд из Акмо-

линской области и Северо-Казахстанской областей, из них 
5 команд группы «Взрослые», 6 команд группы «Юниоры» 
и 8 - «Юноши».     

Команды представляли следующие регионы: города 
Кокшетау, Петропавловск, районы Атбасарский, Акколь-
ский, Зерендинский, Коргалжынский, Буландынский, Сан-
дыктауский. 

Общее количество участников составило 152 человека.
Соревнования состояли из четырех дистанций: «Кросс-

поход», «лично - командная», «техническая», «вело-три-
ал» и двух конкурсов «Конкурс Фотографий» и «Конкурс 
бардовской песни».

туриаданың 4 кезеңі: 
2018 жылдың 7-10 тамыз аралығында «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында Аршалы 
ауданы (Аршалы ауылы) аумағында «Менің отаным – 
қазақстан» республикалық туристік экспедициясының 
облыстық кезеңі өтті.

Мақсаты мен міндеттері:
- балалар мен жасөспірімдер, жастар туризмін дамыту;
- салауатты өмір салтын насихаттау;
- жастардың азаматтық және қазақстандық патриотизм 

негіздерін тәрбиелеу;
- экологиялық-білім беру және жалпы мәдени деңгейін 

арттыру; 
-туристік-өлкетану дайындығы мен спорттық шеберлік 

деңгейін жақсарту.
Біржан Сал, Ақкөл, Зеренді, Есіл, Аршалы, Атбасар, 

Жақсы, Қорғалжын және Сандықтау аудандарынан, 
Көкшетау және Степногорск қалаларынан 12 команда 
қатысты. Қатысушылардың жалпы саны-192.

I орын – Есіл ауданы
II орын – Сандықтау ауданы
III орын – Атбасар ауданы

туриаданың 5 кезеңі: «күзгі жапырақ» туристер 
слеті. Финал.

2018 жылдың 20 – 23 қыркүйегі
Өткізу орны: Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Садо-

вое селосының шатқалы.
Жарысқа 19 команда қатысты, оның ішінде Ақмола 

облысының 6 ауданы және Солтүстік Қазақстан облысының 
2 командасы, оның ішінде «ересектер» тобының 5 ко-
мандасы, «жасөспірімдер» тобының 6 командасы және 
«ұлдар» тобының 8 командасы.

Командалар келесі аймақтарды ұсынды: Көкшетау, Пе-
тропавл, Атбасар, Ақкөл, Зеренді, Қорғалжын, Бұланды, 
Сандықтау аудандары. 

Қатысушылардың жалпы саны 152 адамды құрады.
Жарыс төрт дистанциядан тұрды: «кросс-жорық», 

«жеке-командалық», «техникалық», «вело-триал» және 
«фотосурет конкурсы» және «бард әндері конкурсы». 
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кубоктың нәтижелері келесідей болды:
1 орын –өлкетану және экология облыстық балалар 

мен жасөспірімдер туризм орталығының командасы, 2 
орын-Зеренді ауданының құрамасы, 3 орын-Сандықтау 
ауданының құрамасы.

Кубоктың жеңімпаздары Ақмола облысы білім 
басқармасының кубоктарымен және дипломдарымен ма-
рапатталды.

результаты кубка сложились следующим                   
образом:

1 место заняла команда Областного центра детско –
юношеского туризма краеведения и экологии, 2 место - 
сборная Зерендинского района, 3 место - сборная Сандык-
тауского района.

Победители были награждены кубками и дипломами 
управления образования Акмолинской области.
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Өткізілу орны: Ақмола облысы, Жабай өзені 
(Сандықтау ауданының Максимовка ауылынан Атбасар 
ауданының Борисовка ауылына дейін).

Маршруттың ұзақтығы: шамамен 130 км.
Облыстық білім басқармасы жанындағы балалар 

мен жасөспірімдер туризмі, өлкетану және экология 
орталығының ұйымдастыруымен 10-13 мамыр аралығында 
Астана қаласының 20 жылдығына арналған «Жабай-2018» 
алғашқы ашық облыстық су экспедициясы өткізілді.

Экспедицияның мақсаты: жаппай су туризмін на-
сихаттау және одан әрі дамыту, Жабай өзені бойынша су 
бағытын зерттеу, тұрақ орындарында жағалау аймағын 
тазарту бойынша экологиялық десант өткізу, туған 
жерге ұқыпты қарауға тәрбиелеу. Су экспедициясына 
Ақмола облысынан 25 адам қатысты. Қатысушылар келесі 
аймақтарды ұсынды: Ақкөл, Зеренді, Сандықтау, Атбасар 
аудандары және Көкшетау және Астана қалалары. 

Жүзу қиын жағдайда өтті, әрбір қатысушы құтқару 
кеудешесіне, каскаға киініп, дала жағдайында тұру үшін 
керек-жарақтары болды. Әрбір қайықта екі қатысушыдан, 
біреуі - бес орындық. Қайықтар бірқалыпты және тыныш 
болды, бірақ қатты ағыс та кездесті, өзеннің қарсылығын 
да, табалдырықтарды да, таяз су мен бұталарды да 
жеңуге тура келді. Қайықтың біреуі пышақпен кескен, 
бірақ, Бақытымызға орай, ешкім зардап шеккен жоқ. 
Аялдама жасап, қайық желімдеп, жолды жалғастырды. 
Қозғалыс барысында бақылау күнделіктері жүргізілді, 
өзеннің проблемалық учаскелері, табалдырықтар сипат-
талды және белгіленді. Барлық мәліметтер болашақ су 
бағытын құру үшін қажет, ол туристік көпсайыс бойын-

Место проведения: Акмолинская область, река Жа-
бай (от с.Максимовка Сандыктауского района  до с. Бори-
совка Атбасарского района).

Протяженность маршрута: порядка 130 км.
Областным центром детско-юношеского туризма, 

краеведения и экологии при управлении образования 
Акмолинской области с 10 по 13 мая проведена первая 
открытая областная водная экспедиция «Жабай - 2018», 
посвященная 20-летию Астаны. 

цель экспедиции:  популяризация и дальнейшее раз-
витие массового водного туризма, исследование водного 
маршрута по реке Жабай, проведение экологических де-
сантов по очистке береговой зоны в местах стоянок, вос-
питание бережного отношения к родной земле. 

В водной экспедиции приняли участие 25 человек из 
Акмолинской области. Участники представляли следую-
щие регионы: Аккольский, Зерендинский, Сандыктауский, 
Атбасарский районы и гг. Кокшетау  и Астана. 

Плавание состоялось в непростых условиях, каждый 
участник был одет в спасательный жилет, каску, имел 
снаряжение для проживания в полевых условиях. В каж-
дой лодке по два участника, одна - пятиместная. Местами 
лодки шли ровно и спокойно, но встречалось и сильное те-
чение, приходилось преодолевать и сопротивление реки,  
и пороги, и мелководье, и кустарники. При прохождении 
зарослей одну из лодок разрезало словно ножом, но, к 
счастью, никто не пострадал. Сделали остановку, лодку 
подклеили и продолжили путь. По ходу движения велись 
дневники наблюдений, описывались и обозначались про-
блемные участки реки, пороги. Все сведения необходимы 

АстАнАның 20 жылдығынА 
арналған «Жабай-2018»

ашыҚ облыстыҚ су 
ЭксПедициясы

открытая  областная Водная  
ЭксПедиция «Жабай-2018», 

ПосВященная 
20-летию АстАны 
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ша іс-шаралар тізіміне енгізіледі. Бұл бағыт балалар үшін 
беріктік пен төзімділікке нағыз сынақ болды, ал бұл турист 
үшін ең бастысы. және барлығы лайықты өтті!

Экспедиция аяқталғаннан кейін барлық қатысушыларға 
қорытуға қатысу туралы анықтамалар мен дипломдар 
берілді.

для составения будущего водного маршрута, который бу-
дет внесен в перечень мероприятий по туристскому мно-
гоборью.

Этот маршрут стал для ребят настоящим испытанием 
на прочность и выдержку, а это самое главное для тури-
ста. И все прошли его достойно!

По завершению экспедиции всем участникам были вы-
даны справки об участии в сплаве и дипломы.
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жыл бойы сПорттық шыңға ӨрМелеу бойынша ақМола облысы 
біліМ басқарМасы кубогының 5 кезеңі Өткізілді.

По сПортивноМу скалолазаниЮ в течение года Проведены 
5 ЭтаПов  кубка уПравления образования 

акМолинской области.

Соревнования проводились с целью развития и популя-
ризации спортивного скалолазания, повышения тактиче-
ского и технического мастерства спортсменов, выявления 
сильнейших спортсменов области, привлечение учащих-
ся к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, формирование сборной команды Акмолинской 
области по спортивному скалолазанию.

ақмола облысының 
білім басқармасының кубогінің 

і кезеңі
 

Өткізу уақыты: 2017 жылдың. 2 желтоқсаны
Өткізу орны: ш.уәлиханов атын. кМу
Жарысқа Көкшетау қаласының мектептерінің (ФМН 

НЗМ, №5 Таңдау ОМ, №2; ОМ, №4 ОМ; №16 ОМ; №19 
ОМ) спортшылары қатысты. Сонымен қатар, Бурабай 
және Сандықтау аудандарының спортшылары қатысты.  
Қатысушылардың жалпы саны 150 адамды құрады.Жа-
рыс екі түрден тұрды – жылдамдыққа өрмелеу және 
қиындыққа өрмелеу.

Жарыс спорттық шыңға өрмелеуді дамыту және таны-
мал ету, спортшылардың тактикалық және техникалық 
шеберлігін арттыру, облыстың мықты спортшыларын 
анықтау, оқушыларды дене шынықтыру және спорт-
пен жүйелі түрде айналысуға тарту, спорттық шыңға 
өрмелеу бойынша Ақмола облысының құрама командасын 
қалыптастыру мақсатында өткізілді.

I этап 
кубка управления образования 

акмолинской области

время проведения: 2 декабря 2017 год. 
Место проведения: кгу им. ш.уалиханова
В соревнованиях приняли участие спортсмены из школ 

города Кокшетау (НИШ ФМН, МГ №5 «Тандау»; СШ№2; 
СШ№4; СШ№16; СШ№19) студенты высшего колледжа г. 
Кокшетау, СТК-1, колледжа «Бурабай», колледжа «Арна», 
КГУ им. Ш.Уалиханова, а так же спортсмены из Бура-
байского и Сандыктауского районов. Общее количество 
участников составило 150 человек. 

Соревнования состояли из двух видов – лазание на 
скорость и лазание на трудность.
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ақмола облысының 
білім басқармасының кубогінің 

іі кезеңі 

13 қаңтар 2018 жыл
көкшетау қ. №16 оМ
Жарыстарға Көкшетау қаласының (№4 ОМ, № 2 ОМ, 

№1 ОМ, «Таңдау» №5 КГ, №16 ОМ, №19 ОМ, ФМБ НЗМ, 
Ш. Уалиханов ат. КМУ, Мусин ат. ҚазПедКолледжі, ҚТК-1, 
СрТК, «Арна» колледжі, Жоғарғы колледжі), №3 Сандықтау 
балалар үйінің спортшылары қатысты. Қатысушылардың 
жалпы саны 85 адамға жетті.

Жарыстардың екі түрде өткізілді – жылдамдыққа 
өрмелеу және қиындыққа өрмелеу.

II этап 
кубка управления образования 

акмолинской области

13 января 2018 год
сш №16 г. кокшетау
В соревнованиях приняли участие спортсмены из: 

г.Кокшетау (СШ №4, СШ №2, СШ №1, МГ №5 «Тандау», 
СШ №16, СШ №19, НИШ ФМН, КГУ им. Ш. Уалиханова, Каз 
Пед колледж им. Мусина, СТК-1, СрТК, колледж «Арна», 
Высший колледж г.Кокшетау), Сандыктауского детского 
дома №3. Общее количество участников составило 85 че-
ловек.

Соревнования состояли из двух видов – лазание на 
скорость и лазание на трудность.
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ақмола облысы 
білім басқармасы кубогының 

ііі кезеңі

10 ақпан 2018 жыл
ФМб нзМ көкшетау қ.
Жарысқа Көкшетау қ. (№4 ОМ, №2 ОМ, №1 ОМ, 

«Таңдау» №5 МГ, №16 ОМ, №19 ОМ, НЗМ ФМ,. Ш.Уәлиханов 
атындағы КМУ,  Қазақ педагогикалық колледжі Сонымен 
қатар, Бурабай және Бұланды аудандарының спортшыла-
ры да қатысты. Қатысушылардың жалпы саны 120 адамды 
құрады.

Жарыс бір түр бойынша өткізілді-жылдамдыққа 
өрмелеу.

IіI этап 
кубка управления образования 

акмолинской области

10 февраля 2018 год
ниш ФМн г. кокшетау
В соревнованиях приняли участие спортсмены из: 

г.Кокшетау (СШ №4, СШ №2, СШ №1, МГ №5 «Тандау», 
СШ №16, СШ №19, НИШ ФМН, КГУ им. Ш. Уалиханова, Каз 
Пед колледж им. Мусина, СТК-1, СрТК, колледж «Арна», 
колледж «Бурабай», высшый колледж г.Кокшетау), а так 
же спортсмены из Бурабайского и Буландынского райо-
нов. Общее количество участников составило 120 чело-
век.

Соревнования проводились по одному виду – лазание 
на скорость.

ақмола облысы 
білім басқармасы кубогының 

IV кезеңі

10 наурыз 2018 жыл
№2 оМ зеренді ауылы, нагорная көшесі, 1
Жарысқа Көкшетау қ. (№2 ОМ, №1 ОМ, Таңдау №5 МГ, 

№16 ОМ, №19 ОМ, НЗМ ФМ, КМУ) спортшылар қатысты. 
Көкшетау қаласының жоғарғы колледжі), Бурабай және 
Зеренді аудандарының №3 Сандықтау балалар үйі. 
Қатысушылардың жалпы саны 120 адамды құрады.

Жарыс екі түр бойынша өткізілді – жылдамдыққа 
өрмелеу және қиындыққа өрмелеу.

IV этап 
кубка управления образования

 акмолинской области

10 марта 2018 год
сш №2 с. зеренда, ул. нагорная 1
В соревнованиях приняли участие спортсмены из: г. 

Кокшетау (СШ №2, СШ №1, МГ №5 «Тандау», СШ №16, 
СШ №19, НИШ ФМН, КГУ им. Ш. Уалиханова, колледж 
«Арна», колледж «Бурабай» Высший колледж г.Кокшетау), 
Сандыктауского детского дома №3, Бурабайского и Зерен-
динского районов. Общее количество участников состави-
ло 120 человек.

Соревнования проводились по двум видам – лазание 
на скорость и лазание на трудность.
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V этап 
кубка управления образования 

акмолинской области - 
открытый горный фестиваль, 
посвященный дню единства 

народа казахстана.
           
27-28 апреля 2018 года
Место проведения: урочище села садовое,         

зерендинский район, акмолинская область.
В мероприятии приняли участие 17 команд, из них 6 

команд группы «Взрослые», 6 - «Юниоры» и 9 - «Юноши». 
Команды представляли следующие регионы: город Кок-
шетау, районы Атбасарский, Зерендинский, Жаксынский, 
Коргалжынский, Атбасарский. Общее количество участни-
ков составило 114 человек.

ақмола облысы 
білім басқармасы кубогының 

V кезеңі -
қазақстан халқының бірлігі күніне арналған 

ашық тау-кен фестивалі.

2018 жылғы 27-28 сәуір
Өткізу орны: ақмола облысы, зеренді ауданы, 

садовое селосының шатқалы.
Іс - шараға 17 команда қатысты, оның ішінде 6 топ 

«Ересектер», 6 топ «ұлдар» және 9 топ «жасөспірімдер». 
Командалар келесі аймақтарды ұсынды: Көкшетау қаласы, 
Атбасар, Зеренді, Жақсы, Қорғалжын, Атбасар аудандары. 
Қатысушылардың жалпы саны 114 адамды құрады.
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Жарыс төрт дистанциядан тұрды: «командалық», 
«вело-триал», «жартасқа өрмелеу», «конкурстық».

Жарыс қорытындысы бойынша нәтижелер келесідей 
болды:

«ұлдар» тобында
1 орын – Зеренді ауданы «Поколение» командасы 

(жетекшісі Радченко М. В.)
2 орын – Көкшетау қаласының «Көкше» командасы 

(жетекшісі Шевченко А. С.)
3 орын – Көкшетау қ. №19 ОМ командасы (жетекшісі 

Букенов Е. К.)
«жасөспірімдер» тобында.
1 орын – Көкшетау қаласының «Фирн» командасы 

(жетекшісі Шевченко А. С.)
2 орын – Көкшетау қ. «Синегорье» командасы 

(жетекшісі Яковлев С. С.)
3 орын – Зеренді ауданының «Шатун-2» командасы 

(жетекшісі Маршалко В. А.)

Соревнования состояли из четырех дистанций: «Ко-
мандная», «Вело-триал», «Скалолазание», «Конкурсная».

По итогам соревнований результаты сложились следу-
ющим образом:

в группе  «Юноши»
1 место – команда «Поколение» Зерендинский р-н          

(руководитель Радченко М.В.)
2 место – команда «Кокше» г. Кокшетау (руководитель 

Шевченко А.С.)
3 место – команда «СШ №19» г. Кокшетау (руководи-

тель Букенов Е.К.)
в группе  «Юниоры»
1 место – команда «Фирн» г. Кокшетау (руководитель 

Шевченко А.С.)
2 место – команда «Синегорье» г. Кокшетау (руководи-

тель Яковлев С.С.)
3 место – команда «Шатун-2» Зерендинского р-на             

(руководитель Маршалко В.А.)
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ПодПроект 
«табиғат бесігі»

Экологиялық
 бағыт

«табиғат бесігі» 
кіші бағдарламасы

Экологическое 
направление

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының «Табиғат бесігі» 
кіші жобасын жүзеге асыру аясында жыл бойы «табиғат 
тағдырында – біздің тағдыр» атты облыстық экологиялық 
олимпиада, білім беру ұйымдарының аумақтарын 
көгалдандыру бойынша «сақтаймыз және көбейтеміз» ак-
циясы, туған өлкесі туралы «Туған өлке» атты бейнеро-
ликтер байқауы, жас өлкетанушылардың, экологтар мен 
натуралистердің облыстық форумы өткізілді.

