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экобиоорталығы» КМҚК авторлар ұжымы мен қосымша білім беру 

педагогтерінің Өскемен қаласы және Шығыс Қазақстан облысы 

аудандарының әр түрлі деңгейдегі білім беру мекемелерінің білім 

алушыларымен, тәрбиеленушілерімен атқарған көп жылдық 

экологиялық-биологиялық педагогикалық пен жаратылыстану-

ғылыми қызметінің нәтижелері және тәжірибелерін талдап қорыту 

материалдары келтірілген.   

Жинақ материалдары өзекті, инновациялық және қосымша білім 

беру педагогтерімен, балалардың танымдық бос уақытын 

ұйымдастырушылармен, жаратылыстану ғылымдарының 

мұғалімдерімен, экологтармен, өлкетанушылармен және табиғатты 

қорғау, экологиялық-ағартушылық қызметпен айналысатын 

мамандармен іс-тәжірибелік жұмыстарында пайдаланылуы мүмкін.   

 

АННОТАЦИЯ 

В сборнике приведены материалы обобщения опыта и результатов 

многолетней эколого-биологической педагогической и естественно-

научной работы авторского коллектива и педагогов дополнительного 

образования КГКП «Учебно-исследовательского экобиоцентра» 

акимата города Усть-Каменогорска с учащимися и воспитанниками 

разноуровневых учреждений образования города Усть-Каменогорска 

и районов Восточного Казахстана. 

Материалы сборника актуальны, инновационны и могут быть 

использованы в практической работе педагогами дополнительного 

образования, организаторами познавательного досуга детей, 

учителями естественных наук, экологами, краеведами и 

специалистами в природоохранной и эколого-просветительской 

деятельности. 
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КІРІСПЕ 

Заманауи қазақстандық мұғалімнің алдындағы маңызды міндет – сауатты 

ғана емес, саналы, сезімтал адамды және айналаны дұрыс түсінуге, бағалауға 

қабілетті, табиғатты ұқыпты пайдалану үшін дұрыс шешім қабылдай алатын 

азаматты тәрбиелеу болып табылады.   

Бұл орайда, білім алушыларға, студенттерге экологиялық білім беру мен 

тәрбиелеу, педагогтердің жоғары оқу орындарында білім алуы, білім беру 

салаларынан тыс мекемелердің қызметкерлері мен басқарушыларын ағарту 

біздің еліміздің білім беру, тәрбиелеу саясатындағы аса маңыздысы болып 

табылады.    

Қазақстан Республикасының «2050 Стратегиясы» ұлттық даму 

стратегиясының ережелеріне, Қазақстан Республикасының, Шығыс Қазақстан 

облысының экологиялық білім беру бағдарламаларына, «Экологиялық ақпарат 

және қоршаған орта саласындағы шешімдерді қабылдауға азаматтарды тарту» 

(Орхус, 1989) Орхус конвенциясына сәйкес Шығыс Қазақстанның табиғатын 

пайдалану және ресурстарды қорғаудың осы заманғы экономикалық және 

әлеуметтік реттеу жағдайындағы үздіксіз экологиялық білім беру жүйесін құру 

мақсатымен орындарда білім беру, тәрбиелеу бағдарламалары және үздіксіз 

экологиялық білім беру іс-шаралары әзірленеді.   

Мектеп жасына дейінгі балаларды, мектеп оқушыларын, студенттерді 

аймақтық және дүниежүзілік деңгейдегі экологиялық проблемаларға 

бейімдеуде, білім алушылардың ғылыми-экологиялық жұмыстарын 

ұйымдастыруда, қажетті экологиялық-биологиялық, аймақтық табиғи 

географиялық білімді бағыттық меңгеру және адамгершілік қасиеттерді 

тәрбиелеу үшін жағдай жасауда білім берудің оқу және тәрбиелеу 

мекемелерінің осы заманғы жағдайы оқу үрдісінде мектепке дейінгі 

мекемелерді, жалпы білім беретін мектептерді, жоғары оқу орындарын, арнайы 

экологиялық-білім беру мен тәрбиелеу бағдарламаларын, аймақтық бағдардағы 

оқу-әдістемелік кешендерді, соның ішінде, экологиялық білім беру мен 

тәрбиелеудің аймақтық ғылыми-әдістемелік орталықтары ретіндегі қосымша 

білім беру мекемелерімен әзірленгендерді міндетті түрде әрекеттендірусіз 

мүмкін емес.    

Қазақстандық авторлардың лайықты рәсімделген бастауыш мектептің жаңа 

оқу-әдістемелік кешендері, орта мен жоғары мектептердің оқулықтары 

педагогтерге бірнеше ұрпақ деңгейінде қызмет атқарған ресейліктердің орнын 

жылдам алмастырды.  

Алайда, жалпы жаңа оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің мазмұны 

көңілге толмайды. Кез-келген оқу материалдарын дайындау жүйесі сапалық 

орындалуында Қазақстан Республикасының облыстық аймақтарының оқу 

мекемелерінде міндетті тәжірибеден өткізуге тәуелді кезеңдік және ұзақ 

уақыттық үрдіс. Жаратылыстану пәндерінен және экологиядан оқу 

материалдарын әзірлеу мен енгізу аймақтық және жергілікті мәселе.   