В рамках реализации подпроекта  «Табиғат бесігі» про-
граммы «Рухани жаңғыру» в течение года проведены: 
областная экологическая олимпиада «В судьбе природы 
– наша судьба», акция по озеленению территорий орга-
низаций образования «Сохраним и приумножим», конкурс 
видеороликов о родном крае «Край любимый, край род-
ной», областной Форум юных краеведов, экологов и на-
туралистов.
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«біздің тағдырымыз – табиғат тағдырында» 
облыстыҚ ЭкологиялыҚ олимПиадасы
областная Экологическая  олимПиада

 «В судьбе Природы – наша судьба»

2018 жылдың 29-30 наурызында Ақмола облысының 
білім басқармасының жанындағы облыстық балалар мен 
жасөспірімдер туризмі, өлкетану және экология орталығы 
Щучинск қ. экология және орман шаруашылығының 
колледжімен бірге «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
«Табиғат бесігі» ішкі жобасын іске асыру аясында «Біздің 
тағдырымыз – табиғат тағдырында» атты облыстық 
экологиялық олимпиаданы өткізді. Бұл іс-шараның 
мақсаты балалар мен жастардың назарын туған өлкенің 
экологиялық-өлкетанушылық мәселелеріне аудару, 
аймақтағы нақты әлеуметтік-экологиялық мәселелерге 
бағытталған, әсіресе су экологиясы, ТҚҚ жою, қоршаған 
ортаны қорғау сияқты, ең үздік бастамалар мен сындарлы 
шешімдерді қолдау болды.

Олимпиадаға Зеренді, Бұланды, Ақкөл, Жақсын ау-
дандарынан және Көкшетау қ. Ж.Мусин атындағы қазақ 
педагогикалық колледжінен 55 оқушы қатысты.

29 наурызда Щучинск қ. экология және орман 
шаруашылығының колледжінде олимпиаданың бірінші 
кезеңі өтті. Қатысушыларға викториналарды, тест тап-

29-30 марта 2018 года прошла областная экологиче-
ская  олимпиада «В судьбе природы – наша судьба». Це-
лью данного  мероприятия было  привлечение вни-
мания детей и молодежи к  эколого-краеведческой 
проблематике родного края, поощрения лучших 
инициатив и конструктивных решений, обозна-
ченных участниками конкретных региональных 
социально-экологических проблем, особенно в об-
ласти гидроэкологии, утилизации ТБо, охраны 
окружающей среды.

В олимпиаде приняли участие 55 участников из Зе-
рендинского, Буландынского, Аккольского, Жаксынского 
районов и казахского педагогического колледжа имени 
Ж.Мусина г.Кокшетау.

Первый тур олимпиады прошел на базе колледжа эко-
логии и лесного хозяйства г.Щучинска, где для участни-
ков олимпиады преподаватели колледжа подготовили  
викторины, тестовые и практические задания.
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сырмаларын және практикалық тапсырмаларды колледж 
мұғалімдері құрды.

1-4 сынып оқушылары сурет бойынша өсімдік және 
саңырауқұлақ түрлерін анықтап, тапсырмаларды орын-
дады. 5-8 сынып оқушылары экологиядан, ботаникадан, 
орман өсірушілік бойынша, дендрологиядан тестілерді 
орындады. 9-11 сынып оқушыларының тапсырмалары 
қиынырақ болды: бірінші бөлім – 25 тест сұрағы, одан 
кейін берілген тұжырымдарға дұрыс немесе қате деп жа-
уап берді. Олипиаданың бірінші кезеңінен оқушылар сәтті 
өтті. Төрешілер алқасы қатысушылардың жұмыстарын 
бағалап, колледж әкімшілігі оларды марапаттады. Кол-
ледж оқушылары олимпиада қатысушыларна тамаша 
концерт дайындады, оған қоса кәсіби бағдар берді. Кол-
ледж оқушыларының жетістіктерінің көрмесі, дендроло-

гия бағына экскурсия ұйымдастырылды. Дендрология 
бағының оқу-тәжірибелік шеберханасының жетексісі Ека-
терина Ильинична Эбель балаларға дендрология бағының 
тарихы туралы және шыршалар мен басқа да көшеттердің 
қалай пайда болғаны туралы көптеген қызықты жайт-
тарды айтты. Өсімдік түрлерін зерттеу мақсатында және 
олардың өсу аймағын кеңейту үшін жарты ғасырдай 
бұрын Щучье көлінің жағасында дендрология бағы салын-
ды, біршама уақыттан кейін аборетум (орман көшеттері) 
де пайда болы. Ондай көшеттер Солтүстік Қазақстанның 
басқа жерінде кездеспейді. 

Кешке 19.00-де «Звездный» БСО-да олимпиаданың 
салтанатты ашылуы өтті. Жақсын ауданының «Рухани 
жаңғыру» кабинетінің белсенділері Ақмола облысының 
табиғаты мен көрнекі жерлері туралы бейнеролик дайыдап, 
музыкалық шығармаларды орындады, Самрұқ құсының 
ұшуын көрсетті. Одан кейін ойын-сауық бағдарламасы 
жалғасты. 

Келесі күні 09:00-де олипиаданың екінші кезеңі ба-
сталды. Қатысушылардың жұмыстарын әділ бағалау 
үшін төрешілікке Щучинск қ. экология және орман 
шаруашылығы колледжінің арнайы пәндерінің мұғалімдері, 

Учащиеся 1-4 классов по рисункам угадывали виды 
растений и грибов, выполняли задания. Учащиеся средне-
го звена выполняли тестовые задания  по экологии, бота-
нике, лесоводству, дендрологии. Для учащихся 9-11 клас-
сов задания были более сложные, им пришлось отвечать 
на 25 тестовых заданий и выполнять еще вторую часть 
заданий в виде суждений, с каждым из которых следовало 
либо согласиться, либо отклонить. Ребята с достоинством 
прошли первый тур олимпиады, и члены жюри оценили 
их работу по достоинству, а администрация колледжа  на-
градила грамотами. Учащиеся колледжа подготовили  для 
ребят прекрасный концерт, выставку достижений уча-
щихся колледжа, провели профориентационную работу. 
Заведующая учебно-практической мастерской Дендроло-
гического сада Эбель Екатерина Ильинична рассказала 
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Ақмола облысының аймақтық жаңа технологиялар 
орталығының ІТ-маманы, оқыту-әдістемелік кабинеттің 
әдіскері таңдалды. 

Компьютерлік презентация номинациясында Зереді 
ауданынан келген Нығметолла Сәния ең үздік атанды. 
Ол «Біздің тағдырымыз – табиғат тағдырында» презен-
тациясында өзінің ауылының көрікті және тарихи құнды 
жерлері, ормандары мен тұзды көлі туралы, Қарақалпақ 
тауы туралы айтып берді.

Жергілікті өлкенің композиторлары мен ақындарының 
шығармаларын орындаған ән ұжымдары мен жеке орын-
дайтын әншілер номинациясында өздерінің музыкалық 
дарындарын танытты. Жақсын ауданының балар му-
зыка мектебінің тәрбиенушілері өз жерлестерінің 
шығармаларын орындап керемет өнер көрсетті. Бірақ, 
ең үздік номерді Бұланды ауданының қатысушылары – 
Жалғасов Арнұр мен Кенжебек Аяулым көрсетті. 

Әлеуметтік-экологиялық жобалар номинациясында 
экологиялық және туризмді дамыту бойынша көптеген 
мәселелер баяндалды: қалдықтарды жою мәселесі, 
экологиялық туризмді дамыту, тәризмнің қоршаған ортаға 
әсері, Ақмола облысының өзендері мен көлдерінің ласта-
нуы. Жеңімпаздар – Жақсын ауданынан «Березовая роща» 
жобасымен келген Флиман Елена мен Ишамбек Ботагөз.

«Табиғат: сенің сұлулыққа көзқарасың» шығармашылық 
жұмыстары байқауының ішінде бірнеше номинациялар 
болды:

«Фотосуреттер, фотоколлаждар». Бұланды ауданының 
оқушылары Қалиев Дәурен мен Әбілдина Ақбота өз 
ауылдарының табиғатының сұлулығын паш етті. 

«Көркем әдебиет жұмыстары». Қатысушылар 
өздері шығарған өлеңдер мен эсселерін оқып ақындық 
өнерлері мен сахналық шеберліктерін көрсетті. Бұл 
номинацияның жеңімпаздары – Қазақ педагогикалық кол-
ледж оқушылары Мукиев Манас пен Құрманаева Алтын-
шаш, Зеренді ауданың Игілікті орта мектебінің оқушысы 
Уәлиева Гүлжан.

«Бейнефильмер, бейнеклиптер, әлеуметтік-
экологиялық жарнама» номинациясында қатысушылар 
қызықты және өзекті жұмыстарды көрсетті. Әсіресі, 

ребятам очень много интересного из истории создания  
дендропарка, о том, как появились ели и другие насажде-
ния.  Полвека тому назад его сотрудники на берегу озера 
Щучье (в черте города) заложили дендропарк, а чуть поз-
же и арборетум (буквально лесные насаждения), подоб-
ных которым в Северном Казахстане нет. Их назначение 
чисто научное - изучение свойств пород и видов сообще-
ства флоры с последующей рекомендацией для расшире-
ния географии произрастания. 

Вечером  на базе ДОЦ «Звездный» (Бурабайский рай-
он) состоялось торжественное открытие олимпиады. Ак-
тивисты кабинета «Рухани жаңғыру» Жаксынского района 
подготовили яркое выступление: показали  познаватель-
ный видеоролик о природе и достопримечательностях   
Акмолинской области, замечательно исполнили музы-
кальные произведения, продемонстрировали полет птицы 
Самрук. 

На следующий день состоялся  второй тур олимпиа-
ды. Для объективной оценки работ участников были 
приглашены компетентные члены жюри: преподаватели 
спецдисциплин колледжа экологии и лесного хозяйства 
г.Щучинска, it-специалист Регионального центра новых 
технологий, методист областного учебно-методического 
кабинета. 

В номинации «Компьютерные презентации» лучшей 
стала Негметолла Сания из Зерендинского района. Она 
рассказала об истории, красивых и исторически цен-
ных местах своего села: лесах, соленном озере, горе 
Карақалпак.

В Конкурсе вокальных коллективов и сольных исполни-
телей по произведениям поэтов и композиторов местного 
края участники раскрыли свои музыкальные таланты. Ко-
нечно же, очень ярко выступили воспитанники Детской 
музыкальной школы Жаксынского района, исполнив про-
изведения своих земляков, но лучшими стали маленькие 
участники из Буландынского района Жалғасов Арнұр и 
Кенжебек Аяулым.

В конкурсе социально-экологических проектов участ-
ники затронули актуальные проблемы в области экологии 
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Зеренді ауданың Айдабол орта мектебінің оқушысы Майер 
Кристинаның жұмысы таң қалдырды. Ол бейнеролигінде 
қоласты құралдарынан (пластикалық бөтелкелер) 
орындықты қалай жасауға болатынын көрсетті. 

Жақсын ауданының «Рухани жаңғыру» кабинетінің 
белсенділеріне алғыс айтқымыз келеді. Олар бұл іс-шарада 
ең белсенді және ең жарқын болды. Олимпиаданың 
соңында да олар өнер көрсетті.

Олимпиада жеңімпаздары дипломдармен және құнды 
сыйлықтармен марапатталды, барлық қатысушыларға 
сертификаттар, қатысушыларды дайындаған ұстаздарға 
облыстық балалар мен жасөспірімдер туризмі, өлкетану 
және экология орталығының алғыс хаттары, төрешілерге 
Ақмола облысың білім басқармасының алғыс хаттары 
берілді.

и развитии туризма. Это и проблема утилизации отходов,  
развитие экологического туризма, влияние туризма на 
окружающую среду, загрязнение озер и рек Акмолинской 
области. Победители - Флиман Елена и Ишамбек Ботагоз 
из Жаксынского района с проектом «Березовая роща». 

Творческий конкурс «Природа: твой взгляд на красо-
ту» имел несколько подноминаций:

«Фотографии, фотоколлаж»: уникальные работы Ка-
лиева Даурена и Абдильдиной Акботы из Буландынского 
района раскрыли красоту пейзажа родного села; «лите-
ратурно-художественые работы»: здесь продемонстри-
ровали поэтический талант и сценическое мастерство 
участники, читая стихи и рассказы собственного сочи-
нения, эссе. Лучшими в этой номинации стали учащиеся 
казпедколледжа Мукиев Манас и Курманаева Алтыншаш, 
Уалиева Гульжан из Игликской СШ Зерендинского райо-
на. 

«Видеофильмы, клипы, социально-экологическая ре-
клама»: ребята представили интересные, познаватель-
ные, актуальные работы. Особенно поразил видеоролик, 
подготовленный Майер Кристиной из Айдабульской СШ 
Зерендинского района, где она показала как из подруч-
ных материалов (пластиковые бутылки) можно изготовить 
пуфик.

В завершении победители олимпиады были награж-
дены дипломами и памятными призами, всем участникам 
вручили сертификаты, педагогам, подготовившим участ-
ников благодарственные письма областного центра дет-
ско-юношеского туризма, краеведения и экологии, членам 
жюри-благодарственные письма управления образования 
Акмолинской области.
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«саҚтаймыз Және көмейтеміз» науҚаны
акция «сохраним и ПриумноЖим»

жыл сайын планетадағы жасыл екпелер саны 
тұрақты түрде төмендейді. оған  өнеркәсіптік ағаш 
кесу, орман өрттері, құрғақшылық ықпал етеді. 
ормандар жаңартылатын ресурс болғанымен, 
оларды кесу жылдамдығы тым жоғары және 
көбею жылдамдығымен қамтамасыз етілмеген. 
жыл сайын жапырақты және қылқан жапырақты 
ормандардың  миллиондаған гектары жойылады.                              

Ежелден бері барлық адамдар үшін ағаштың бейнесі 
өмірдің нышаны болып табылады.

15 сәуірден бастап «Табиғат бесігі» кіші жобасының 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру аясында 
Ақмола облысы білім беру мекемелерінде «Сақтау және 
көбейту!» «жасыл» науқаны басталды. 

Бұл іс-шара қалалары мен ауылдардың  көгалдан-
дыруына, ормандардың сақтау мен нығайту мәселесіне 
қоғамның назарын аудару мақсатымен өткізіледі. Ақмола 
облысы білім басқармасы жанындағы облыстық бала-
лар мен жасөспірімдер туризмі,өлкетану және экология 
орталығы  бұл науқанның үлесін жыл сайын  бастайды.

Ағаш отырғызу бәрімізге жақсы ортақ  дәстүрге айнал-

встают сады в родном моем краю
вокруг полей зеленою стеною.

и тем горжусь, что в дружном их строю
есть дерево, посаженное мною…
и хоть исчезнут ног моих следы,

Но не расстанусь с жизнью я земною;
ведь в том саду, который даст плоды,

есть дерево, посаженное мною.

 Шариф Биккол
с каждым годом количество зеленых насаж-

дений на планете неуклонно уменьшается. Этому 
способствуют промышленные вырубки, лесные по-
жары, засуха. несмотря на то, что леса являются 
возобновляемым ресурсом, скорость их вырубки 
слишком высока и не покрывается скоростью вос-
производства. ежегодно уничтожаются миллионы 
гектаров лиственных и хвойных лесов.    

С древнейших времен для всех людей образ дерева – 
символ жизни. И в наше время ни металл, ни чудесные 
синтетические материалы не заменят того, что дает нам 
это необыкновенное чудо природы – дерево.

С 15 апреля  в рамках реализации  подпроекта «Табиғат 
бесігі» программы «Рухани жаңгыру» в учреждениях об-
разования Акмолинской области стартовала «зеленая» 
акция «сохраним и приумножим!».

Данное мероприятие проводится с целью привлечения 
внимания общественности к проблемам сохранения, вос-
становления и приумножения лесов, озеленения городов 
и сел. Уже не первый год инициирует данную акцию об-
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ды. 18 сәуірде Орталықтың қызметкерлері аталмыш іс-
шараға қатысу үшін Атбасар қаласы  және Қима а. (Жақсы 
ауданы) шықты. Бұл елді мекендерді таңдау кездейсоқ 
емес: Атбасар ауданында жылсайын ағаш отырғызуда 
ауданның барлық білім беру мекемелері қатысады (басшы 
Наймушина Н.Г.), ал Қимада облыстағы жалғыз Жас на-
туралист станциясы орналасқан.

Науқанды Атбасар қаласындағы №2 ОМ базасын-
да білім бөлімі өкілдерімен бірлесіп өткізуге келістік. 
Бұл мектеп бізді бірден таңғалдырды. Онда жаз ба-
сталды деуге болады: әдемі, адамның бойымен бірдей, 
түрлі-түсті көбелектер аулада  ұшып жүрген секілді,ал 
мектептің дәлізін  әдемі қызғалдақтары бар  үлкен таспен  
безендірілген. Мектептің ауласында керемет саябақ бар.

Біз кадет сыныбының оқушыларымен  бірге мектеп ау-
ласында сирень ағашын отырғыздық. Жұмыс қайнаған бо-
латын! Балалар бірігіп, көзіндегі ұшқырлықпен, жігер мен 
жауапкершілікпен, шабыт пен борыш сезімімен сирень 
отырғызды. Жұмыстарды орындағаннан кейін балалардың 
бетінде жаңа күлкі пайда болды. Бұл кажетті жұмыс 
балалардың жүректерінде табиғаттың сұлулығына деген 
сүйіспеншілікті оятады. Мүмкін, бірнеше ондаған жылдар 
бойы біздің оқушыларымыз өз балаларын осы аллеяға 
әкеліп, өз көшеттерінің қалай өзгергенін мақтан тұтады.

Ағаштарды отырғызып, біз Жақсы ауданындағы Қима 
а. сапарымызды жалғастырдық. Ондағы №2 ОМ балала-
ры  бізді күтіп жатыр екен. Олар тамаша концерт, флеш-
моб дайындады, Жас натуралист станцияда экскурсия 
жүргізді. Жануарларымен таныстырды: теңіз шошқамен, 
Нина тасбақамен, Кеша попугайымен. Содан кейін бізді  
жылыжайға шақырды. Онда қызынақтың, бұрыштың, 
қиярдың, әр түрлі гүлдердің көшеттері бар екен. Солар-
ды бәрін оқушылар ауылдың тұрғындарына сатады. Жас 
натуралистер эксперимент ретінде мандариннің тұқымын 
отырғызды, ол жақында көтеріліп, мандарин ағашы шағын 
ботаникалық бағының негізгі әшекейлерінің бірі болады.

ластной центр детско-юношеского туризма, краеведения 
и экологии при управлении образования Акмолинской об-
ласти.

Приятно осознавать, что посадка деревьев стала на-
шей общей доброй традицией, и 18 апреля коллектив Цен-
тра для участия в акции выехали в г. Атбасар и с.Кийма 
(Жаксынский район). Выбор данных населенных пунктов 
был неслучаен: в Атбасарском районе ежегодно в высадке 
принимают участие все учреждения образования района 
(руководитель Наймушина Н.Г.), а в с.Кийма находится 
единственная в области Станция юного натуралиста.

В г.Атбасар совместно с представителями отдела об-
разования решили провести акцию на базе СШ№2. Эта 
школа поразила сразу, нельзя не сказать об оформлении 
школьного двора и холла данной школы. Там уже царит 
лето: яркие, разноцветные бабочки из цветов в рост че-
ловека разлетелись по всему двору, а холл школы укра-
шают громадные тумбы с растущими на них разноцветны-
ми тюльпанами, на территории школы и за ее пределами  
разбит замечательный парк.

Вместе с учениками кадетского класса на пришколь-
ном участке мы высадили кусты сирени. Участников ни-
сколько не напугал слегка моросящий дождь, да и погода 
такая прекрасно подходит для посадки деревьев. Работа 
кипела! Дружно, с огоньком в глазах, с энтузиазмом и от-
ветственностью, с чувством большого вдохновения и дол-
га ребята сажали сирень. После проделанной работы на 
лицах детей появились новые улыбки от сознания того, 
что мы все вместе сделали что-то важное для людей, для 
Родины и планеты в целом. Эта нужная, экологическая 
работа раскрывает в сердцах любовь к красоте природы, 
учит быть неравнодушными, сохранять природу родного 
края. И может быть, через несколько десятилетий сегод-
няшние ребята приведут своих детей на эту аллею, будут 
им с гордостью показывать, какими стали их саженцы.

Закончив высадку, мы продолжили свой путь в с.Кийма 
Жаксынского района. Ребята (воспитанники 
станции юного натуралиста и учащиеся СШ№2 
с.Кийма) нас уже ждали. Подготовились заме-
чательно: и концертная программа, и флеш-моб 
акция, затем провели экскурсию по Станции, 
рассказали, чем и как занимаются. Показали жи-
вой уголок, познакомили со своими питомцами: 
морскими свинками, черепашкой Ниной, попуга-
ем Кешей, улитками и кроликом. Затем прове-
ли в теплицу, которая встретила благоуханием 
лилий, калы, разновидностями герани. Ровные 
ряды рассады помидоров, перца, петуньи, кото-
рую с большим удовольствием покупают у них 
жители района. Юные натуралисты, в качестве 
эксперимента, посадили семечко мандарина, оно 
взошло и в скором времени дерево мандарина 
станет одним из главных украшений их неболь-
шого ботанического сада.  
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Қимаға «Рухани жаңғыру» кабинетінің менеджерлері 
келіп отыр. Олар да бізге керемет музыкалық сыйлық дай-
ындады, өлеңдер жинағын (авторлары-Жақсы ауданының 
оқушылары) сыйлады.

Шығудың алдында біз Станцияға көшет түрінде 
сыйлықпен келуге шешім қабылдадық. Бірақ көшеттердің 
қандай түрлерін алуға шеше алмадық, сондықтан «Зелен-
строй» ЖШС мамандарына жүгіндік. Олар бізге, айрықша 
артықшылығы  қарапайымдылығы мен өміршеңдігі болып 
табылатын,  пирамидалды терек алудың жақсы екендігіне 
көз жеткізді. Біз өзіміз де, осы ағаш туралы қосымша 
ақпарат іздеп, бұл ең дұрыс шешім екенін түсіндік. Үйткені 
терек- экологиялық қолайсыз жерлерге құтқару. 

Ағаштар арасында терек атмосфералық ауаны тазарту-
да бірінші орын алады. Бұл ағашта басқа да ұлы қасиеттер 
бар.Терек  шуды жақсы сіңіреді, ауаның ластануына, 
әсіресе машиналар мен зауыттардың қалдықтарынан 
шығатын газдарға төзімді. Теректің жапырақтары 
дыбыстық толқындардың дыбысын өшіреді және ау-
аны шыршадан 10 есе көп ылғалдандырады. Терек, 
атмосфераға көп мөлшерде фитонцидтер мен хош иісті 
майларды шығарып, ауаны озонмен толтырады. Теректің 
гектары қылқан жапырақты ағаштардың гектарынан 40 
есе артық оттегі шығарады. Күніне бір ересек ағаштан 
шыққан оттегі тәуліктің  ішінде  3 адамның  тыныс алуына 
жеткілікті.

Осылайша, біз Астананың 20 жылдығын бейнелейтін 
пирамидалық теректерінің 20 көшетін әкелдік, бала-

В Кийму приехали и менеджеры кабинета «Рухани жан-
гыру», которые также подготовили яркие выступления, 
подарили нам сборники стихов, выпущенные к 20-леию 
столицы (авторы – учащиеся Жаксынского района).     

Перед выездом мы решили, что должны приехать на 
Станцию с подарком в виде саженцев. Но какие виды 
саженцев взять не могли определиться и обратились к 
специалистам ТОО «Зеленстрой». Они убедили нас, что 
лучше всего взять тополь пирамидальный, особым досто-
инством которого является его неприхотливость и жиз-
нестойкость. Да мы и сами, дополнительно поискав ин-
формацию, поняли, что это самое правильное решение. 
Ведь тополь - спасение для экологически неблагоприят-
ной местности. Среди деревьев тополь занимает ведущее 
место в очищении атмосферного воздуха, являясь своего 
рода воздушным дворником. По количеству поглощаемо-
го углекислого газа и выделяемого кислорода тополю нет 
равных. У этого дерева есть и масса других великих досто-
инств. Тополь хорошо поглощает шум, устойчив к загряз-
нению воздуха, особенно выхлопными газами от машин и 
отходами от заводов. Тополиная листва приглушает зву-
ковые волны и увлажняет воздух в 10 раз больше, чем 
ель. Тополь насыщает воздух озоном, выделяя в атмос-
феру большое количество фитонцидов и ароматических 
масел. Гектар тополей вырабатывает кислорода в 40 раз 
больше, чем гектар хвойных деревьев. Кислорода, кото-
рый выделяет одно взрослое дерево за сутки, хватит для 
дыхания 3 человек в течение этого времени. 

Итак мы привезли 20 саженцев пира-
мидального тополя, символизирующие  
20-летие нашей столицы, и вместе с ре-
бятами, руководителем отдела образова-
ния Жаксынского района  Акжаркын Сул-
тановной Саутовой, разбили аллею. Судя 
по боевому настрою и отличному настро-
ению, ребята были готовы приложить все 
усилия для того, чтобы на территории по-
явились новые деревья и кустарники. Учи-
тель биологии  объяснял и показывал как 
правильно сажать деревья. Работа спло-
тила и взрослых и детей, создала радост-
ное настроение, подарила положительные 
эмоции, заряд бодрости и удовольствие от 
общения с природой. На каждом посажен-
ном деревце были завязаны бело-зеленые 
ленточки, которые красиво развивались 
на ветру. Мы надеемся, что саженцы при-
живутся, и в скором времени зашелестят 
густой листвой, напоминая о своих юных 
натуралистах, о доброй и мудрой тради-
ции. И ребята будут ухаживать за своими 
зелеными питомцами, и саженцы со вре-
менем превратятся в красивые деревья, 
дарующие радость и здоровье.
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И хотя история аллеи, которую посадили, только начи-
нается, но уже сейчас она помогает ненадолго заглянуть в 
её будущее… Ведь настанет тот день, когда люди с восхи-
щением скажут: «Спасибо за выращенную здесь красоту!»

А итоги акции по представленным отчетам, фото и 
видео материалам были оглашены на областном фо-
руме юных краеведов, экологов и натуралистов 
«табиғатты аяла». Победители акции были приглаше-
ны на форум, получили благодарственные письма управ-
ления образования и ценные подарки.

в номинации «самый «зеленый» район» лучши-
ми стали атбасарцы, которые в рамках акции посадили 
порядка 2000 саженцев; 

в номинации «самая «зеленая» школа» лучшей 
стала СШ№11 г.Кокшетау, территория которой все лето 
радовала горожан изысканным ландшафтом и благоуха-
нием цветов;

в номинации «самый «зеленый» детский сад» 
победил  детский сад «Нурай» г.Кокшетау, сотрудники ко-
торого  для своих маленьких воспитанников создали на-
стоящий оазис;

в номинации «самый «зеленый» колледж» не 
было равных  высшему колледжу агробизнеса с.Чаглинка 
Зерендинского района, территория которого напоминает 
ботанический сад.   

лармен, Жақсы ауданының білім бөлімінің басшысы 
Ақжарқын Султанқызы Саутовамен бірге аллеяны аштық. 
Жауынгерлік рух пен жақсы көңіл-күйге қарағанда, ба-
лалар жаңа ағаштар мен бұталардың пайда болуын 
қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерін салуға дайын бол-
ды. Биология пәні мұғалімі ағаштың дұрыс отырғызудың 
түсіндіріп отырды. Жұмыс үлкендер мен балаларды 
біріктірді, көңілді көңіл-күйді қалыптастырды, жағымды 
эмоциялар, табиғатпен қарым-қатынас жасау және 
табиғатпен қарым-қатынастан қуаныш сыйлады.Әрбір 
отырғызған ағаштың үстіне, ақ-жасылды жіп байланды. 
Біз, көшеттердің үйреніп кететініне, ал қалың жапырақтар 
көп ұзамай тез шырқайтына сенеміз. Балалар  өздерінің  
отырғызған ағаштарын күтеді, ал көшеттер ақыры қуаныш 
пен денсаулықты беретін әдемі ағаштарға айналады.

Аллеяның тарихы жаңа басталса, оның болашағына 
қысқаша шолу жасауға болады... Сол күн келген де, адам-
дар таңғалып  айтады: «Мұнда өсірілген сұлулыққа рах-
мет!»

Мектеп, колледж, аумағын көгалдандыруға 
экологиялық жағдайды жақсартуға бағытталған, әрбір 
білім беру мекемелерінде ұқсас акциялар өтілді. Мек-
теп, колледж, бала – бақша қасынан өткен әр бір адам 
таңданыспен: «мұнда өсірілген сұлулығы үшін рахмет!» 
деп өз ризалықтарын білдірген болатын.

Ал ұсынылған есептер, фото және бейне материал-
дар бойынша акция қорытындысы «Табиғатты аяла» 
жас өлкетанушылардың, экологтар мен натуралистердің 
облыстық форумында жарияланды. Акция жеңімпаздары 
форумға шақырылды, білім басқармасының алғыс хаттары 
мен бағалы сыйлықтарымен марапатталды. 

«ең жасыл аудан» номинациясы бойынша үздік 
шыққан Атбасар тұрғындары болды. 

«ең жасыл мектеп» номинациясы бойынша 
Көкшетау қаласының №11 орта мектебі үздік атанды.

«ең жасыл балабақша» номинациясында Көкшетау 
қаласындағы «Нұрай» балабақшасы жеңіске жетті.

«ең жасыл колледж» аталымы бойынша Шағалалы 
ауылының жоғары агробизнес колледжіне тең келері бол-
мады.
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Біздің ғаламшарымыз – Біздің қамқорлығымыз

оБластной  форум  юных краеведов, 
экологов и натуралистов «таБиғатты аяла»

2018 жылдың 17 мен 19 қазан аралығында «Звездный» 
БСО орталығында облыстық жас өлкетанушылар, эколгтар 
және натуралистердің  ІХ форумы өтті. Аталған іс – шараға 
Бурабай, Бұланды, Ерейментау, Зеренді, Сандықтау, Есіл, 
Целиноград, Көкшетау  және Степногорск қалаларынан, 
Көкшетау қ. №1 сервисттік – техникалық колледжі, Зеренді 
ауданы Шағалалы а. жоғары агробизнес колледжінен сту-
денттер мен оқушылар қатысты. Жалпы қатысқандардың 
саны – 111 адам.

Форумның бірінші күні «Табиғаттың құтқарушы 
шеңбері» атты экологиялық квест ойнымен басталды. 
Ашық аспан астында өткен экологиялық ойнына барлық 
команда қатысты. Қазіргі таңда қоршаған ортаны қорғауға 
ел көлемінде назар бөлінген уақытта, біз үшін жастар 
арасында олардың тілінде, қызықты және өзгеше түрде 
ойын өткізіп экологиялық мәдениетті қалыптастыру өте 
маңызды. 

Командалар ойынға дайын келіп әр бекетте оларға 
дайындалған сұрақтар мен тапсырмаларды асыға 
орындауға тырысты. Осы күннің кешінде форумның салта-
натты ашылу кеші өтті. Өткен жылдың жеңімпаздары Ат-
басар қ. № 2 орта мектебіне  форуды ашу рәсімі бұйырды. 
Олар ағымдағы жылдың 20 – 23 қыркүйег аралығында  
Маңғыстау облысы Ақтау қ. өткен  республикалық жас эко-
логтар, өлкетанушылар және натуралистердің форумында 
көрсеткен өнерлерінен үзінді көрсетіп, «Қалдықтардан 
- табыстарға» номинациясында жүлделі екінші орынды 
иеленді. 

Форумның екінші күні өте тез, қызықа толы, әсерлі тар-
тысты өте шықты.

Әділ қазы алқалары ретінде Қазақстан Республи-
касы Президентінің іс – басқармасы «Бурабай» МҰТП 
экологтері, Щучинск қ. экология және орман шаруашылығы 
колледжінен арнайы пәндер пәнінің оқытушылар мен 
Көкшетау қ. № 1 сервистік – техникалық коледжінің 
оқытушысы қатысты.

Жарысқа қатысушылар әділ қазыларға өздерінің 
ғылыми жобаларын, қоршаған ортаны қорғау жұмыстарын 
көрсетті. «Денсаулық және қоршаған орта» номинаци-
ясында Есіл ауданынан келген қатысушылар өздерінің 
жобаларын қорғады. Бүгінгі күнің өзекті тақырыбы «Жа-
бай өзенінің экологиялық жағдайы» атты жобаны Атба-
сар қаласынан келген Лейла Валиева қорғады, Көкшетау 
қ. № 21 ОМ оқушылары Қылшақты өзенінң экологиялық 
жағдайына тоқталды. Көкшетау қ. №1 сервистік – 
техникалық колледж студенттері Қопа көлінің экологиялық 
ахуалына тоқталды, Көкшетау қ. № 13 ОМ оқушысы Рена-
та Муфтахутдинова экологиялық «таза көлік» тақырыбына 
тоқталған. 

17- 19 октября 2018 года на базе ДОЦ «Звездный» про-
шел Форум юных краеведов, экологов и натуралистов. В 
мероприятии приняли участие учащиеся и студенты из 
Бурабайского, Буландынского, Ерейментауского, Зерен-
динского, Сандыктауского, Есильского, Целиноградского 
районов, г.Кокшетау и г.Степногорск, Сервисно-техниче-
ского колледжа №1 г.Кокшетау, колледжа агробизнеса 
с.Чаглинка Зерендинского района и колледжа экологии 
и лесного хозяйства. Общее количество участников-111 
человек.

В  день заезда состоялась одна из номинаций - эколо-
гический квест «Спасательный круг природы». В эколо-
гической игре  под открытым небом приняли участие все 
команды. Сейчас, когда охране природы уделяется боль-
шое внимание в масштабах всей страны, для нас очень 
важно продвигать экологическую культуру, особенно сре-
ди молодежи, на понятном ей языке, приобщая к приро-
де в увлекательной и интересной форме. Ребята с непод-
дельным интересом прошли все  подготовленные заранее 
станции, в ходе которых им было предложено распознать 
звуки природы, угадать плоды и ягоды, показать навыки 
работы в команде.

Вечером этого дня состоялось торжественное открытие 
форума. Победителям прошлого года – команде СШ№2 
г.Атбасар - выпала честь открыть форум. Они показали 
фрагмент, с которым они выступили на республиканском 
форуме экологов, краеведов и натуралистов, который 
прошел 21-22 сентября в г.Актау Мангистауской области, 
где ребята в номинации «Отходы в доходы» заняли вто-
рое место. 

Второй день форума пролетел быстро, был интерес-
ным, хотя и очень напряженным и сложным. В качестве 
членов жюри были приглашены экологи ГНПП «Бурабай» 
управления делами Президента Республики Казахстан и 
преподаватели спецдисциплин колледжа экологии и лес-
ного хозяйства г.Щучинск и сервисно-технического кол-
леджа №1 г.Кокшетау. Участники представили на суд 
жюри исследовательские проекты о природоохранных и 
заповедных территориях, памятниках природы, о влиянии  
окружающей среды на здоровье человека, о совершен-
ствовании системы использования и управления отхода-
ми. Перед жюри стоял нелегкий выбор: все работы были  
настолько интересны, глубоки по содержанию, сочетали  
в себе как теоретический материал, так и глубокую науч-
ную сущность, закрепленную практическими, эксперимен-
тальными наработками, что только диву даешься. 