 

2001 жылғы ШҚО Педагогикалық жаршысының №1, 2 сандарында 

жарияланған «Хрестоматия оқулықтары мен бақылау дәптер-күнделіктерінің 

мазмұнына түзетулер», «1-4 сыныптардағы дүниетану» жұмыстарымызда 

авторлар мен құрастырушылардың қоршаған әлем туралы білімнің негізін 

қалауға бағдарланған, іргелі отандық оқу материалын құрудағы үлкен жұмысы 

белгіленді. Бірақ оқулықтарды даярлау мен басып шығару бойынша жұмыс 

қысқа мерзімде, әр түрлі пәндердің тәжірибелі педагогтерінің, жаратылыстану 

ғылымдарының бағытындағы ғалым-мамандардың қарауынсыз және 

талқылауынсыз жүргізілген. Сондықтан олардың мазмұнында барлық жаңа 

оқулықтардың бөлімдерінде, әсіресе, білім берудің бастапқы сатысында 

өкінішті дәлелсіздіктер байқалады.   

Бүгінде, мемлекеттік деңгейде 12 жылдық білім беруге өту кезеңінде жаңа 

отандық оқу-әдістемелік материалдарды дайындау стратегиясы әзірленуі керек.  

«Оқу-зерттеу экобиоорталығы» Шығыс Қазақстан облысының шығыс 

субаймағында экоорталықтардың қызметкерлерімен, білім алушылармен 

экологиялық-білім беру, тәрбиелік, әдістемелік, ғылыми-зерттеу, табиғат 

қорғау мен реинтродукциялық, биологиялық үгіт-насихаттық, мәдени 

ағартушылық қызметін ұйымдастыратын жалғыз мамандандырылған мектептен 

тыс мекеме болып табылады.  

Бүгінгі күні, балаларға қосымша білім беру аясында тәрбиелеудің өзекті 

мәселелерін шешудің жаңа жолдарын іздестіру, білім беру мекемелерінің 

тәрбие беру жүйелерін әзірлеу жүргізіледі. Балалардың қосымша білім алуы 

білім беру саясатының басым бағыттарының бірі болып табылады. ОЗ 

«Экобиоорталығы» білім беру мекемесінің дәстүрлерін сақтай отырып, жеке 

қызметіне мониторинг жасау арқылы өз жұмысын жедел даму режиміне 

аударды, ал бұл өз кезегінде инновациялық іс-әрекеттің және мектептен тыс 

мекемелердің даму проблемаларын табысты шешудің негізгі шарты. Білім беру 

жүйесіндегі жаңа ережелер мен инновациялық мекемелердің ұйымдастырылу 

тәжірибесі зерттелуде, педагогтерді оқыту, тәрбиелеу үрдісінің жаңа 

технологияларын таңдау жағдайында жұмысқа даярлау жүзеге асырылуда.    

Экологиялық білім берудің мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру 

аясында ОЗ «Экобиоорталығы» үздіксіз экологиялық білім беру жүйесін 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасын, ғылыми-әдістемелік қолдауды, 

мектепке дейінгі, бастауыш, орта оқу мекемелерінің іс-әрекеттерін үйлестіруді 

жүзеге асырады. Орталық қоршаған ортаны қорғаудың облыстық аймақтық 

басқармасымен, табиғат ресурстары мен табиғат пайдалануды реттеу 

Департаментімен бірлесе экологиялық және әдістемелік қызметтерді басқару 

органдарының, білім алушы жастар мен қоғамдық ұйымдардың қосымша және 

үздіксіз білім беру жүйесін жетілдіру, сапалық оқу-әдістемелік, білім беру мен 

тәрбиелеу үрдістерін ғылыми және ақпараттық қамтамасыз ету бойынша өзара 

әрекеттесулерін қамтамасыз етеді, ғылыми-зерттеу жобаларын жүргізу мен 

қойылуын, облыстың білім беру мекемелеріндегі тәжірибелік-эксперименттік 

іс-әрекеттерін ұйымдастырады.  



 

ОЗ «Экобиоорталығының» қызметкерлерімен ботаника, зоология, 

фитодизайн, педагогика, экология бағыттары бойынша 9 ғылыми-зерттеу 

тақырыптарымен жұмыс жасалуда.   

Мектептегі ғылыми тақырыптардың кең қамтылуы, өзектіліктің жоғары 

дәрежесі және жұмысты табысты орындау байқалады. Тақырыптар ОЗ 

«Экобиоорталығының» ғылыми-әдістемелік кеңесінде талқыланып, бекітілген.   

Білім алушылардың ғылыми жобаларын орындау бойынша жетекшілік 

жүзеге асырылуда: қаланың әр түрлі мектептерінен 21 тақырып бойынша 

ғылыми-әдістемелік жұмыс жүргізіледі.  