Свою программу оздоровления «Мы за ЗОЖ» предста-
вили ребята Есильского района, очень актуальную тему 
«Экологическое состояние реки Жабай» выбрала юная 
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«Экоәлем» номинациясында экологиялық іс – 
шаралардың өткізілгендігі жайлы мектеп маңайын аба-
тандыру жұмыстары, мектеп бақшасында атқарылған 
жұмыстар, көгалдандыру жұмыстары, атқарылған 
экологиялық акциялардың, оқу – тәжирбие алаңдарында 
атқарылған жұмыстар мен  мектеп орманшыларының 
жұмыстары, экологиялық патрулдың жұмысы, (Сандықтау 
ауданы) Балкашино орта мектебінің су тасқыны салдары-
нан кейін көгалдандыру, абатандыру жұмыстары түсірілген 
видеороликтер көрсетілді. 

«Мерейтойыңмен, астана!» номинациясында 
фитодизайнерлер байқауында еркін түрде табиғи – өсімдік 
материалдарынан  флористика ережесіне бағына отырып 
жасалған заттармен номинацияға қатысушылар  әділ қазы 
алқаларын таң қалдырды.

«қалдықтардан – табысқа» 
шығармашылық   жұмыстар көрсмесі 
оқушылардың экологиялық  
мәдениетін тәрбиелеу, экологиялық 
жобаларды іске асыруда оң 
шығармашылық тәжірбиені жал-
пылау мақсатында өткізіледі. Бу-
рабай ауданы Ұрымқай ОМ ке-
легн оқушылар гүл шоқтарын 
қоюға арналған қатты қағаздан, 
жасалған, сәнді безендірілген 
гүлсауыттарын көрсетті. (Атбасарқ. 
№ 2 ОМ) оқушылар қағаз және 
былғарыдан жасаған ерекше 
кебжелері әділ қазылардан ба-
стап форумға қатысушылардың 
бәрін таң қалдырды. Форумға 
қатысушылардың бәрі сертификат-

атбасарка Лейла Валиева; учащиеся СШ№21 г.Кокшетау 
показали экологические проблемы реки Кылшакты и ее 
рекреационные возможности для города Кокшетау, нерав-
нодушны ребята из сервисно-технического колледжа№1 
г.Кокшетау к  проблемам высыхания и загрязнения озера 
Копа, экологии «чистого» транспорта посвящена работа 
Ренаты Муфтахутдиновой из СШ№13 г.Кокшетау.

Все работы были настолько неожиданны, что поража-
ли воображение: Клещ Анастасия (Урумкайская СШ Бу-
рабайский район) доказала, какую важную роль играет 
аромотерапия в жизни школьников, Ангелина Сикорская 
(СШ им.С.Сейфуллина Бурабайский район) рассказала о 
пользе йогурта из кобыльего молока (по баночке такого 
йогурта в красивых упаковках она презентовала  членам 
жюри, чтобы они смогли оценить вкусовые качества), уни-
кальные качества меда в своей научно-исследовательской 
работе раскрыла Сагыныш-Аяжан Сураганова из СШ№2 
г.Атбасар.

в номинации «Экоәлем» состоялась презентация 
видеороликов о проделанной экологической работе по 
благоустройству, озеленению, проведенным экологиче-
ским акциям, по работе теплиц, пришкольных учебно-
опытных участков, школьных лесничеств, экологических 
патрулей. Особенно поразила работа студентов коллед-
жа агробизнеса (с.Чаглинка Зерендинский). Они показа-
ли весь процесс выращивания цветов с использованием 
современных технологий от засеивания до высадки. И, 
конечно же, никого не оставила равнодушными работа 
школьников Балкашинской школы (Сандыктауский район)  
по восстановлению пострадавшего от паводков школьно-
го  участка.  

В конкурсе фитодизайнеров (номинация «с юби-
леем, астана!») ребята выполняли работу в свободном 
стиле из естественно-растительного материала с учётом 
правил флористики, и своими работами порадовали все 
участники. Как богато у ребят воображение, когда за 
обычными, ничем не примечательными вещами они видят 
что-то необычное и красивое.
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тармен табысталып жеңімпаздар мен әділ қазы мүшелері 
мен жетекшілері Ақмола облысы білім басқармасының 
дипломдарымен және бағалы сыйлықтармен марапат-
талды. Келесі жылы өтетін жас эколгтер, өлкетанушылар 
және натуралистердің республикалық форумында Ақмола 
облысының намысын Көкшетау қ. № 21 орта мектебі 
қорғайтын болады.

на выставке твор-
ческих работ «от-
ходы – в доходы», 
которая проводилась в 
целях воспитания эко-
логической культуры 
школьников, обобще-
ния позитивного твор-
ческого опыта реали-
зации экологических 
проектов, были пред-
ставлены творческие 
работы, выполненные 
из разнообразных от-
ходов и вторсырья, 
отслуживших вещей, 
разнообразных упа-
ковок и т.д. Ребята из  
Урумкайской СШ (Бу-
рабайский район) пред-
ставили прекрасные 
вазы, предназначеные  
для сухоцветов и укра-
шения интерьера, вы-
полненные  из картона, 
салфеток, туалетной 
бумаги, красок и лака (техника называется пейп-арт) и 
дизайнерские сумочки из шерсти, выполненные в ориги-
нальном стиле - в виде упакованной мужской рубашки с 
галстуком. Ни одна  модница не отказалась бы от такой. 
Уникальные сундучки из бумаги и кожи (СШ№2 г.Атбасар) 
вызвали неподдельный интерес не только у членов жюри, 
но и у всех участников. А работы учащихся СШ№21 
г.Кокшетау просто вызвали восторг и восхищение: карти-
ны с использованием остатков кожи, ромашковое  панно 
из пластиковых ложек, полочка-трансформер  из карто-
на в виде овцы - символа этого года, огромная роза из 
остатков строительного материала и т.д. А какие костю-
мы, сделанные своими руками, были на ребятах – одно 
загляденье.

Всем участникам форума вручены сертификаты, по-
бедители номинаций награждены дипломами управления 
образования Акмолинской области и ценными призами, 
руководители команд и члены жюри - благодарственными 
письмами. 

А честь представлять Акмолинскую  область на респу-
бликанском форуме экологов, краеведов и натуралистов в 
следующем году предоставляется СШ№21 г.Кокшетау, и 
мы верим, что они это сделают достойно.
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туристік кӨПсайыстан қазақстан 
ресПубликасы кубогінің іі кезеңі

открытые  региональные  соревнования 
По туристскоМу МногоборьЮ 

(горный туризМ) на искусственноМ рельеФе, 
второй ЭтаП кубка ресПублики казахстан По тМ.

2018 жылдың 3-6 қаңтар күндері Көкшетау қаласы 
№19 орта мектебінің және «Таңдау» №5 көпсалалы 
гимназиясының базасында ТК бойынша Қазақстан Ре-
спубликасы Кубогінің 2 кезеңі, жасанды бедерде туристік 
көпсайыстан (таулы туризм) ашық аймақтық жарыстар 
өткізілді.  Жарыстардың ұйымдастырушысы – Ақмола об-
лысы білім басқармасының жанындағы облыстық бала-
лар мен жасөспірімдер туризмі, өлкетану және экология 
орталығы.

жарыстардың мақсаты:  туристік көпсайысты да-
мыту және насихаттау, қазақстан республикасының  
аймақтарымен іскер және достықтық байланы-
старын кеңейту, қатысушылардың техникалық 
және тактикалық шеберліктерін жоғарлату, 
жарыстардың жана нысандарын өңдеу, жары-
старды ұйымдастыру және өткізу тәжірибиесімен 
бөлісу, туристік көпсайыстан (таулы туризм) ең 
мықты командаларды анықтау және санаттық 
нормативтерді орындау. 

С  3 по 6 января 2018 г  в спортивных залах  СШ№19 
и МГ №5 «Тандау» г. Кокшетау прошли открытые ре-
гиональные соревнования по туристскому многоборью 
(горный туризм) на искусственном рельефе, второй этап 
Кубка Республики Казахстан по ТМ. Организатором сорев-
нований выступил областной центр детско-юношеского 
туризма, краеведения и экологии при управлении образо-
вания Акмолинской области.

цель соревнований: популяризация и дальней-
шее развитие туристского многоборья; расширение 
дружественных и деловых связей различных реги-
онов республики казахстан; повышение спортивно-
го, технического и тактического мастерства участ-
ников; отработка новых форм соревнований;обмен 
опытом организации и проведения соревнований; 
выявление сильнейших команд по туристскому 
многоборью (горный туризм) и выполнение раз-
рядных нормативов по туристскому многоборью.

респУбликалық іс – шараларға 
қатысУ 

Участие в респУбликанских 
мероприятиях
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 Жарысқа Ақмола,  Павлодар облыстары және  Астана 
қаласынан 70 қатысушы (13 команда) қамтамасыз етілді. 

Жарыстардың бағдарламасына «Жеке», «Техникалық», 
«Жартастар» және «Связки» дистанциялар  кірді. 

Жаңа жылда бұл бірінші жарыстар болғандықтан және 
жүлделі орындар үшін әзілдейтін  емес күрес басталды. 
Қатысушылар скалодром трассасын  құлшына ие қылып, 
қайсар жігерлігімен таң қалдырды.  

Чемпионатта Ақмола облысынан 5 команда қатысты: 
жасөспірімдер - «Фирн-2», «Фирн-3», юниорлар – «5 
высота», «Синегорье», «Көкше». Үйде қабырғалар 
да көмектеседі деген бекер емес қой, Ақмола облысы 
құрамасы үшін бұл жарыстар жұлдызды болды.

Жалпы есепте 4 дистанция бойынша юниорлар арасы-
нада «Пирамида» (Павлодар облысы) 1 орын алды, екінші 
орын – «5 высота» (Ақмола облысы), 3 орын – «Легион-3» 
(Астана қ.).  

Жасөспірімдер арасында «Фирн-2» (Ақмола облысы) ко-
мандасы бірінші орын алды, екінші орынды – «Штурм-65» 
(Астана қ.) командаса, үшінші орынды – «Фирн-3» (Ақмола 
облысы) командасы алды.

Жарыстардың жеңімпаздары Қазақстан Республикасы 
спорттық туризм Ұлттық  федерациясының  медальдары, 
мадақтамалары және бағалы сыйлықтарымен марапаттал-
ды. 

В соревнованиях приняли участие более 70 участников 
(13 команд) из Акмолинской, Павлодарской областей и го-
рода Астаны.

Программа соревнований включала четыре дистанции 
– «Личная», «Техническая», «Скалы» и «Связки». 

Это были первые соревнования по туристскому много-
борью в новом году, и борьба за призовые места на искус-
ственной скале развернулась нешуточная. Ребята удивили 
настойчивым рвением, штурмуя в упорной борьбе трассы 
скалодрома. Их неуёмная энергия порой заставляла удив-
ляться и  приводила в восхищение! 

Акмолинскую область на Чемпионате представляли 5 
команд: юноши - «Фирн-2», «Фирн-3», юниоры - «5 вы-
сота», «Синегорье», «Кокше». Для сборной Акмолинской 
области соревнования стали поистине звездными, ведь не 
зря говорят, что дома и стены помогают. 

В общем зачете по четырем дистанциям среди юниоров 
команда «Пирамида» (Павлодарския область) заняла 1 
место, второе место - «5 высота» (Акмолинская область), 
третье - «Легион-3» (г. Астана).

Среди юношей первое место заняла команда «Фирн-
2» (Акмолинская область), второе - команда «Штурм-65» 
(г. Астана), третье- команда «Фирн - 3» (Акмолинская об-
ласть).

Победители соревнований были награждены грамота-
ми и ценными призами от Национальной федерации спор-
тивного туризма Казахстана.
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туристік көПсайыс бойынша Қр чемПионаты (шаңғы туризмі).
чемПионат рк По туристскому многоборью (лыЖный туризм).

2018 жылдың 22-25 ақпанында Бурабай ауданының 
Қатаркөл к. «Звездный» БСО-да туристік көпсайыс (шаңғы 
туризмі) бойынша ҚР ашық Чемпионаты өтті. Спортшылар 
мен жанкүйерлер астында әсерімен аймақтық турнирдің 
бірден-артынан оған бастау алды республикасының чем-
пионаты шаңғы туризмі техникасы бойынша. Бұл ауқымды 
және жарқын спорттық мереке Қазақстанның мемлекеттік 
саясатының маңызды басымдығын жүзеге асыруға - са-
лауатты өмір салтын насихаттауға, салауатты ұрпақ 
тәрбиелеуге, бұқаралық спортты дамытуға ықпал етеді. 
Біздің өңір алғаш рет шаңғы туризмінің техникасы бой-
ынша Қазақстан Республикасының чемпионатын өткізу 
орнына айналды. Бұл біздің спорттық жетістіктеріміздің 
жоғары бағалануы мен Ақмола облысында ірі спорттық іс-
шараларды өткізу үшін бар мүмкіндіктерімізді көрсетеді: 
тиісті инфрақұрылымның болуы, керемет табиғи 
жағдайлар мен сервистің лайықты деңгейі. Біздің өңір 
республика бойынша ең жоғары деңгейдегі жарыстар-
ды өткізу үшін барлық қажетті жағдайлар бар ең үздік 
базалардың бірі болып табылатыны туралы республикалық 
шаңғы туризм федерациясының вице-президенті А. Бо-
брусов өз сөзінде атап өтті. Осының барлығы жоғары 
білікті жаттықтырушылар құрамы мен төрешілер кор-
пусымен бірге спортшылардың қысқы спорттың барлық 

22-25 февраля 2018 г. на территории Бурабайского 
района п. Катарколь ДОЦ «Звездный» прошел открытый 
Чемпионат РК по туристскому многоборью (лыжный ту-
ризм). Не успели еще стихнуть волнения спортсменов и 
болельщиков под впечатлением регионального турнира, 
как сразу же вслед за за ним взял старт чемпионат ре-
спублики по технике лыжного туризма. Этот масштабный 
и яркий спортивный праздник способствует реализации 
важнейшего приоритета государственной политики Ка-
захстана - популяризации здорового образа жизни, воспи-
танию здорового поколения, развитию массового спорта.

Уже не первый раз наш регион становится местом про-
ведения Чемпионата Республики Казахстан по технике 
лыжного туризма. Это говорит о высокой оценке и наших 
спортивных достижений, и тех возможностях, которые су-
ществуют в Акмолинской области для проведения круп-
ных спортивных мероприятий: о наличии соответствую-
щей инфраструктуры, великолепных  природных условиях  
и достойном уровне сервиса.

О том, что  наш регион является одним из лучших баз 
по республике, где есть все необходимые условия для про-
ведения соревнований самого высокого уровня, отметил 
в своем выступлении и вице-президент республиканской 
федерации лыжного туризма А. Бобрусов. Все это гаран-
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түрлері бойынша облыс пен республиканың ең маңызды 
турнирлеріне толық дайындығына кепілдік береді. Алға 
жүгіре отырып, айталық, одан кейін спорт жарыстары 
айтылған сөздердің дұрыстығын растады. Ең бастысы, алға 
қойылған мақсаттарға қол жеткізілді: бұқаралық спорт 
туризмін насихаттау және одан әрі дамыту, ҚР әр түрлі 
өңірлерінің достық және іскерлік байланыстарын кеңейту, 
қатысушылардың спорттық, техникалық және тактикалық 
шеберлігін арттыру, тәжірибе алмасу, мықты команда-
ларды анықтау және разрядтық нормативтерді орындау. 
Жарысқа Ақмола, Қарағанды, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, 
Солтүстік Қазақстан облыстарынан, Астана қаласынан үш 
жас санаты бойынша 19 команда қатысты.

тирует, вкупе с высококвалифицированным тренерским 
составом и судейским корпусом, полноценную подготовку 
спортсменов к самым значительным турнирам области и 
республики по всем видам зимнего спорта. Забегая впе-
ред, скажем, что последовавшие затем спортивные бата-
лии подтвердили правоту сказанных слов.  

Самое главное, удалось достичь поставленных целей: 
популяризация и дальнейшее развитие массового спор-
тивного туризма, расширение дружественных и деловых 
связей различных регионов РК, повышение спортивного, 
технического и тактического мастерства участников, об-
мен опытом, выявление сильнейших команд  и выполнение 
разрядных нормативов. В соревнованиях приняли участие 
19 команд в трех возрастных категориях из Акмолинской, 
Карагандинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, 
Северно-Казахстанской областей, города Астана. 
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Қатысушылардың жалпы саны 115 адамды құрады. 
Жарыс бағдарламасы үш қашықтықты қамтыды – «жеке-
командалық», «техникалық» (командалық) және «кросс-
жорық» (командалық). Ақмола облысын чемпионатта бес 
құрама команда – ересектер «Фирн», «5 Высота» және 
«Синегорье» жасөспірімдер, «Фирн-2» және «Көкше» 
жасөспірімдер таныстырды.Белгілі болғандай, жарыс 
өтетін жерде жеңімпаздар мен ұтылғандар бар.  Жарыс 
қорытындысы бойынша орындар келесідей бөлінді:

«жігіттер» сыныбында
«Фирн-2» Ақмола облысы-1 орын
«Штурм-65» Астана қ. - 2 орын
«Батыс West-5»»Батыс Қазақстан облысы-3 орын
 «жасөспірімдер» сыныбында
«5 биіктік»  Ақмола облысы - 1 орын
«Батыс West-4» Батыс Қазақстан облысы-2 орын
«Жеңіс» Қарағанды облысы-3 орын
«ересектер» сыныбында
«Фирн» Ақмола облысы-1 орын
«Батыс West-2» Батыс Қазақстан облысы-2 орын
«Астана Жігер» Астана қ. - 3 орын

Общее количество участ-
ников составило 115 человек. 
Программа соревнований за-
ключала в себе три дистанции 
– «Лично-командная», «Техни-
ческая» (командная) и «Кросс-
поход» (командная).

Акмолинскую область на 
Чемпионате представляли пять 
сборных команд – Взрослые 
«Фирн», Юниоры «5 Высота» и 
«Синегорье», юноши «Фирн-2» 
и «Кокше». 

Как известно, там, где со-
ревнуются, всегда есть победи-
тели и проигравшие. По итогам 
соревнований места распреде-
лились следующим образом:

в классе «юноши»:
«Фирн-2» Акмолинская область - 1 место
«Штурм-65» г. Астана – 2 место
«Батыс West-5» Западно-Казахстанская область- 3место
в классе «юниоры»: 
«5 Высота» Акмолинская область - 1 место
«Батыс West-4» Западно-Казахстанская область- 2место
«Женис» Карагандинская область - 3место
в классе «взрослые»: 
«Фирн» Акмолинская область - 1 место
«Батыс West-2» Западно-Казахстанская область- 2место
«Астана Жигер» г. Астана – 3 место
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По итогам соревнований наши команды выпол-
нили разрядные нормативы:

«Юниоры» - Красноженов Константин, Макенов Адиль, 
Карбай Муса, Скрипачева Дарья – «Кандидат в мастера 
спорта».

Юноши выполнили 1-й разряд.
Победители и призеры соревнований награждены ме-

далями, грамотами и ценными призами. Впрочем, про-
шедшие соревнования знаменуют собой только начало  
сезона 2018 года, а значит, мы еще немало услышим  
хороших новостей со спортивных арен нашей области и 
страны. Ведь данное мероприятие ещё раз доказало, что 
наши педагоги растят достойную смену - целеустремлён-
ных, трудолюбивых, активных, здоровых молодых людей, 
умеющих постоять за себя и способных внести достойный 
вклад в процветание нашего государства!

жарыс қорытындысы бойынша біздің команда-
лар разрядтық нормативтерді орындады:

«Юниорлар» – Красноженов Константин, Макенов 
әділ, Карбай Муса, Скрипачева Дарья – «Спорт шеберіне 
үміткер».

Ұлдар 1-ші разрядты орындады.
Жарыстың жеңімпаздары мен жүлдегерлері мара-

патталды медальдармен, грамоталармен және бағалы 
сыйлықтармен марапатталды. Дегенмен, өткен жары-
стар тек 2018 жылдың маусымын ғана білдіреді, демек, 
біздің облысымыз бен еліміздің спорттық ареналары-
нан жақсы жаңалықтарды естиміз. Өйткені бұл іс-шара 
біздің педагогтеріміз лайықты ауысымды - мақсатшыл, 
еңбекқор, белсенді, дені сау, өзіне төтеп бере алатын 
және мемлекетіміздің өркендеуіне лайықты үлес қосуға 
қабілетті жастар екенін тағы да дәлелдеді.
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жабық үй-жайларда тау туризМінің техникасы бойынша қр 
чеМПионаты, туристік кӨПсайыс бойынша қр кубогының кезеңі 

(ересектер, жасӨсПіріМдер)

чеМПионат  рк
По технике горного туризМа в закрытых ПоМещениях, ЭтаП кубка 

рк По туристскоМу МногоборьЮ (взрослые, Юниоры)

астана қ., 2018 жыл 21-24 наурыз
жарыстар мақсаты спорттық туризмді наси-

хаттау мен дамыту, тактикалық және техникалық 
шеберлікті жетілдіру, туристтік көпсайыс (та-
улы туризм) бойынша қр ең үздік командала-
рын және спортшыларын анықтау, осы спорт 

түріндегі дәрежелік 
көрсеткіштерді орын-
дау болды. 

Жарыстарға 34 ко-
манда, оның ішінде 6 
ересек және 17 юни-
ор, 11 жасөспірім 
қатысты. Команда-
лар келесі өңірлерден 
келді: Ақмола, Алма-
ты, Батыс Қазақстан, 
Оңтүстік Қазақстан, 
Павлодар, Қарағанды 
облыстары және Аста-
на, Алматы қалалары. 
Қатысушылардың жал-
пы саны 204 адамды 
құрады.

жарыстар төрт 
қашықтықтан тұрды: 
«тізбек», «техникалық», 

«командалық», «жеке».
«Юниорлар» тобында Ақмола облысын «5 Высота» 

командасы таныстырды. Бұл команда төрт қашықтық бой-
ынша жалпы есепте 2 орын алды. «Жеке» қашықтығында 
Макенов Әділ 1 орын, Рахметолла Нияз 2 орын, Қарбай 
Мұса 3 орын, Александрова Ангелина 2 орын алды.

«жасөспірімдер» тобында «Фирн-2» командасы 
төрт қашықтық бойынша жалпы есепте 4 орын алды. 
«Жеке» қашықтығында Жакупов Никита (Сандықтау бала-
лар үйінің тәрбиеленушісі) 1 орын және Горленко Михаил 
(Көкшетау қ.) 2 орын алды.

Жеңімпаздар мен жүлдегерлер мадақтамалармен және 
құнды сыйлықтармен марапатталды. 

21-24 марта в г. астана состоялся Чемпионат РК по 
технике горного туризма в закрытых помещениях, этап 
Кубка РК по туристскому многоборью (взрослые, юноши, 
юниоры).

целью соревнований: популяризация и даль-
нейшее развитие спортивного скалолазания в ка-
захстане, повышение спортивного и технического 
мастерства участников, выявление сильнейших 
участников и выполнение разрядных нормативов 
по данному виду. 

В соревнованиях приняли участие 36 команд из Акмо-
линской, Алмаатинской, Актюбинской, Кызылординской, 
Карагандинской, Западно-Казахстанской, Южно-Казах-
станской, Павлодарской областей, команда Казахской 
Академии туризма и спорта. Общее количество участни-
ков составило 200 человек.

результаты в дистанциях:
Дистанция «Связки» - команда «взрослые» - 1 место;
Дистанция «Командная» -команда  «юноши» - 3 место;
Дистанция «Скалы» - команда «юниоры» - 3 место.
итоговые результаты:
Команда «юноши» - общекомандное 4 место;
Команда «юниоры» - общекомандное 5место;
Команда «взрослые» - общекомандное 6 место.
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туристік жерлерде табиғи жерлерде (тау туризМі)
қазақстан ресПубликасының чеМПионаты
(ересектер, жасӨсПіріМдер, жастар)

чеМПионат ресПублики казахстан
По туристскоМу МногоборьЮ на естественноМ рельеФе 
(горный туризМ), (взрослые, Юниоры, Юноши)

3-8 мамыр, алматы облысы, іле өзенінің 
жағалауы, тамгалы-тас  жолы (жазбаша жарта-
стар).

жарыстар мақсаты: жаппай спорттық туризмді 
әйгілі ету және одан әрі дамыту, қатысушылардың 
спорттық, техникалық және тактикалық шебер-
ліктерін арттыру, туристтік көпсайыс (таулы 
туризм) бойынша қр ең үздік командаларын 
анықтау, туристтік көпсайыс бойынша дәрежелік 
көрсеткіштерді орындау.

Жарыстарға 40 команда қатысты, оның ішінде: 10 
ересек, 20 юниор және 10 жасөспірім командасы. Ко-
мандалар Ақмола, Алматы, Батыс Қазақстан, Қарағанды, 
Оңтүстік Қазақстан облыстары және Астана,Шымкент, 
Алматы, Ақтөбе, Шымкент, Текелі қалаларынан келді. 
Қатысушылардың жалпы саны 180 адамды құрады.

Жарыстар төрт қашықтықтан тұрды: «құтқару», «Іле», 
«қатпарлар», «тастар».

Жеңімпаздар мен жүлдегерлер ТМ-да Қазақстан 
Республикасының Федерациясының медальдарымен, ди-
пломдарымен және кубоктарымен марапатталды.

3-8 мая 2018 года, берег реки или,  алматинская 
область, урочище «тамгаты-тас» (Писанные ска-
лы). 

цель соревнований: популяризация и дальней-
шее  развитие массового спортивного туризма, по-
вышение спортивного, технического и тактическо-
го мастерства участников, выявление сильнейших 
команд рк по туристскому многоборью (горный 
туризм) и выполнение разрядных нормативов по 
туристскому многоборью.

В соревнованиях приняли участие 40 команд, из них 10 
взрослые, 20 юниоры и 10 юноши. Команды представляли 
следующие регионы: Акмолинская, Алматинская, Запад-
но-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Южно-
Казахстанская области, города – Астана, Алматы, Актобе, 
Шымкент, Текели. Общее количество участников состави-
ло 132 человека.

Соревнования состояли из четырех дистанций: «спаса-
тельные работы», «Илийская», «связки», «скалы».  
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Акмолинскую  область в группе «Юниоры» представля-
ла команда «5-Высота», в состав которой вошли: 

Макенов Адиль
Александрова Ангелина
Карбай Муса
Рахметолла Нияз
Асылбек Хашим
Результаты соревнований в данной группе сложились 

следующим образом: 4 общекомандное место в Чемпио-
нате Республики Казахстан по туристскому многоборью на 
естественном рельефе, 4 место на дистанции «скалы», 3 
место на дистанции «связки», 5 место на дистанции «спа-
сательные работы», 7 место на дистанции «Илийская»

Ақмола облысы «Юниорлар» тобында «5 Высота» ко-
мандасы қатысқан, оны құрамы:

Макенов Адиль
Рахметолла Нияз
Александрова Ангелина
Асылбек Хашим
Карбай Муса
Осы топтағы жарыстардың қорытындысы бойынша 

Қазақстан Республикасының Чемпионатында 4 орынды 
табиғи жердегі туристерге арналған 4 орын, «тау жаны-
стары» қашықтықта 4 орын, «қатпарлар» қашықтықта 
3 орын, «құтқару жумастары» қашықтықта 5 орын, 7-ші 
орын «Іле» қашықтығында
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жаяу және велосиПед туризМі техникасы 
тк бойынша қр чеМПионаты 

2018 жыл, 02-07 шілде, ақтӨбе облысы, қарғалы Өзені

чеМПионат рк По тМ
 (техника Пешеходного и велосиПедного туризМа)

жарыстардың мақсаты: жаппай спорттық туризмді 
әйгілі ету және одан әрі дамыту, қатысушылардың 
спорттық, техникалық және тактикалық шеберлігін 
арттыру, туристтік көпсайыс (жаяу және велосипед 
туризмінің техникасы) бойынша ҚР ең үздік командала-
рын анықтау және туристтік көпсайыс бойынша дәрежелік 
көрсеткіштерді орындау.

Жарыстарға 21 команда, соның ішінде 6 ересек, 8 
юниор және 7 жасөспірім команда қатысты. Командалар 
келесі өңірлерден келді: Ақмола, Оңтүстік Қазақстан, Ал-
маты, Ақтөбе облыстары және Астана, Текелі қалалары. 
Қатысушылардың жалпы саны 112 адамды құрады.

Жарыстардың ашылу салтанатында жарыстардың бас 
төрешісі Картанова Гүлнар Назарқызы (Ақтөбе қ.) сөз 
сөйлеп, қатысушыларға сәттілік тіледі.

2-7 июля 2018 год, река каргалы, актюбинская 
область.

В соревнованиях приняли участие 21 команда из них 
6 взрослых, 8 юниоры и 7 юноши. Команды представляли 
следующие регионы: Акмолинскую, Южно-Казахстанскую, 
Алматинскую, Актюбинскую области, города – Астана и 
Текели. Общее количество участников составило 112 че-
ловек.

Соревнования по пешеходному туризму состояли из 
трех дистанций: «Техническая» (короткая, командная), 
«Кросс-поход» (длинная командная), «Полоса препят-
ствий» (короткая, связки). По велосипедному туризму – 
«Кросс-маршрут» (длинная, командная по 2 чел.), «Три-
ал» (короткая, личная), «Фигурное вождение» (короткая, 
личная).
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Жаяу туризм бойынша жарыстар 3 дистанцияны 
қамтыды: «Техникалық» (қысқа, командалық), «Кросс-
жорық» (ұзақ командалық), «Кедергілер жолы» (қысқа, 
топтық). Велотуризм бойынша – «Кросс-бағыт» (ұзақ, 2 
адамнан құралған командалар), «Триал» (қысқа, жеке), 
«Мәнерлеп жүру» (қысқа, жеке).

Жарыстардың жабылуын Қазақстанның 
спорттық туризмінің Вице-президенті В.В. Боро-
дулин өткізді. Жарыстардың жеңімпаздары мен 
жүлдегерлері Қазақстан Республикасының ТК бойынша 
Федерациясының мадақтамаларымен, медальдарымен 
және кубоктарымен марапатталды.

Төрткүндік сайыстардың нәтижесінде «Фирн» ко-
мандасы жалпы есепте 2 орын, ал «5-Вытота» 3 орын 
және «Фирн-2» 3 орын алды.

По итогам четырехдневной борьбы команда «Фирн» 
(Акмолинская область) заняла 2 место в общем зачете, 
команда «5-Высота» (Акмолинская область) - 3 место, 
«Фирн-2» (Акмолинская область) - 3 место. 

Победители и призеры были награждены медалями, 
грамотами и кубками Федерации Республики Казахстан 
по ТМ.
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«Жоңғария-2018» туриадасын өткізу жоспары-
на сай 2018 жылы 15 шілде мен 15 тамыз аралығында 
Қазақстанның әр түрлі аймақтарынан келген туристтер 
Алматы облысының Талдықорған қаласында жиналды.

Туриада салауатты өмір салтын насихаттау, туризмді 
өңірде спорт түрі ретінде әйгілі ету, Жоңғар Алатауы та-
уында туристтік бағдарларды әзірлеу, табиғатқа ұқыпты 
қарауды тәрбиелеу мақсатымен өткізіледі.

туриада міндеттері: жастарды спорттық туризмге 
тарту, дәрежелі туристтердің санын арттыру, таулы туризм 
техникасын үйрету, қабілеттерді бекіту, нұсқаушылар 
құрамын дайындау, Қазақстан Республикасы мен ТМД 
елдерінің туристтік ұйымдарының арасындағы байланы-
старды жақсарту. 

Согласно плана проведения туриады «Джунга-
рия-2018» с 15 июля по 15 августа 2018 года в Алма-
тинской области, г. Талдыкорган собрались туристы из 
различных регионов Казахстана. 

Туриада проводилась в целях пропаганды здорового 
образа жизни, популяризации туризма как вида спорта 
в регионе, разработки туристских маршрутов в горах 
Джунгарского Алатау, воспитания бережного отношения 
к природе.

задачи туриады: привлечение молодежи к спор-
тивному туризму, повышение количества туристов-раз-
рядников, обучение и практическое применение знаний 
и навыков по технике горного туризма, подготовка ин-
структорского состава, улучшение связей между турист-
скими организациями Республики Казахстан и стран СНГ. 

«жоңғария-2018» ресПубликалық туриадасын
 Өткізу аясында 2 күрделілік санатындағы тау жорығы.

горный Поход 2 категории сложности 
в раМках Проведения ресПубликанской туриады 

«джунгария-2018»
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Ақмола облысының туристтер тобы (жорық жетекшісі 
– ОБЖТӨ,ЭО әдіскері С.С. Яковлев) шілде айының 13-24 
күндері Жоңғар Алатауының территориясында қиындық 
бойынша 2 дәрежелі туристтік жорыққа қатысты. Топ 
құрамына облыстың және Көкшетау қаласының мек-
теп оқушылары және №3 Сандықтау балалар үйінің 
тәрбиеленушісі кірді. 

Группа туристов Акмолинской области  под руковод-
ством Яковлева Сергея, методиста ОЦДЮТКиЭ,  приняли 
участие в горном походе 2 категории сложности по тер-
ритории Джунгарского Алатау с 13 по 24 июля (с учетом 
пути на транспортных средствах). В состав группы вхо-
дили учащиеся школ области и города Кокшетау, а также 
воспитанник Сандыктауского детского дома №3.
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7 күн ішінде топ бір отбасындай Отанымыздың тамаша 
жерлерін көрді. Тауда 137 км қашықттықтан өтті. Бағыт 
қозғалыс Текелі қ. қасындағы Черкасай шатқалынан ба-
сталып, Аршалы шатқалынан, Көктөбе тауынан, Тен-
тексай өзенінен, «Эдельвейс» асуынан, «Қасқабұлаю» 
мұздығынан, «Көкшетау», «Тронов» асуларынан, «Тронов» 
мұздығынан, Шегірбұлақ, Қора, Қасқабұлақ өзендерінен, 
Бұрханбұлақ сарқырамасынан, №10 омартасынан өтіп, 
Текелі қ. аяқталды. Ақмола облысының туристтері алу-
ан түрлі жазықтардан, белестерден, жартасты жерлер-
ден және қиындығы бойынша әр түрлі шатқалдардан, 
Қасқабұлақ және Тронов мұздықтарынан өтті. 3 асудан 
(Эдельвейс, Көкшетау, Тронов) өтіп, бағыттың мәресіне 
ұмтылды. Қатысушылар ауа-райының жағдайына қарамай 
жүре берді. Мұздықтар маңынан өткенде қар да, жаңбыр 

На протяжении 7 дней группа туристов посетила за-
мечательные места нашей Родины. Преодолели рас-
стояние порядка 137 километров в горах. Движение по 
маршруту началось в ущелье Черкасай, близ г. Текели че-
рез ур. Аршалы, горы Коктобе, реки Тентексай, перевал 
«Эдельвейс», ледник «Каскабулак», перевал «Кокчетав», 
перевал «Тронова», ледник «Тронова», река Шегирбулак, 
река Кора, река Каскабулак, водопад Бурханбулак, пасека 
№10 а закончилось в г.Текели. Туристы Акмолинской об-
ласти двигались по равнинам, холмам, скальным участ-
кам к перевалам различной категории сложности, посетив 
два ледника Каскабулак и Тронова. Преодолев 3 перевала 
(Эдельвейс, Кокчетав, Тронова), они направились к фини-
шу маршрута. Сложные погодные условия во время все-
го похода не останавили участников. В районе ледников 
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да жауды, Жоңғар Алатауында ондай болып тұрады. Біздің 
топ жорық кезінде шатырларда түнеді, тамақты далада от 
жағып не газ жанарғысында (примус сияқты) дайындады, 
керекті заттарды және жабдықтарды жолдарбамен алып 
жүрді.