ОЗ «Экобиоорталығының қызметкерлерімен Марқакөл мемлекеттік қорығы, 

Катон-Қарағай ұлттық табиғи саябағы аймағында ғылыми зерттеулер 

жүргізіледі, олардың ландшафтарды, жануарлар мен өсімдіктер әлемін сақтау 

бойынша қызметтерін оңтайландыру бойынша іс-шаралар әзірленеді.  

«Шығыс Қазақстан Энциклопедиясы» жаңа басылымының Өсімдік, Өсімдік 

ресурстары, Зоогеография, Шығыс Қазақстанның сирек және жоғалу қаупіндегі 

жануарлары бөлімдері бойынша жеке бөлімдер әзірленді.  

ОЗ «Экобиоорталығы» - «Алтай-Саян экоаймағындағы Қазақ бөлігінің 

биоалуантүрліліктерін сақтау және тұрақты пайдалану» халықаралық жобасын 

жүзеге асыруға қатысады.  

ОЗ «Экобиоорталығы» барлық тұрпаттағы, түрдегі және жеке меншік 

формаларындағы білім беру мекемелеріндегі экологиялық білім беру мен 

тәрбиелеу жағдайына талдау жүргізу бойынша жұмыстарды ұйымдастырады, 

білім беру саласындағы экологиялық-педагогикалық тәжірибелерінің 

мәліметтер қорын құрады, облыс қалалары мен аймақтарындағы мектепішілк 

экологиялық оқу-зерттеу бірлестіктер желісін құруға қатысады. Осыған орай,  

2006 жылдың басында ОЗ «Экобиоорталығы» негізінде АҚШ Бейбітшілік 

Корпусының волонтерының жәрдемдесуімен Қазақстанда экологиялық 

ақпараттың қоғамдық-педагогикалық орталығы ашылды.  

Үздіксіз экологиялық білім беру бағдарламасын жүзеге асырудағы маңызды 

жұмыс білім беру мен тәрбиелеу үрдісін кешендік, ақпараттық, ғылыми және 

әдістемелік қамтамасыз ету болып табылады. Осыған орай,  жыл сайын 

бағдарламалар, әдістемелік ұсынымдар мен құралдар, аймақтық бағдардағы 

ғылыми және әдістемелік жұмыстардың жинақтары даярланады: «6-9 

сыныптарға арналған экология», «Қоршаған әлем 1-4 сынып», «Экологиялық 

білім беру мен тәрбиелеу жүйесіндегі аймақтық компонент», «ШҚО флорасы 

мен фаунасы – мұғалімнің мектеп тәжірибесінде зерттеу мен әдістемелік 

қолдануының проблемасы», «Шығыс Қазақстанның жауқазын гүлдері» және 

басқалар, «Зеленый лист» жас зерттеушілердің облыстық экологиялық газеті 

шығарылады. Экологиялық-аймақтық бағдардағы бағдарламалық материалдар, 

әдістемелік әзірлемелер қала және облыс мектептерінің оқытушыларымен 

педагогикалық жұмыста пайдаланылады.  

Сапалық ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру, оқушылармен 

оқу-тақырыптық және тәрбиелеу іс-шараларын жүргізу, биолог, географ, 

эколог, бастауыш мектеп мұғалімдерінің біліктіліктерін арттыру аясында 

курстық даярлау, тұрғындар арасында экологиялық-биологиялық білімді 



 

насихаттау мақсатымен экзотикалық жануарлардың тұрақты әрекет ететін 

көрмесі – тірі табиғат объектілерінің экспозиция-полигоны құрылған. 

Педагогикалық қызметкерлерге, инновациялық экологиялық қызмет 

жетекшілеріне ғылыми-зерттеу жұмысты ұйымдастыру мен жүргізуде, 

авторлық экологиялық бағдарламаларды, құралдарды, жобаларды даярлауда 

қолдау көрсетіледі.   

ОЗ «Экобиоорталығының» педагогтері мен қызметкерлері білім алушылар 

жобаларының жетекшілері болып табылады. ОЗ «Экобиоорталығының» білім 

алушыларымен орындалған жеке ғылыми жобалар облыстық және 

республикалық, халықаралық деңгейдегі құзыретті әділ қазылар алқасының 

жоғары бағасын алуда. Үйірме жетекшісімен әзірленген түпнұсқалық 

бағдарламалардың аясындағы үйірмелік бірлестіктің проблемаларды кешенді 

қою және шешудегі іс-әрекетінің маңызды үлесі білім алушыларды 

проблемалық тақырыптар анықтау мен ғылыми жобалар әзірлеу бойынша 

дербес және шығармашылық іс-әрекетке шындап дайындау болып қалуда.   

Білім алушылардың танымдық іс-әрекетінің жетістігіндегі маңыздысы 

уәждеме (мотивация) болып табылады. Барлық жоспарланған жұмыста 

мәжбүрлеу бойынша тиімділігі аз іс-әрекет қана мүмкін.  

Психологтар сыртқы мен ішкі уәждемені ажыратады. Сыртқы уәждеменің 

айқындалуына жағдай жасау үшін, сондай-ақ, оқу құралдары да болып 

табылатын, құрал-жабдықтар мен табиғаттың аймақтық объектілері 

пайдаланылады. Ішкі уәждеменің қалыптасуы – аса күрделі мәселе, бірақ дәл 

осы үрдіс білмеушіліктен білімге табысты жылжу үшін негіз жасайды.  Біздің 

жұмыста білім беру мотивациясын уәждемесін дағдылауға жетістік жағдайы, 

оқушылардың жеке дамуын сезінуі (нәтиже бойынша уәждеме) және үрдіс 

бойынша уәждемесі (үрдістің өзінде оқушының қызығушылығы)  елеулі әсер 

етеді.  

Сабақтарда мектеп оқушыларының оқу-әдістемелік жұмыстарына көп назар 

аударылады. Олар өзіндік камералды жұмыстардан, бақылаулардан, талдау 

жүргізуден, негізгі гипотезалардан, мақсаттан, міндеттерден, қорытындылардан 

және басқалардан тұрады. Жүйелі түрде мектеп оқушыларының курсқа 

қосымша және арнайы әдебиетпен өз бетімен жұмыс формалары әрі қарайғы 

әдебиетке шолу жасау нәтижелері бойынша хабарламалар дайындау, ОЗ 

«Экобиоорталығының» ғылыми-әдістемелік кеңестеріне, ғылыми-практикалық 

және ғылыми-теориялық конференцияларына қатысу бойынша пайдаланылады.   

Үздіксіз экологиялық білім берудің мемлекеттік бағдарламасын жүзеге 

асырудың осы заманғы жағдайындағы білім алушылардың экологиялық білімі 

табиғат объектілерін, құбылыстарын және үрдістерін тікелей зерттеусіз мүмкін 

емес.  

Тәжірибелік іс-әрекет арқылы ғана жоғары нәтижелерге қол жеткізуге 

болады.  

Осыған орай, ОЗ «Экобиоорталығымен» ШҚҚОҚАБ және ШҚО ТР мен ТПР 

Департаменті МБ кураторлығымен Дұбығалы көліне шығатын балалар 

экологиялық лагері және балалар мобилді далалық экологиялық мониторинг 

станциясы ұйымдастырылған.  



 

Балалар экологиялық лагері Дұбығалы көлінің іргелес аймақтарындағы 

экологиялық-білім беруді, ғылыми-зерттеу (экомониторингтік) жұмыстарын 

және экологиялық ағартуды ұйымдастыру мақсатымен құрылған. Лагерь 

негізінде білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын, экологиялық 

мектепті, соның ішінде, экологиялық-ағылшындық қарқынды  жоспарлау мен 

ұйымдастыруды, көлдің жағалау сызықтарының аймақтарын тазалау бойынша 

экологиялық рейдтерді, экологиялық-білім беру экскурсиялары мен 

іс-шараларын, жергілікті тұрғындармен және демалушылармен кездесулер, 

әңгімелесулер, сауықтыру іс-шараларын, мәдени және зияткерлік ойындар, 

пікірталастар өткізуді жүзеге асыратын ғалымдар, оқытушылар және ОЗ 

«Экобиоорталығы» мамандар санынан үйлестіруші кеңес жұмыс істеді.  

Балалар мобилді далалық экологиялық мониторинг станциясы оқушылардың 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын ғалымдар, педагогтер мен мамандар 

жетекшілігімен Шығыс Қазақстанның алуан түрлі аудандарында, табиғат 

белдемдері  мен белдеулерінде ұйымдастыруды қарастырады.   

Шатыр түріндегі станция Қара, Ақ, Мүсінді Уба, Үлбі, Бұқтырма, Тұрғысын, 

Хамир өзендерінің алаптарында, Зайсан, Марқакөл, Тайынты, Рахман, Язевое 

көлдерінде, табиғат кешендері мен қорғалатын аймақтарда:  Батыс Алтай мен 

Марқакөл қорықтары, Катон-Карағай ұлттық табиғи саябағы, Құлыджын, 

Тарбагатай, Төменгі Тұрғысын және басқа да қорықшалар, Шакелмес, Қиын 

Керіш, Синегор самырсынды тоғайы – табиғат ескерткіштерінде орналасады. 

Барлық жерлерде орман, шалғындар, тундралар, шөлдер мен басқа да ценоздар, 

жағалау сызықтар жағдайы талданды, қосмекенділер, бауырымен 

жорғалаушылар, құстар мен сүтқоректілерге есеп жүргізілуде, экологиялық 

табиғи балансталу себептері анықталды, фото мен бейне түсірілім, 

геоботаникалық, геологиялық пен палеонтологиялық сипаттаулар жүргізіледі.  

Станция жұмысы барысында білім алушыларға ересек тәлімгерлер – 

педагогтер мен экспедиция және табиғат объектілерімен тікелей қатынаста 

жұмыс істейтін мамандардың үйлестіруімен және бағыттауымен өз бетінше 

ғылыми ізденіс жасау мүмкіндігі ұсынылған. Білім алушылармен бақылау 

күнделіктері жүргізіледі. Педагогтермен және мамандармен жеке ғылыми 

жобалардың мазмұнын түзету жұмыстары жүзеге асырылады.  