Жорық аяқталып, Текелі қаласына келгенде, 
жорықтан алған әсеріміз көп болды. Шаршаған, бірақ 
қуанышты қатысушылар Талдықорған қ. барып, асулар-
дан өткенде жазған жазбаларын тапсырды, бұл жазбалар 
қатысушылардың бағыттан өткенінің дәлелі. 

группа попала под снегопад и дождь, явление которых не 
редкость в районе гор Джунгарского Алатау. Наша груп-
па, двигаясь по маршруту, ночевала в палатках, готовила 
пищу на костре и газовой горелке (типа примус), неся не-
обходимые продукты и снаряжение в рюкзаках. 

По завершению похода, спустившись в город Текели, 
эмоциям ребят не было предела. Уставшие, но счастли-
вые, они отправились в г. Талдыкорган  для предоставле-
ния записок с перевалов, которые являются подтвержде-
нием  прохождения запланированного маршрута. 
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Біліктілік комиссиясының жұмысы аяқталғаннан кейін, 
туриада қатысушыларына 2 дәрежелі қиындықтың таулы 
жорығынан өткендігі туралы анықтамалар беріледі.

По итогам работы квалификационной комиссии участ-
никам туриады выданы справки о прохождении горного 
похода второй категории сложности.
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«ертіс меридианы – 2018» ҚазаҚстан Және тмд елдері туристері 
достығының XXX өңіраралыҚ слеті

XXX меЖрегиональный слет друЖбы туристоВ казахстана и 
стран снг «иртышский меридиан - 2018»

Павлодар облысы, баянауыл Мұтс, 
2018 жылдың 23-26 тамызы

слет мақсаты:
- жаппай спорттық туризмді әйгілі ету және одан әрі 

дамыту, қатысушылардың спорттық, техникалық және 
тактикалық шеберлігін арттыру, туристтік көпсайыс (таулы 
туризм) бойынша ҚР ең үздік командаларын анықтау және 
туристтік көпсайыс бойынша дәрежелік көрсеткіштерді 
орындау;

- аймақаралық байланыстарды, ұлтаралық достықты 
және патриоттық тәрбиені күшейту;

- табиғатқа, қоршаған ортаға ұқыпты қарауды 
тәрбиелеу.

23-26 августа 2018 года , гнПП «баянаул», 
Павлодарская область

цели слета:
- популяризация и дальнейшее развитие массового 

спортивного туризма, повышение спортивного, техниче-
ского и тактического мастерства участников, выявленияе 
сильнейших команд РК по туристскому многоборью (гор-
ный туризм) и выполнение разрядных нормативов по ту-
ристскому многоборью;

- укрепление межрегиональных связей, интернацио-
нальной дружбы и патриотического воспитания;

- воспитание бережного отношения к природе, окружа-
ющей среде.
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Жарысқа Қазақстанның 13 команда-
сы және Ресейдің 1 командасы қатысты. 
Командалар келесі аймақтардан келді: 
Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Омбы об-
лыстары, Астана, Қарағанды, Павло-
дар, Екібастұз, Рудный, Шымкент, Се-
мей, Қызылорда, Баянауыл қалалары. 
Қатысушылардың жалпы саны – 112 
адам.

Жарыстар 4 қашықтықтан тұрды: 
«қысқа командалық», «эстафета», 
«кросс-поход», «байқау бағдарламасы».

Жарыстардың жабылуын бас төреші 
Л.Л. Шепелева өткізді. Жеңімпаздар мен 
жүлдегерлер құнды сыйлықтармен және 
мадақтамалармен марапатталды.

Ақмола облысының командасының 
қашықтықтардағы нәтижелері:

- «байқау бағдарламасы» - 1 орын
- «кросс-жорық» - 3 орын
- «командалық» - 9 орын
- «эстафета» - 9 орын

В соревнованиях приняли участие 13 команд из Казах-
стана и 1 команда из России. Команды представляли сле-
дующие регионы: Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, 
Омскую  области,  города – Астана, Караганда, Павлодар, 
Экибастуз, Рудный, Шымкент, Семей, Кызылорда, Баяна-
ул. Общее количество участников составило 112 человек.

Соревнования состояли из четырех дистанций: «ко-
мандная короткая», «эстафета», «кросс-поход», «кон-
курсная программа».  

Закрытие соревнований проводила главный судья Ше-
пелева Л.Л. Победители и призеры были награждены цен-
ными призами, грамотами и медалями. 

Результаты команды Акмолинской области по видам:
- «конкурсная программа» - 1 место
- «кросс-поход» - 3 место
- «командная» - 9 место
- «эстафета» - 9 место
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«табиғатты аяла» жас Өлкетанушылар, Экологтер және 
натуралисттердің ресПубликалық ФоруМы

ресПубликанский ФоруМ Юных краеведов, 
Экологов и натуралистов «табиғатты аяла» 

Президенттің «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
«Тәрбие және білім» ішкі бағдарламасын іске асыру аясын-
да 2018 жылдың 21-22 қыркүйек күндері Ақтау қаласында 
«Дарын» РҒПО-да «Табиғатты аяла» жас өлкетанушылар, 
экологтер және натуралисттер республикаллық форумы 
өтті.

форум мақсаты: балаларды қоршаған ортаның 
экологиялық мәселелерін зерттеуге жұмылдыру үшін 
жағдай жасау, баламалы энергия көздерін қолдану 
идеяларын әйгілі ету, тұлғаның шығармашылық да-
муы, оқушылардың кәсіби жолдарын таңдауы, олар-
ды қоғамда өмір сүруге бейімдеу, бос уақыттарын 
мағыналы іске пайдалану.

21-22 сентября 2018 года в городе Актау в живопис-
ном месте на базе РНПЦ «Дарын» в рамках реализации 
программы Президента «Рухани жаңғыру» подпрограммы 
«Тәрбие және білім» проводился Республиканский форум 
юных краеведов-экологов и натуралистов «Табиғатты 
аяла». 

Цель форума – создание условий для привлечения 
детей к изучению проблем экологического состояния 
окружающей среды, популяризации идеи использова-
ния альтернативных источников энергии, творческого 
развития личности, профессионального самоопределе-
ния школьников, адаптации к жизни в обществе, орга-
низации содержательного досуга.
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Форум қатысушылары – жергілікті жас өлкетанушылар, 
экологтер және натуралисттер форумдарының 
жеңімпаздары. Форумға Қазақстанның барлық 
аймақтарынан 16 команда қатысты. Ақмола облысын Ат-
басар қаласының «№2 ОМ» ҚММ-нен келген «Тұлпар» ко-
мандасы таныстырды.

Қатысушылардың білімдері мен тәжірибелік 
қабілеттерін бағалаған әділқазылар құрамына өңірдегі 
жетекші ЖОО-ның ғалымдары, профессорлары, ғылым 
кандидаттары мен докторлары кірді. Форум бағдарламасы 
бойынша қатысушылар «Шығындардан – табысқа» 
шығармашылық жұмыстарының көрмесін көрсетті, энер-
гияны сақтау мәселелеріне, табиғи ресурстарға ұқыпты 
қарауға бағытталған әлеуметтік маңыздылығы бар зерт-
теу жобаларын, көгалдандыру және көркейту бойынша 
істеген жұмыстарын көрсететін бейнероликтерін қорғады.

Участниками Республиканского форума стали  победи-
тели региональных форумов юных краеведов, экологов и 
натуралистов. В нем приняли участие 16 команд со всех 
регионов. Акмолинскую область представляла команда 
«Тұлпар» (учащиеся КГУ «СШ№2» города Атбасар).

В состав компетентного жюри, которые оценивали зна-
ния и практические навыки участников, вошли ученые, 
профессора, доктора и кандидаты наук ведущих вузов ре-
гиона. В программе Форума учащиеся показали выставку 
творческих работ «Отходы – в доходы», защитили соци-
ально значимые исследовательские проекты, направлен-
ные на решение проблем энергосбережения, бережного 
отношения к природным ресурсам, презентацию видеоро-
ликов о проделанной работе по благоустройству, озеле-
нению, работе пришкольных участков в своих регионах. 
Также прошел конкурс фитодизайнеров на тему: «С юби-
леем, Астана!» и экологический квест «Спасательный круг 
природы». 
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Оған қоса «Мерейтойың құтты болсын, Астана» атты 
фитодизайнерлер байқауы және «Табиғаттың құтқару 
шеңбері» экологиялық квесті өтті. 

Байқаулардың екінші күні «Достық аллеясы» 
науқанымен аяқталды. Балалар жас ағаштардың 
көшеттерін отырғызды. 

Форум қатысушылары байқаудың әр номинациясы 
бойынша І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломдармен және құнды 
сыйлықтармен марапатталды. Біздің командамыздың 
қатысушысы Юлия Минец «Шығындардан – табысқа» но-
минациясында 2 орын алды. 

Республикалық форум мемлекеттік басқару орган-
дары, азаматтық сектор, ұстаздар мен оқушылар ара-
сында экология, табиғи қорларды сақтау, табиғи және 
жасанды экожүйелерді қорғау және сақтау, өскелең 
ұрпаққа патриотизді және азаматтық жауапкершілікті, 
өздерінің шағын Отанын сүюді тәрбиелеу сияқты өлкетану 
мәселелерін шешудегі тәжірибелерімен алмасу 

Второй конкурсный день завершился акцией «Аллея 
дружбы». Ребята  высадили саженцы молодых деревьев. 

Участники  Республиканского  форума удостоились ди-
пломов І, ІІ и ІІІ степени и памятными подарками в каж-
дой конкурсной номинации. В номинации «Отходы – в до-
ходы» участница нашей  команды Минец Юлия  заняла 2 
место.

Республиканский форум стал крупнейшей коммуника-
тивной и компетентной площадкой, способствующей из-
учению и обмену опытом между представителями органов 
государственного управления, гражданского сектора, пе-
дагогами и учащимися в решении проблем краеведения 
в сфере экологии, ресурсосбережения, охране и сохране-
ния природных и искусственно созданных экосистем, фор-
мирования патриотизма и гражданской ответственности у 
подрастающего поколения, любви к малой родине.
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тк бойынша Қр кубогінің финалы, тк (таулы туризм) 
бойынша  Қр чемПионатына Қатысу туралы 

чемПионат  рк По тм (горный туризм), 
финал кубка рк По тм

2018 жыл, 14-21 қазан, оқо, Машат шатқалы
Жарыстар мақсаты: жаппай спорттық туризмді әйгілі 

ету және одан әрі дамыту, қатысушылардың спорттық, 
техникалық және тактикалық шеберліктерін арттыру, 
туристтік көпсайыс (таулы туризм) бойынша ҚР ең үздік 
командаларын анықтау, туристтік көпсайыс бойынша 
дәрежелік көрсеткіштерді орындау.

Жарыстарға 19 команда қатысты, оның ішінде: 5 ере-
сек, 11 юниор және 6 жасөспірім командасы. Командалар 
Ақмола, Алматы, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Оңтүстік 
Қазақстан облыстары және Астана, Алматы, Ақтөбе, Шым-
кент, Текелі қалаларынан келді. Қатысушылардың жалпы 
саны 152 адамды құрады.

Жарыстар алты қашықтықтан тұрды: «құтқару 
жұмыстары», «велотриал», «топтамалар», «аспалы 
өткел», «эстафета», «қысқа қашықтық» (жеке), «қысқа 
қашықтық» (командалық).

«Жасөспірімдер» тобында Ақмола облысының «Фирн-
2» туристтік көпсайыс бойынша ҚР 13-ші кубогінде 1 
жалпыкомандалық орын, «вело-триал» қашықтығында 
3 орын, «топтамалар» қашықтығында 3 орын, «аспалы 
өткел» - 1 орын, «қысқа қашықтық» - 2 орын, туристтік 
көпсайыс бойынша ҚР кубогінің финалында Жакупов Ни-
кита 1 орын, ал Горленко Михаил 3 орын алды.

«Юниорлар» тобында «5 Высота» команда-
сы қатысқан. Бұл топтың жарыстар нәтижесі келесі 
тәртіппен қалыптасты: туристтік көпсайыс бойынша ҚР 
13-ші Кубогінде 4 жалпыкомандалық орын, «топтамалар» 
қашықтығында 1 орын, «вело-триал» қашықтығында 2 
орын, «қысқа қашықтық» (жеке) 3 орын.

«Ересектер» тобында «Фирн» команда нәтижелері 
келесідей болды: туристтік көпсайыс бойынша ҚР 13-
ші Кубогінде 2 жалпыкомандалық орын, «қысқа» (жеке) 
қашықтығында 2 орын, «аспалы өткел» - 3 орын, «құтқару 
жұмыстары» - 4 орын, «вело-триал» - 2 орын. Оған қоса 
«Фирн» командасы спорттық туризм (жаяу жорықтар) 
бойынша Қазақстан Республикасының Чемпионатында 1 
орынға ие болды.

14-21 октября 2018 год, Юко, ущ.Машат. 
В соревнованиях приняли участие 19 команд (5- взрос-

лые, 11 - юниоры, 6 - юноши). Команды представляли 
следующие регионы: Акмолинская, Алматинская, Запад-
но-Казахстанская, Карагандинская, Южно-Казахстанская 
области, города – Астана, Алматы, Актобе, Шымкент, Те-
кели. Общее количество участников составило 152 чело-
века.

Соревнования состояли из шести дистанций: «спаса-
тельные работы», «вело-триал», «связки», «навесная 
переправа», «эстафета», «короткая дистанция» (личная), 
«короткая дистанция» (командная).  

В группе «Юноши» команда Акмолинской области 
«Фирн-2» заняла 1 общекомандное место в 13-ом Куб-
ке Республики Казахстан по туристскому многоборью, 3 
место на дистанции «вело-триал», 3 место на дистанции 
«связки», 1 место на дистанции «навесная переправа», 
«дистанция короткая» 2 место, в финале Кубка Респу-
блики Казахстан по туристскому многоборью жакупов 
никтита занял 1 место, горленко Михаил- 3 место.     

В группе «Юниоры» команда Акмолинской области «5 
Высота» заняла: 

4 общекомандное место в 13-ом Кубке Республики 
Казахстан по туристскому многоборью, 1 место на дис-
танции «связки», 2 место на дистанции «вело-триал», 
«дистанция короткая» (личная) 3 место.

В  группе «Взрослые» команда «Фирн»: 2 общеко-
мандное место в 13-ом Кубке Республики Казахстан по 
туристскому многоборью, 2 место на дистанции «корот-
кая (личная)», 3 место на дистанции «навесная пере-
права», 4 место на дистанции «спасательные работы», 2 
место на дистанции «вело-триал», 3 место на дистанции 
«навесная переправа».

Команда «Фирн» удостоилась 1 места на Чемпионате 
Республики Казахстан по спортивному туризму (пешеход-
ные походы).
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ресПубликанский  
конкурс

 «үздік  мектеП  музейі»

Қазіргі заманның жағдайларында мектеп өскелең 
ұрпақтың патриоттық тәрбиесінің және өлкетанушылық 
жұмысының орталығына айналды. Туған өлкенің тарихын 
білу оқушыларға зияткерлік жүктемені ғана бермейді, оған 
қоса рухани байытады, патриоттық сезімді, өзінің халқына 
деген мақтаныш сезімін дамытады. Рухани жаңғыру тура-
лы айта отырып Н.Ә. Назарбаев: «Ешбір жаңғыру ұлттық 
мәдениетті сақтаусыз жүрмейді» - деген.

Әрине, осыған байланысты оқушылардың ой-өрістерін 
кеңейтетін, ұлттық мәдениетке, туған өлке тарихына, 
осы дүниеде өзінің маңыздылығына көз жеткізуге арала-
стыратын мектеп музейлерінің жұмысы аса өзекті және 
нәтижелі.

2018 ж. 1-2 қарашасында Астанада «Үздік мек-
теп музейі» республикалық байқауы өтті. «Білім беру 
ұйымдарының үздік мұражайы» облыстық байқауының 
қорытындысы бойынша, біздің мектеп (Атбасар ауданының 
Шуйскі орта мектебі) «Мұражайлық буклет-презентация»  
номинациясында бірінші орын алып, біз осы байқауға 
қатысуға мүмкіндік алдық. 

Музей – Это Фонарь из Прошлого,
 который светит в будущее

Без музея стала б жизнь бедней, 
без музея вся история немая….

В современных условиях именно школа стала центром 
патриотического воспитания подрастающего поколения и 
краеведческой работы. Знание истории своего края несет 
не только интеллектуальную нагрузку, но и обогащает ду-
ховно, развивает чувство патриотизма, гордости за свой 
народ. Говоря об обновлении общественного сознания, 
Н.А.Назарбаев отмечает: «Никакая модернизация не мо-
жет иметь место без сохранения национальной культуры»

И, конечно, в этой связи наиболее актуальна и резуль-
тативна деятельность школьных музеев, расширяющих 
кругозор учащихся, приобщающих их к национальной 
культуре, истории родного края и осознанию своей значи-
мости в этом мире.

1-2 ноября 2018г  в Астане прошел Республиканский 
конкурс «Үздік мектеп музейі». По итогам областного кон-
курса «Білім беретін ұйымдарының үздік мұражайы», где 
Шуйская СШ (Атбасарский район) заняла первое место в 
номинации «Музейный буклет-презентация», они получи-
ли право на участие в данном конкурсе. 
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Байқау ережесінде 3 номинация анықталды: «Тари-
хи музейлер», «Кешенді өлкетанулық музейлер» және 
«Әдеби музейлер». Байқауға қатысу материалдарды тек 
номинацияға сай емес, оған қоса мектеп музейі жұмысын 
ұйымдастыру бойынша нормативтік талаптарға сай келуін 
ұйғарады: экспозицияның дұрыс безендірілуі, музейлік 
жинақтарды есептеуді және сақтауды ұйымдастыру, 
музей активінің жұмысы, мектеп музейінің жұмысына 
оқушылардың қатысуы.         