Білім алушылармен жұмыс жасауда табиғи материалды бақылау, жинау мен 

белгілеуді жүргізу, күнделік жазу  дағдылары меңгерілді.  

Табиғатта балалар мен білім алушы жастардың тәжірибелік іс-әрекетін 

ұйымдастыру бүгін жүйеліліктің қоғамдық ұстанымдарынан, зерттеу мен 

талдаудың үздіксіздігінен, экологиялық шеберліктен, экологиялық 

проблемаларды ғаламдық, ұлттық және өлкетанушылық ашудың өзара 

байланысынан, білім алушылардың зияткерлік және эмоциялық ерік-жігерлі 

бастамасынан құралатын экологиялық білім беру мен тәрбиелеу үрдісінің 

маңызды және қажетті құрамдас бөлігі болып табылады.  

ОЗ «Экобиоорталығы» негізінде, 6 жыл ағымында, С.Аманжолов атындағы 

Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Университетінің Экология және тіршілік 

әрекеті қауіпсіздігі кафедрасының филиалы ашылып, жұмыс жасайды.  



 

Болашақ эколог мамандар, студенттер үшін зертханалар мен табиғаттың тірі 

объектілерінің оқу полигоны жағдайында арнайы білім алуға мүмкіндік 

беріледі. С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Мемлекеттік 

Университетінің студенттері мен оқытушыларының ОЗ «Экобиоорталығының» 

ғылыми-зерттеу қызметіне қала мен облыс мектептерінің оқушыларымен 

экологиялық бағыттағы алуан түрлі ұйымдастырушылық-бұқаралық 

іс-шараларға, далалық экспедицияларға, оқу экологиялық-биологиялық 

іс-тәжірибелерге қатысуы ОЗ «Экобиоорталығының» кешендік және деңгейлік 

оқу-тәрбиелік жұмысының ажырамас бөлігі болып табылады.   

Үздіксіз экологиялық білім беру үрдісінің міндеттерін шешу  жаңашыл 

педагогті білікті арттыру жүйесі, білікті арттыру институттары арқылы арнайы 

даярлаусыз мүмкін емес.   

Бүгін біліктілікті арттырудың және кадрларды қайта даярлаудың аймақтық 

институттары қосымша блім беру жүйесінде жұмыс істейтін жоғары білікті 

педагог-биологтарды, географтарды, химиктерді, экологтарды шығаруға 

бағдарланған. Биология, химия, география мұғалімдеріне арналған тақырыптық 

курстар ОЗ «Экобиоорталығының» тәжірибелік мүмкіндіктерін ескерумен, 

табиғаттың тірі объектілерінің полигонын пайдаланумен және жаратылыстану 

пәндері мен экология бойынша әзірленген дәрістер, ғылыми таным 

логикасындағы тізбекті алгоритм негізінде ұйымдастырылады.   

Барлық деңгейдегі білім беру мекемелерінің дүниетанудағы, бағыттық, 

кезеңдік пен интегралды оқытудағы барабарлыққа қол жеткізу бойынша өзара 

әрекеттесу мәселелерін шешу жағдайында ОЗ «Экобиоорталығы» 

байланыстырушы, үйлестіруші және экологиялық-білім беру үрдісін 

ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету сапасына жұмыс істеуші ретінде жалпы 

орта мен қосымша білім беру жүйесінде маңызды және негізгі орынды дамушы 

үрдістерді терең зерделеу, озық экологиялық-табиғаттанушылық жұмыс 

тәжірибесін тарату сенімділігі және маңыздылық ұстанымымен алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЖАС ТАБИҒАТ ЗЕРТТЕУШІЛЕРІНІҢ КЕМЕСІ.  

ЖАС ТАБИҒАТ ЗЕРТТЕУШІЛЕРІ СТАНЦИЯСЫНЫҢ 65 ЖЫЛ 

ҚАШЫҚТЫҚТАҒЫ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ 

2017 жылғы 30 сәуірде жас табиғат зерттеушілері станциясына 65 жыл 

толды.  

Алғаш рет білім алушылармен табиғаттану жұмысы 1950 жылы Өскемен 

қаласы «Пионерлер үйі» қарамағында «Көкөніс өсірушілік» және «Егіншілік» 

үйірмелік бірлестіктерінде ұйымдастырылды. 1952 жылы мамандандырылған 

балалар ұйымы – жас табиғат зерттеушілері станциясын құру және үйірмелік 

бірлестіктер жүйесін кеңейту қажеттілігі туды, сондықтан 30 сәуір күні КСРО 

Министрлігі кеңесінің № 2140 Қаулысымен мектептен тыс балалар мекемелер 

жүйесі мен станциялардың типтік штаты бекітілді. Станцияның бірінші 

басшысы болып Колесникова Валентина Никифоровна тағайындалды. 

Соғыстан кейінгі кезең азық-түлікпен қамтамасыз ету мәселелерін шешуді 

талап етті, сондықтан ауыл шаруашылығының дамуы білім беру ұйымдарының, 

сондай-ақ, табиғат зерттеушілері станциялары жұмысының бағыттылығының 

негізіне енді. Директордың бастамасымен және жаңа мектептен тыс 

педагогтердің, ауыл шаруашылық саласындағы мамандардың келуімен «Гүл 

шаруашылығы», «Жеміс шаруашылығы», «Қоян шаруашылығы»,«Омарта 

шаруашылығы», «Агрохимия» және басқа да үйірмелер ашылды.  

Арада жылдар өтіп жатты, жас табиғат зерттеушілері станциясы әкімшілік 

бейімделген, бөренеден жасалған, бірақ жеке ғимараттарда орналаса бастады. 

Дегенмен, станцияларда тәжірибелік-эксперименттік жұмысқа арналған жер 

телімдері болды.   

60-жылдары үйірмелік бөлмелер Ертістегі пионерлер алаңында, Ертістің сол 

жағалауындағы ауданда, қазіргі Этнографиялық музейдің жануарлар 

саябағының аймағында орналасты. 70-жылдары Бейбітшілік көшесі, 15-үй 

мекен-жайында орналасқан бөренелі ғимаратта болды. 80-жылдары 

Пролетарская (қазіргі Қабанбай батыр) көшесінде, жасыл базар маңындағы екі 

қабатты кірпіштен жасалған ғимаратта орналасты. 1990 жылдан бастап қазіргі 

 
 

1952 жыл В. Н. Колесникова 



 

уақытқа дейін М. Горький көшесі, 66-үй мекен-жайындағы екі қабатты 

ғимаратта (тарих және сәулет өнері ескерткіші) орналасқан. 2017 жылы тарихи 

ғимаратқа 106 жыл толды.  

Оқу-тәжірибелік телімдердің қалыптасуы және салына бастауы кезеңінде, 

1970 жылға дейін Колесникова Валентина Никифоровна мен тәжірибелі 

педагогтердің қатысуымен Ертістің сол жақ жағалауындағы жер телімінде 

ауданы 1,5 гектарлық дендрарий салынды. Дендрарийге 70-тен астам түрлі 

ағаштар мен бұталар отырғызылды. Оқу-тәжірибелік телімнің басқа жерлері  

жеміс-жидек дақылдары, көкөніс және гүлді-сәндік дақылдарға арналды. Әр 

түрлі сұрыпты таңқурай, қарақат, бүлдірген, алма, алмұрт телімде тәжірибелік 

коллекцияларды қалыптастыруға негіз болды. Сәндік гүл өсіру, шөптесін гүлді 

өсімдіктерді отырғызу оқу-тәжірибелік телімнің орталық бөлігінде орналасты. 

Раушан, нарғызгүл, қызғалдақ, гладиолус, жыланқияқ, таушымылдық және 

басқа гүлдер де отырғызылды. Гүлді өсімдіктердің коллекциясы кейінгі 

жылдары да толықтырылып отырды. Мәселен, 70-ші жылдары жыланқияқтар 

мен сараналардың түрлері 50-ге дейін жетті, таушымылдықтар – 60, ал 

гладиолустар 100 түр-сұрыптарды құрады. Қыс тамырлы өсімдіктер санының 

артуына Лениногор, Чемал, Алма-Ата, Крым ботаникалық бақтарымен, 

Өскемен тәжірибе станциясымен бірлескен тәжірибелік жұмыстар 

ұйымдастыру есебінен қол жеткізілді. 

1971 жылы Облыстық жас табиғат зерттеушілері станциясының директоры 

ретінде Иванова Елена Мироновна 

тағайындалады. Үйірмелік 

бірлестіктердің желісі кеңейіп, 

тәжірибелік телімдердің қалыптасуы 

жалғасады. Әрі қарай алуан түрлі 

ғылымдардың негізін қалаған басты 

үйірмелік бірлестіктер ішінде 

ерекшеленгендер қатарына «Көкөніс 

шаруашылығы» – Алла Ивановна 

Лысенко, «Бау-бақша шаруашылығы»  – 

Милентина Витальевна Ищенко, «Зоология» – Борис Васильевич Щербаков, 

«Жеміс шаруашылығы» – Лилия Матвеевна Расщупкина, «Омарта 
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шаруашылығы» – Николай Дмитриевич Сарычев, Тамара Сеилхановна 

Бахтиярова – оқу-тәрбиелік жұмыс жөніндегі директор орынбасары және 

көптеген басқа да тұлғалар кіреді.  