Сондықтан біздің жұмысымыз музейіміздің тақырыбын 
ашуға сәйкес келетін «Тарихи музейлер» номинация-
сында қатысты. Бұл номинацияда бізден басқа он му-
зей қатысты. Біздің мектеп бұндай байқауға алғаш рет 
қатысып отырғандықтан, байқаудан алған тәжірибеміз 
музей жұмысын одан әрі жетілдіруге, еліміздің басқа 
музейлерімен бірге жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

В положении о конкурсе было определено 3 номина-
ции: «Исторические музеи», «Комплексные краеведче-
ские музеи» и «Литературные музеи». Участие в конкурсе 
предполагало представление материалов не только по 
самой номинации, но и соответствие организации рабо-
ты школьного музея по нормативным требованиям: пра-
вильность оформления экспозиции, организация учета и 
хранения музейного собрания, работа музейного актива, 
участие школьников в работе школьного музея.     

Работа наших участников (Садвокасов Руслан) была 
представлена в номинации «Исторические музеи», как бо-
лее подходящая по раскрытию тематики музея, в этой но-
минации были представлены ещё десять работ других му-
зеев. Шуйская СШ впервые принимала участие в конкурсе 
такого уровня, и опыт, который они получили, позволит  
в дальнейшем совершенствовать музейную работу, рас-
ширить сферу сотрудничества с другими музеями страны.

Все участники показали интересные разработки, уни-
кальные экспонаты, которыми может гордиться школьный 
музей.  Большинство работ о музеях представляли иссле-
дователи -школьники, но были проекты где ведущую роль 
играли педагоги. По-прежнему музейный предмет несет 
историческую, культурную, научную и художественную 
значимость. Иными словами, школьный музей позициони-
руется как центр, в котором органично соединены различ-
ные образовательные и творческие инициативы. Такие 
музеи и были представлены на конкурсе: с программами 
и проектами, ориентированными на привычную и особен-
ную аудиторию, использующие мультимедиатехнологии 
и интерактивные практики, создающие проекты, направ-
ленные на изменение образовательной среды посред-
ством музея. Такое многообразие представленных  форм 
и практик дают возможность говорить о безусловном по-
вышении эффективности деятельности школьных музеев 
республики.
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Барлық қатысушылар өздерінің қызықты әзірлемелерін, 
мектеп музейі мақтана алатын ерекше жәдігерлерін 
көрсетті. Музейлер туралы жұмыстардың көбін зерттеуші-
оқушылар таныстырды, бірақ мұғалімдер де таныстырған 
жобалар болды. Бұрынғыдай музей тақырыбының тарихи, 
мәдени, ғылыми және көркемдік маңызы әлі де бар. Басқа 
сөзбен айтқанда, мектеп музейі әр түрлі білім беру және 
шығармашылық бастамалар біріктірілген орталықтың 
рөлін атқарады. Байқауда дәл сондай музейлер танысты-
рылды: үйреншікті және өзгеше тыңдармандарға арналған 
бағдарламалары мен жобалары бар, мультимедиялық 
технологияларды және интерактивті тәжірибелерді 
қолданатын, білім беру ортасын музей арқылы өзгертуге 
бағытталған жобаларды құрастыратын музейлер. 
Таныстырылған үлгілер мен тәжірибелер әр алуандығы 
республикамыздың мектеп музейлерінің тиімділігіның еш 
күмәнсіз артуы туралы айтуға мүмкіндік береді.

Байқау қорытындысы бойынша ең үздік музейлер 
аталып, марапатталды, педагогтерге мадақтамалар, 
оқушыларға сертификаттар, мадақтамалар мен құнды 
сыйлықтар берілді. Дегенмен, музейлік заттардың мәнін 
құрушы, сақтаушы, экспозиция жасаушы ретінде мектеп 
музейінің жұмысы осымен аяқталған жоқ. Мұғалімдер мен 
оқушылар музей кеңістігінің білім беру ортасын құру бой-
ынша жұмыстарын жалғастырады.         

Байқау ұйымдастырушылары барлық қатысушыларға 
ұмытылмас сый жасады, ол – әрқайсымыздың есінен кет-
пестей әсер еткен ҚР Ұлттық музейіне экскурсия.

Мектеп музейлерінің байқауы – мұғалімдер мен мек-
теп басшылығынан ғана емес, оқушылардан да құрылған 
ұжымның ұзақ және тиянақты жұмысының нәтижесін 
көрсетудің тамаша мүмкіндігі. 

Балалар мен олардың жетекшілеріне тарихи өткенді 
зерттеу және сақтауда одан әрі жетістіктерге жетуге 
тілеймін. 

По итогам конкурса были названы и награждены лучшие 
музеи, педагогам вручены грамоты, а ребятам сертифика-
ты, грамоты и ценные подарки. Но этим не завершилась 
работа школьного музея как хранителя и экпозиционера, 
как создателя смыслов музейных предметов. Педагоги и 
учащиеся продолжают работу по созданию образователь-
ной среды музейного пространства. 

Организаторы конкурса преподнесли всем участникам 
незабываемый подарок – экскурсию в Национальный му-
зей РК, которая оставила в душе каждого незабываемые 
впечатления.

Конкурс школьных музеев - прекрасная возможность 
показать результат долгой и кропотливой работы коллек-
тива, который зачастую состоит не только из педагогов и 
руководства школы, но и из учащихся.

Хочется пожелать ребятам и их руководителям даль-
нейших успехов в изучении и сохранении нашего истори-
ческого прошлого.
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жас  тарихшылардың  
і  ресПубликалық 

интеллектуалдық  байқауы

і  ресПубликанский 
интеллектуальный  конкурс 

Юных  историков     

елбасымыздың «болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласын «Туған жер» бағдарламасында 
іске асыру аясында «Дарын» республикалық ғылыми-
практикалық орталығы 2018 жылдың 1-3 қарашасында Ал-
маты қаласында Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық уни-
верситет қабырғасында «Менің шағын Отаным» атты жас 
тарихшылардың І республикалық зияткерлік байқауын 
өткізді.

Байқау мақсаты: туған елінің тарихына қызығушылық 
білдіретін дарынды оқушыларды, олардың шығармашылық 
қабілеттерін анықтау, қоғамдық белсенділікті 
қалыптастыру және өскелең ұрпақтың қазақстандық 
патриотизм мен азаматтық сезімін дамыту, оған қоса 
оқушылардың Қазақстан тарихы және өлкетану бойынша 
білімдерін дамыту.

Ақмола облысының намысын қорғау құрметі Зеренді 
ауданының Айдабол орта мектебіне берілді. Топ құрамына 
9 «Б» сынып оқушылары кірді: Аманжолова Аделия, 
Қасымова Дина, Майер Кристина, Яндуткина Карина.

Байқау екі турдан тұрды:
І тур – Қазақстан тарихы бойынша тестілеу. Қыздар 

сынақтан абыроймен өтті. 
ІІ тур – 4 номинация бойынша:

в рамках реализации статьи главы государства 
«взгляд в будущее: модернизация общественного со-
знания» в части программы «Туған жер» Республиканским 
научно-практическим центром «Дарын» с 1 по 3 ноября 
2018 года на базе Казахского национального университе-
та имени аль-Фараби в городе Алматы проведен І Респу-
бликанский интеллектуальный конкурс юных историков 
«Моя малая Родина».

Цель Конкурса: выявление талантливых учащихся, про-
являющих интерес к истории родной страны, их творче-
ских способностей, формирование общественной актив-
ности и развитие у подрастающего поколения чувства 
казахстанского патриотизма и гражданственности, а так-
же развитие знаний учащихся по краеведению и истории                     
Казахстана.

Представлять Акмолинскую область выпала честь  
учащимся Айдабульской средней школы Зерендинского 
района. В состав команды вошли ученицы 9 «Б» класса: 
Аманжолова Аделия, Касымова Дина, Майер Кристина, 
Яндуткина Карина.

Конкурс  проводился в два тура:
І тур – тестирование по вопросам истории Казахстана. 

Девочки с достоинством прошли тестирование. 
ІІ тур – по 4 номинациям:
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«Менің шағын отанымның тарихы» номинация-
сында Яндуткина Карина бейнерепортаж дайындап, елді-
мекеннің тарихын (географиялық атауы, құру тарихы, 
негізгі даму кезеңдері, жергілікті табиғат пен климаттың 
ерекшеліктері, халық саны, кәсіпорындар мен әлеуметтік-
тұрмыстық саланың мекемелері туралы ақпарат) ашты, 
ауылдық округ әкімінен және «Айдабол спирт зауыты» АҚ 
президентінен өзінің тақырыбы бойынша сұхбат алды.        

Каринаның репортажы жарқын, фактілергі толы болды, 
және ілеспе материалмен толықтырылды, бірақ, өкінішке 
орай, техникалық себептерге байланысты видео ашылмай 
қалды. Карина абдырамай, дайындаған репортажы жай-
лы, қандай тақырыпты қозғағанын және нені көрсеткісі 
келгенін өзі айтып берді.   

«шағын отанымның нысаны» номинациясында 
Қасымова Дина неге Отанының нысаны деп қайың мен 
қайың шоқтарын санайтынын айтты.       

«Менің Отаным – Айдабол аулы: анда-санда құйылып 
кететін Жабай өзені, мектепке дейінгі жол, бәрі де маған 
таныс әрі жақын болатын жер. Белестер мен тоғайлардан 

в номинации «история моей малой родины» 
Яндуткина Карина в своем видеорепортаже раскрыла 
историю населенного пункта (географическое название, 
история создания, основные вехи развития, природно-
климатические особенности местности, численность на-
селения, информация о предприятиях и учреждениях со-
циально-бытовой сферы, взяла интерью по теме у акима 
сельского округа и президента АО «Айдабульский спирт-
завод».    

Репортаж получился ярким, насыщенным фактами, со-
провождался дополнительным распечатанным материа-
лом, но к великому сожалению по техническим причинам 
видео не раскрылось. Карина не растерялась и рассказала 
о чем ее репортаж, какую тему она затронула и что хотела 
показать. 

в номинации «символ малой родины» - Касымова 
Дина рассказала, почему символом своей малой Родины 
считает березу и березовые колки.

«Моя Родина – это поселок Айдабол: разливающаяся  
время  от времени речка  Жабай,  дорога в школу, место, 
где все родное и знакомое. Непередаваемое сочетание 
холмисто-лесистого ландшафта, березовых колок и со-
сновых боров. Поднимаешься на вершину гривы, и дух за-
хватывает от открывающегося вида. Воздух прозрачный, 
чистый до звона в ушах. Как бусины рассыпанного ожере-
лья, повсюду березовые колки, войдя в которые видишь 
красавиц: подружек - березок. Места, где ты обретаешь 
душевное равновесие и становишься самим собой, где 
ты ни перед кем не должен держать ответ  за мысли и 
поступки; места, где ты, не говоря ничего, мысленно об-
думываешь самое главное и сокровенное». Характеризуя 
символ малой Родины Дина приходит к выводу: «…  Не хо-
чется думать о березовых колках в прошедшем времени. 
Все чаще видно, как хозяйственная деятельность челове-
ка влияет на их сокращение. Мечтаю о том, что хорошая 
традиция - устраивать семейный отдых в березовом лесу - 
в дальнейшем станет традицией моей собственной семьи, 
традицией моих детей».
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тұратын қайталанбас ландшафт, қайың шоқтары және 
қарағай орманы. Дөңнен ашылған көріністен тынысың 
тарылады. Мөлдір, құлақтың сыңғырына дейін таза ауа. 
Шашылған моншақтың маржандарындай әр жерде қайың 
шоқтарын көресің, оларға барсаң, сұлу құрбыларың – 
қайың ағаштарын көресің. Ол жер – жаның жай табатын, 
өзіңе қайта келетін жер, онда ешкімнің алдында ойың 
мен қылықтарың үшін жауап берудің керегі жоқ, ол жер-
де ешбір сөз айтпай, өзіңе маңызды заттарды ойлайсың». 
Өзінің шағын отанының нысанын бейнелей отырып, Дина 
мынадай шешімге келді: «...Қайың шоқтары туралы өткен 
шақта ойлағым келмейді. Жиі-жиі олардың азаюына 
адамның шаруашылық жұмыстары әсер ететінін көремін. 
Қайың орманында отбасылық демалыс ұйымдастыру 
– жақсы дәстүр, осы жақсы дәстүр өзімнің болашақ 
отбасымның да дәстүрі болатын, менің балаларымның 
дәстүрі болатынын армандаймын.»     

«шағын отанымның болашағы» номинация-
сында Майер Кристина макет көрсетті. Ауылда бақытты 
өмірге қажетті өзгерістер жайында ойлай отырып және 
ауылдың кішкене бөлігін (аулдық клуб және қараусыз 
қалған саябақ) болашақта көрсетіп, оқушы келесі тұжырым 
жасады:

«Сөйтіп, мен армандайтын ауыл – адамға деген үлкен 
махаббат пен құрмет аулы, өзгеретін, құлпыратын ауыл, 
сонда ешкім де ауылдың болашағы жоқ деп айта алмай-
ды.»

Кристинаның жұмысы жоғары бағаланып, ол 3 орынға 
ие болды және 3 дәрежелі дипломмен марапатталды. 

«Менің туған өлкем» номинациясында 
қатысушылар берілген 4 тақырыптың біреуін таңдап, 
эссе жазды. Аманжолова Аделия «Қазақ халқының 
салт-дәстүрлері» тақырыбын таңдады. Ол тақырыпты 
өзінің үйінде ұстанатын салт-дәстүрлер арқылы ашты. 
Эсе жоғары бағаланып, Аделия ерекше жетістіктер үшін 
Мадақтама алды.

Байқау соңында барлық қатысушыларға сертификат-
тар берілді. 

в номинации «будущее моей малой родины» - 
Майер Кристина презентовала макет. Рассуждая о том, 
что необходимо изменить в селе, чтобы жизнь была счаст-
ливой и презентуя небольшую часть села (сельский клуб 
и заброшенный парк) в будущем, ученица приходит к вы-
воду: 

«Таким образом, село моей мечты – село большой люб-
ви и уважения к человеку, село, которое изменится, рас-
цветет, и тогда никто не скажет, что у села нет будущего.»

Работа Кристины была высоко оценена, она заняла 3 
место и была награждена дипломом 3 степени.

в номинации «Мой родной край»  участникам было 
предоставлено право выбора одной из 4 тем для написа-
ния эссе. Аманжолова Аделия выбрала тему «Обычаи и 
традиции казахского народа», подойдя к раскрытию темы 
через традиции своей семьи. Эссе было высоко оценено и 
Аделия получила Грамоту за особые достижения. 
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Біздің орталығымыздың қосымша білім беру 
бағдарламаларын іске асыру да басты рөлді 2010 жылдың 
14.04 ОБЖТӨжЭ балансына берілген «Звездный» балалар 
сауықтыру лагерь атқарады. Лагерь  2016 жылдан бастап 
жыл бойы жұмыс істеу режиміне көшірілді. 

Оқу жылы бойы «Звездный» БСО өлкетану және та-
рих, экология, туризм, геология бойынша облыстық және 
республикалық бұқаралық іс-шараларды өткізу үшін ба-
сты алаңға айналады, өйткені бұл үшін барлық қажетті 
жағдайлар бар: 300 орындық жаңа жайлы жиһазбен 
жабдықталған 2 тұрғын үй ғимараты, заманауи техникамен 
жабдықталған және кәсіби аспаздармен жабдықталған 
асхана, автопарк, мультимедиялық құрылғылармен  
жабдықтар оқу дәрісханалары бар.

Главную роль в обеспечении реализации программ до-
полнительного образования нашего Центра играет нали-
чие детского оздоровительного лагеря «Звездный», пере-
данного на баланс ОЦДЮТКиЭ 14.04.2010 года, и который 
с  2016 года  перешел на круглогодичный режим  функци-
онирования.  

В течение учебного года ДОЦ «Звездный» становит-
ся главной площадкой для проведения массовых област-
ных и республиканских мероприятий по краеведению и 
истории, экологии, туризму, геологии, потому что здесь 
имеются все необходимые для этого условия: два теплых 
жилых корпуса на 300 мест, оборудованные новой ком-
фортабельной мебелью, оснащенная современной техни-
кой и укомплектованная профессиональными поварами 
столовая, автопарк, мультимедийное оборудование. 

В зимний период для ребят за-
ливается каток, строится снежная 
горка,  в наличии имеются лыжи,  
коньки, санки-ледянки, тюбинг. 

Опыт показывает, что ребенок 
показывает более высокое физи-
ческое развитие, если семья ве-
дет здоровый образ жизни. Поэ-
тому  мы направляем свои усилия 
на развитие такой отрасли как 
семейный туризм. Это не только 
популяризирует туризм среди мо-
лодого и взрослого поколения, но 
и объединяет семьи. Разработаны 
туры выходного дня с насыщенной 
и интересной программой, где не 
только отдых и развлечения, но и 
посещение сакральных мест, му-
зеев Акмолинской области, эколо-
гические десанты, пешие походы.

балаларды Сауықтыру 
орталығы
детСкий 

оздоровительный центр 

«звездный» 

«звездный» 
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Қысқы кезеңде балалар үшін мұз айдыны құйылады, 
қар төбешігі салынады, шаңғы, коньки, шана-мұздықтары 
мен тюбингтер әр дайым балалар үшін дайын тұрады. 
Тәжірибе көрсеткендей, егер отбасы салауатты өмір 
салтын жүргізсе, баланың дене бітімінің жоғары дамуын 
көрсетеді. Сондықтан біз өз күшімізді отбасылық туризм 
сияқты саланы дамытуға бағыттаймыз. Бұл жас және ере-
сек ұрпақ арасында туризмді насихаттап қана қоймай, 
отбасын біріктіреді.Демалыс күнінің турлары бай және 
қызықты бағдарламамен әзірленді, онда тек демалыс пен 
ойын-сауық ғана емес, сонымен қатар киелі жерлерге, 
Ақмола облысының мұражайларына бару, экологиялық 
десанттар, жаяу жорықтар ұйымдастырылады.