Бұл тамаша уақытта КСРО мен Қазақстандағы жас табиғат зерттеушілері 

станцияларының, мектептен тыс ұйымдардың рөлі күшейеді. ЖТС өкілдері 

қатысатын Халық шаруашылығы жетістіктерінің көрмелері ұйымдастырылады, 

маңызды күндерге арналған республикалық, қалалық, облыстық көрмелер, 

байқаулар өткізіледі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Өскемен қаласының және Шығыс Қазақстан облысының жас табиғат 

зерттеушілері КСРО-ның барлық одақтас республикаларының делегациялары 

үшін Мәскеу мен Ленинград қалаларында өткізілетін бүкілодақтық съезд 

жұмысына қатыса алды.   

1972 жылы жетінші сыныпты оқып 

жүргенімде, алуан түрлі жануарларды 

асырау жағдайына қызығушылық 

танытқан шағымда, мен біздің аула 

балаларынан жас табиғат зерттеушілері 

станциясы туралы естіп, білдім. Ол 

уақытта станция Бейбітшілік көшесі, 

15-үйде, бір қабатты бөренелі 

ғимаратта орналасқан. Қазір бұл 

орында «Химиялық тазалау» ғимараты бой түзеген. Зоология үйірмесінің 

жетекшісі, белсенді және орнитолог - Борис Васильевич Щербаковтың 

үйірмесіне жазыла сала, мен аймақтық зерттеулердің қызықты ғылыми әлеміне 

шомылдым. Басқа үйірмелерге қарағанда Б.В. Щербаковтың үйірмесі 

орнитологиялық бағытқа ие болды және жазғы уақытта, кейде қыста Батыс 

Алтайдың дала жағдайында жұмыс жасады. Біздің зерттеулеріміздің негізгі 

нысандары құстардың сирек түрлері болды, олар: тау маңқысы, азиялық 

тауқұдірет, шыбыншы, сайрауық шырылдақ, орман қызылқұнағы, ақбас шөже 

және басқалар. Үйірме құрамында 7-10 сынып оқушылары болды, олардың 

ішінде, Николай Березовиков, Борис Кулешов, Виктор мен Геннадий 

Черновтар, Александр Салеев, Светлана Петрова, Ирина Ляпунова, Александр 

Детцель және басқалар. 

Жылдар өтті, жас табиғат зерттеушілері станциясының үйірмелік 

бірлестіктерінің көптеген түлектері 

Қазақстанның, Ресейдің, 

Белоруссияның институттары мен 

университеттерінің, Өзбекстан, Грузия, 

Литва, Германия ЖОО-ның 

биологиялық, географиялық, 

медициналық факультеттерінің 

студенттеріне айналды. 

Зерттеу, педагогикалық, 

мамандандырылған және табиғат 

қорғау ұйымдарында жұмыс жасай 

отырып, кешегі жас табиғат зерттеушілері «альмоматермен» байланысын үзген 

жоқ.  

1985 жылы ӨПИ-ді бітіріп, география және биология мұғалімі мамандығын 

алған соң, мен жас табиғат зерттеушілері станциясына қайта оралып, қосымша 

білім беру педагогі және «Жас ихтиологтар», «Фотобейнедизайнерлер», «Жас 

флористтер» үйірмелерінің жетекшісі болдым. Менің әріптестерім сол 

жылдардың мұғалімдері мен корифейлері, директор – Елена Мироновна 

Иванова,  оқу ісінің меңгерушісі – Тамара Сеилхановна Бахтиярова, нұсқаулық-



 

әдістемелік жұмыс бөлімінің меңгерушісі – Милентина Витальевна Ищенко, 

табиғат қорғау қызметі бойынша әдіскер – Борис Васильевич Щербаков, 

үйірмелер жетекшілері: А.И.Лысенко, Н.Д. Сарычев, Л.М.Расщупкина және 

басқалар болды. 

КСРО-ның алуан түрлі ЖОО-ын, бірақ бірінші кезекте ӨПИ бітірген менің 

үйірмелік достарым, аға жолдастарым бір уақытта маман, педагогтер және 

ғалым болады. Мәселен, Сергей Цибулин – ЖТС фотобейнедизайнерлер 

үйірмесінің жетекшісі (1973), кейінірек Новосибирск университетінің аға 

қызметкері, биология ғылымдарының докторы. Анатолий Кочнев (марқұм) – 

ЖТС зоология үйірмесінің жетекшісі (1975), кейінірек аң аулау инспекторы, 

ШҚ облыстық аң аулау инспекциясының бас маманы. Николай Березовиков – 

Марқакөл мемлекеттік қорығының аға қызметкері, кейінірек Қаз КСР ҒА 

зоология институтының жетекші ғылыми қызметкері, биология ғылымдарының 

кандидаты. Александр Детцель – Иркутск аңшылықтану университетін, 

Оснобрюктегі (Германия) Еуропалық таксидермиялық училищесін тәмамдаған. 

Өскемен облыстық тұтыну одағында аңшылықтанушы және таксидермисті 

қызметін атқарған, кейінірек Оснобрюктегі (Германия) таксидермиялық 

зертхананың жетекшісі болды. Андрей Козловский – ӨПИ-дің жаратылыстану-

география факультетін тәмамдады, ветеренария саласында кәсіпкер болып 

жұмыс атқарады.  