Ал жазғы уақытта лагерьде жұмыс «Мәңгілік 
ел» идеологиялық концепциясы негізінде құрылып, 
Президенттің «Рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласын жүзеге асыруға бағытында жұмыс істейді. 
Балалардың демалысы қызықты және алаңсыз ғана емес, 
пайдалы болуы үшін, 2018 жылы лагерьде Коворкинг-
орталығы ашылды. Демалысты ұйымдастыру жөніндегі 
біздің әріптестеріміз 7-16 жастағы балаларға арналған 
бағдарламаларды әзірлейтін АMERICAN SCHOOL тілдік 
орталығы жұмыс істейді. Баланың жеке басын жан-жақты 
және үйлесімді дамытуға, оның шет тілінде сөйлесе 
білуіне бағытталған, тілді одан әрі оқуға ынталандыруды 
қалыптастыру және арттыру жағдай жасайды. Орталық 
ауызекі сөйлеу тілін дамытуға басты назар аударады.

В летний период работа в лагере строилась на осно-
ве идеологической концепции «Мәнгілік ел», направлена 
на реализацию программной статьи Президента «Рухани 
жаңғыру». Для того, чтобы отдых ребенка был не только 
увлекательным и беззаботным, но и полезным, в 2018 году 
в лагере открылся Коворкинг-центр. Наш партнер  по ор-
ганизации отдыха  -  языковой центр  АMERICAN SCHOOL,  
который  разрабатывает программы для детей 7-16 лет, 
направленные  на гармоничное и всестороннее развитие 
личности ребенка, его умение общаться на иностранном 
языке, на формирование и повышение мотивации к даль-
нейшему изучению языка. Основной упор делается на 
развитие разговорной речи.

Для реализации программ летнего отдыха мы при-
влекли опытные педотряды, общение которых с ребятами 
базировалось на принципах педагогики сотрудничества, 
новаторства и коллективных творческих дел.
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Была разработана разнообразная куль-
турно-массовая программа  с обязательным 
отражением в ней всех значимых для нашей 
страны дат. Формы работы, применяемые  в 
лагере, были очень разнообразны и позво-
ляли  вовлечь в процесс обучения и общения 
на  иностранном и казахском языках  каждо-
го ребенка. Все развлекательные меропри-
ятия, конкурсы, ролевые игры, праздники, 
музыкальные и танцевальные вечера, путе-
шествия  по странам и континентам, дебаты, 
интеллектуальные турниры и спортивные 
соревнования проходили на трех языках.

Для полноценного отдыха детей на тер-
ритории лагеря имеются спортивные пло-
щадки, летние плавательные бассейны, 
горные велосипеды, туристская полоса пре-
пятствий с тарзанкой.       

Жазғы демалыс бағдарламасын жүзеге асыру үшін біз 
тәжірибелі педотрядтарды шақырамыз, олармен қарым-
қатынас педагогикалық ынтымақтастық, жаңашылдық 
және ұжымдық шығармашылық істер принциптеріне 
негізделген. Біздің еліміз үшін маңызы  барлық даталарды 
міндетті түрде көрсете отырып, түрлі мәдени-бұқаралық 
бағдарлама әзірлендіп өткізіп тұрады. Лагерьде 
қолданылатын жұмыс түрлері әр түрлі және әр баланы шет 
және қазақ тілдерінде оқыту және қарым-қатынас үдерісіне 
тартуға мүмкіндік берді. Барлық ойын-сауық іс-шаралар, 
байқаулар, рөлдік ойындар, мерекелер, музыкалық 
және би кештері, елдер мен құрлықтарға саяхат, дебат-

Большое внимание всегда уделяется  ребятам из со-
циально незащищенных слоев населения, сотрудничаем с  
центрами адаптации несовершеннолетних г. Кокшетау и 
г. Щучинск, коррекционными школами области, спортив-
ными федерациями.

В  целях  профилактики правонарушений среди несо-
вершеннолетних, вовлечения их в положительные виды 
деятельности в 7 смену был организован палаточный ту-
ристско-эколого-краеведческий лагерь. В планах прове-
дение такого лагеря  не в одну летнюю смену, а на про-
тяжении всего летнего сезона, наряду с традиционным 
лагерем. 
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В настоящий момент продолжается укрепление мате-
риальной базы ДОЦ, идут ремонтные работы. В будущем 
планируется строительство большого спортивного зала 
и уличного скалодрома, приобретение дополнительно 
мультимедийного оборудования. Постоянно идет благо-
устройство территории лагеря, устнавливаются беседки, 
ложится брусчатка, чтобы, приезжая в лагерь, ребята и 
взрослые не только укрепляли здоровье и  получали за-
ряд энергии, но и сохраняли приятные впечатления и 
стремились снова приехать к нам. 

тар, зияткерлік тур-
нирлер мен спорттық 
жарыстар үш тілде 
өтті. Балалардың де-
малуы үшін спорттық 
алаңдар, жазғы 
жүзу бассейндері, 
тау велосипедтері, 
тарзанка бар 
Туристік кедергілер 
жолағы  да бар. 
Халықтың әлеуметтік 

қорғалмаған топтарының балаларына үлкен көңіл бөлінді, 
Көкшетау қаласы мен Щучинск қаласының кәмелетке 
толмағандарды бейімдеу орталықтарымен, облыстың 
түзету мектептерімен, спорт федерацияларымен 
ынтымақтастықта жұмыстар атқарылады. 

Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық 
бұзушылықтың алдын алу, оларды қызметтің оң 
түрлеріне тарту мақсатында 7 ауысымда скаут лагері 
ұйымдастырылды. Скаут лагерін бір жазғы ауысым-
да емес, жазғы маусым бойы дәстүрлі лагерьмен қатар 
өткізу жоспарда бар. Қазіргі уақытта БСО материалдық 
базасын нығайтуды жалғастырамыз, жөндеу жұмыстары 
жүргізілуде. Алдағы жылы үлкен спорт залы мен көше 
скалодромын салу, қосымша мультимедиялық жабдықтар 
сатып алуды жоспарлап отырмыз.

Лагерьге келген балалар мен үлкендер денсаулықтарын 
нығайтып таза ауамен демалып, мол энергия қуатын алды, 
біздің лагерьге  қайта келуге ұмтылды.
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нОвОгОдние чудеса в пОдарОк детям

Жана жыл 
- ғажайыптың ныша-
ны, дәл осы уақытта 
біз жақсы тілектерді 
тілейміз, ғажайыпқа 
сенеміз және бас-
қаларға көмек көр-
сетеміз. Жаңа жыл 
мерекесі қарсаңында 
жақсы іс жасау оңай.

Жаңа жыл - 
балалардың мерекесі, көптің бірі болып балаларға қонаққа 
нағыз Ертегі келеді.

19 желтоқсанда «Звездный» балалар сауықтыру 
орталығында Көкшетау қ. Кәмелетке толмағандарды 
бейімдеу орталығы мен Щучинск қ. Өмірлік қиын жағдайға 
тап болған балаларға арналған орталықтан 40 бала жаңа 
жылдық ертегіге шақырылды.

іс – шараның мақсаты:
Іс – шараға қатысушы балалар мен жасөспірімдерді 

шығармашылық, зияткерлік, спорттық әлеуетті дамытуға 
ынталандыру.

Міндеттері:
Балалардың толыққанды демалуы үшін қолайлы 

жағдай жасау.
Балаларды ынталандырудың жаңа түрлерін іздеу. 
Өмірдің қиын жағдайына тап болған, ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған халықтың әлеуметтік қорғалмаған 
топтарының балаларына қоғамдық назар аудару. Жаңа 
жылдық кешке арналған қызықты бағдарлама әзірленді: 
Аяз Ата мен Ақшақардың және  түрлі ертегі кейіпкерлерінің 
қатысумен, көңілді старттар, ватрушкада сырғанау 
театрландырылған қойылым сияқты қызықты ойындар 
баларадың қатысумен өтті.

Барлық жерде музыка 
шырқалып, Балалардың 
күлкілері естіліп тұрды.

Қонақтар үшін 
мерекелік және дәмді мәзір 
әзірленді, әр қатысушы 
тәтті сыйлықтар табыстал-
ды. Балалар да, ересектер 
де уақытты қуана өткізді, 
нағыз қысқы демалысты 
тамашалады.

Новый год – символ волшебства, именно в это 
время мы загадываем желания, надеемся на чудо и по-
могаем другим. Сделать доброе дело в преддверии празд-
ников просто. Новый год – очень детский праздник, один 
из немногих, когда в гости к детям приходит настоящая 
Сказка. 

19 декабря  в  Новогоднюю сказку в Детском оздорови-
тельном центре «Звездный» окунулись 40 детей  из  Цен-
тра адаптации несовершеннолетних г. Кокшетау и Цен-
тра для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию 
г.Щучинска.

цель и задачи мероприятия:
Создание благоприятных условий и праздничной ат-

мосферы для полноценного отдыха детей;
Поиск новых форм поощрения детей;
Привлечение общественного внимания к работе с деть-

ми из социально незащищенных слоев населения, остав-
шихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Была подготовлена интересная программа: театрали-
зованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
различными сказочными персонажами, веселыми старта-
ми, катанием с горки на ватрушках. Всюду звучала музыка 
и раздавался детский смех. Для гостей было  разработано 
праздничное и очень вкусное меню, каждый участник  по-
лучил сладкий подарок.

И ребята, и взрослые с удовольствием провели время, 
насладились настоящим  зимним отдыхом, заразились но-
вогодним настроением и этот день, мы думаем, станет для 
них  веселым и ярким воспоминанием в будущем.

балаларға арналған жаңа жылдық ғажайыПтар
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жыл аяқталды, барлық жоспарланған іс-
шаралар толық көлемде орындалды. олардың 
әрқайсысы үшін арнайы әдістемелер, стратегия 
және тактика әзірленді. іс-шараларды мұқият 
дайындау спорттық бағдарламаларды лайықты 
деңгейде ұйымдастыруға, балалардың өлкетану 
қызметін және танымдық қызығушылығын 
кеңейтуге мүмкіндік берді, оқушылардың 
жаппай жұмыспен қамтылуына, сауығуына, 
тәрбиеленушілердің ой-өрісін кеңейтуге және 
ұжымшылдығын тәрбиелеуге мүмкіндік берді. 
біз үшін жаңа бағыттар ашылды: «геология», 
«тарих». барлық іс-шаралар бойынша үлкен 
фотоматериалдар жинақталып, бейнероликтер 
шығарылды; көптеген іс-шаралар облыстық және 
республикалық бақ-тарда жарық көрді, облыстық 
балалар мен жасөспірімдер туризмі, өлкетану және 
экология орталығының және ақмола облысы білім 
басқармасының сайттарында, Фейсбук пен инста-
граммдарда жарияланды. тоқсан сайын «ұлы дала 
елі» журналын шығарамыз.

туристік-өлкетану қозғалысы бастауларға, 
ұлттық дәстүрлерге, жергілікті мәдениетке, 
табиғи игілікке деген құрмет сезімін тәрбиелеуге 
ықпал етеді, туған өлкесімен кеңінен танысуға, 
оның табиғатының, тарихы мен мәдениетінің 
ерекшеліктерін терең түсінуге мүмкіндік береді.      

қазақстан Президенті н.назарбаевтың «ұлы 
даланың жеті қыры» атты мақаласында назарбаев 
қазақстан тарихын зерттеуге және қазақстанның 
мәдени мұрасын насихаттауға бағытталған алты 
ірі жобаны жариялады. бұл «рухани жаңғыру» 
бағдарламасының жалғасы. 

бірлік пен бірлік-халқымыздың басты 
құндылығы. бұл бүкіл әлем дағдарысты қамтыған, 
тіпті дамыған мемлекеттер экономикалық 
қиындықтарға тап болған кезде ерекше маңызды. 
нұрсұлтан назарбаев айтқандай, біздің айбын-
ды ата-бабаларымыздың жоғары рухына тағзым 
етіп, терең тарихтан, толық қарсы тұру мен ұлы 
жеңістерден сабақ алу керек.

ал біздің орталық, өз кезегінде, келесі 2019 
жылға арналған жұмыс жоспарын жасап, Прези-
дент қойған мақсаттарды іске асыру үшін барлық 
мүмкіндіктерді жасауға тырысады, өйткені «өткенге 
мақтаныш, болашаққа деген прагматикалық баға 
және оң көзқарас – біздің еліміздің жетістігінің 
кепілі». 

завершился год, все запланированные меропри-
ятия выполнены в полном объеме. для каждого 
из них  разрабатывались специальные методики, 
стратегия и тактика. тщательная подготовка меро-
приятий позволяла  организовывать на достойном  
уровне спортивные программы, расширить кра-
еведческую деятельность и познавательный ин-
терес ребят, способствовали массовой занятости, 
оздоровлению школьников, расширению кругозо-
ра и воспитанию коллективизма у воспитанников. 
открыли новые для нас направления: «геология», 
«история». 

По всем мероприятиям собран большой фотома-
териал, выпущены видеоролики; многие меропри-
ятия получили освещение в областных и республи-
канских сМи, опубликованы на сайтах областного 
центра детско-юношеского туризма, краеведения и 
экологии и управления образования акмолинской 
области, в фейсбуке и инстаграмм. ежеквартально 
выпускаем журнал «ұлы дала елі», где говорим о 
всех проведенных мероприятиях.

давно отмечено, что туристско-краеведческое 
движение способствует воспитанию уважения к 
истокам, национальным традициям, местной куль-
туре, природному достоянию, позволяет шире по-
знакомиться с родным краем, глубже понять осо-
бенности его природы, истории и культуры.      

в своей статье «семь граней великой степи» 
Президент казахстана н.назарбаев объявил шесть 
новых крупных проектов, которые направлены 
на исследование казахстанской истории и попу-
ляризацию культурного наследия казахстана. Это 
своего рода продолжение программы «рухани 
жаңғыру». 

сплоченность и единство – главная ценность на-
шего народа. Это особенно важно сегодня, когда 
весь мир охватил кризис, и даже развитые государ-
ства столкнулись с экономическими сложностями. 
как сказал нурсултан назарбаев, нужно покло-
ниться высокому духу наших доблестных предков, 
извлечь уроки из тернистой истории, полной про-
тивостояний и великих побед.

а наш центр, в свою очередь, строя план работы 
на следующий, 2019 год, постарается сделать все 
возможное для реализации поставленных Прези-
дентом целей, ведь «гордость за прошлое, прагма-
тичная оценка настоящего и позитивный взгляд в 
будущее – вот залог успеха нашей страны». а зна-
чит, и успех центра.
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рихына, мәдениетіне, дәстүрлері мен тұрмысына адалдық 
сезімін тәрбиелеу ісінде туризм үлкен маңызға ие.

Біздің әрқайсымыз өмірде бір рет болсын турист болдық, 
мысалы, орманға немесе өзен жағасына жыққан кезде. Ту-
ризм - белсенді сау демалудың ең көп таралған түрлерінің 
бірі, ол көптеген жағымды әсер мен жаңа сезім сыйлайды, 
географиялық және мәдени-тарихи танымдарды кеңейтеді.
Мүмкін, әр адамның жаны романтика мен саяхатқа, алыс 
елдерге және туған өлке бойынша қызықты серуенге де-
ген махаббатқа толы шығар. Көптеген адамдар үшін бұл 
емдеу мен өмірдің маңызды бөлігі және жақсы демалы-
сы болып табылады. Бүгін Орталық ұжымы қойған негізгі 
міндеттердің бірі-мектеп оқушылары мен студент жастарды 
саяхаттар, экспедициялар, экскурсиялар, фестивальдар, 
форумдар, конкурстар, конференциялар арқылы туристік-
экологиялық-өлкетану қызметіне жаппай тарту. Мұндай іс-
шаралар балалар-жасөспірімдер, жастар туризмін дамытуға, 
экологиялық-білім беру және жалпы мәдени деңгейін 
арттыруға ықпал етеді және белсенді азаматтық ұстанымды 
қалыптастырудың, салауатты өмір салты дағдыларын 
дарытудың, Туған өлкені зерттеу арқылы Отанға деген 
сүйіспеншіліктің тиімді құралы болып табылады.
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Пути совершенствования детского туризма как сред-
ства возрождения культурно-исторических ценностей 
- г. Кокшетау: РИК «Әрекет», 2018. - 128 стр. 

ISBN  978-601-06-5613-0

Большое значение в деле воспитания у казахстанцев 
чувства истинного патриотизма, любви, гордости и предан-
ности своему аулу, городу, краю, его истории, культуре, 
традициям и быту  играет туризм.

Каждый из нас хоть раз в жизни был туристом, когда, 
к примеру, выбирался в лес или на берег реки. Туризм — 
один из самых распространенных видов активного здоро-
вого отдыха, он дарит массу положительных впечатлений и 
новых ощущений, расширяет географические и культурно-
исторические познания. Наверное, в душе каждого чело-
века живёт любовь к романтике и путешествиям, дальним 
странам и увлекательным прогулкам по родным просто-
рам. И для многих это влечение становится важной частью 
жизни и лучшим отдыхом. Главная задача, которую ставит 
сегодня коллектив Центра - массовое вовлечение учащих-
ся школ и студенческой молодёжи в туристско-эколого-
краеведческую деятельность через походы, путешествия, 
экспедиции, экскурсии, фестивали, форумы, конкурсы, 
конференции. Такие мероприятия способствуют развитию 
детско-юношеского, молодежного туризма, повышению 
эколого-образовательного и общекультурного уровня и яв-
ляются эффективным средством формирования активной 
гражданской позиции, привития навыков здорового образа 
жизни, любви к Родине через изучение родного края.
      
                                                                          
                                                                         УДК 379.8                                               
                                                                    ББК 75.8 
 
ISBN 978-601-06-5613-0    

 С   «ӘРЕКЕТ» ЖБК, 2018 ж.