1987 жылы мені әдіскер лауазымына ауыстырады, ал 1988 жылы еңбек 

ұжымы кеңесінің (ЕҰК) шешімі негізінде облыстық жас табиғат зерттеушілері 

станциясына директор ретінде сайлайды. Бұл уақытта жас табиғат 

зерттеушілері станциясы Пролетарская (Қабанбай батыр) көшесі, 196-үй мекен-

жайындағы екі қабатты ескі ғимараттың екінші қабатында орналасқан. Бірінші 

қабатта облыстық жас туристер станциясы орналасты (қазіргі уақытта ғимарат 

құлатылған). 1988-1990 жыл аралығында станция бөлмелерінде 2 зертхана – 

орнитологиялық пен ихтиология салынды. Оқу-тәжірибелік телімде 

жыланқияқ, сарана мен таушымылдықтардың коллекциялық телімдері 

салынады, көкөніс сақтау қоймасының құрылысы басталады, ескі автобус, Т-25 

тракторы сатып алынып, жылжымалы омарта қалыптастырылады.  

1990 жылы облыстық жас табиғат зерттеушілері станциясының базасында 

табиғат зерттеушілері станцияларында экологиялық жұмысты ұйымдастыру 

мәселелері бойынша қосымша білім беру педагогтерінің бірінші 

Республикалық экологиялық семинары өткізіледі. 

Осы жылы табиғат зерттеушілері станциясына М. Горький көшесі, 66-үй 

мекен-жайында орналасқан тарихи ғимарат беріледі. Қазіргі уақытта «ОЗ 

Экобиоорталығы» орналасқан. Шағын бөлмелері бар ғимарат нысаналы 

мақсатына сәйкес орналастырылды: бірінші қабатта фауна зертханасы, екінші 

қабатта – әкімшілік бөлім.  1991 жылы жеке бастама бойынша облыстық жас 

табиғат зерттеушілері станциясын «Облыстық Шығыс Қазақстан оқу-зерттеу 

экобиоорталығына» қайта ұйымдастыру жобасы әзірленді. Жаңа ереже, 

ұйымның жарғысы, штат кестесі Халық депутаттарының облыстық кеңесіне 

ұсынылды. 1991 жылғы 1желтоқсанда Халық депутаттары кеңесінің № 279 

шешімі негізінде Экобиоорталық өмірге деген жолдамасын алды. ОЗ 



 

Экобиоорталығы Шығыс Қазақстандағы 

білім алушылармен және 

экобиоорталықтар қызметкерлерімен 

экологиялық білім, тәрбиелік, 

әдістемелік, ғылыми зерттеу, табиғатты 

қорғау, қайта жерсіндіру, биологиялық 

насихат беру, мәдени-ағартушылық 

қызметті ұйымдастыратын алғашқы 

және жалғыз облыстық үйлестіру 

орталығына айналады.  25 жыл тәуелсіз, 

қызықты, тәжірибеге бағдарланған және 

нәтижелі жұмыс аймақтық үздіксіз 

ғылыми-экологиялық білім берудегі 

жаңа ұстанымдардың негізі болды.  

Жаңа үйірмелік бірлестіктер пайда 

болады: «Фитодизайн және өсімдіктерді 

әрлеу», «Жасыл сәулет өнері», 

«Гидробиология», «Экология және табиғат пайдалану», «Жас табиғат 

зерттеушілерінің көркем студиясы», «Экологиялық-ағылшынша қарқын», 

«Экожурналистика» және басқалар. Бұл үйірмелердің мән-мазмұны мен 

келешегін жас қызметкерлер және табиғат зерттеушілері станциясының кешегі 

үйірмелерінің жас тәрбиеленушілері, сондай-ақ, қазіргі ШҚМУ мен таяу шет 

елдің ЖОО-ның студенттері (1990-2001жж. уақыт аралығы) анықтайды, олар: 

Светлана Петрова, Ляпунова Ирина, Логинов Олег, Астрейко Евгений, Борисов 

Игорь, Жилинков Сергей, Стариков Сергей, Лалетин Игорь және басқалар. 

Зенков Валентин Михайлович (марқұм), Белашова Тамара Ивановна, Ищенко 

Милентина Витальевна, Расщупкина Лилия Матвеевна, Резунова Нина 

Ивановна, Пузиков Валентин Михайлович (марқұм), Михеева Елизавета 

Васильевна 2001-2010жж. аралығында дәстүрлі шығармашылық табиғат 

зерттеушілері жұмысын қолдап, сақтап қалды. Бұл кезеңде жастар арасынан 

ШҚМУ-ін бітірген, «Биология және экология» мамандығы бойынша 

жаратылыстану бакалавры мен магистрлары, кейін педагог пен әдіскер, 

ғылыми-зерттеу жұмысы бөлімінің меңгерушісі болғандар: Самойлов Юрий 

Михайлович, Абылкасова Динара Акылбаевна, Челышев Андрей Николаевич 

(марқұм), Байболова Кундыз Турлыновна және басқалар. 

Бұл жылдар ішінде 2017 жылға дейінгі аралықта тарихи педагогикалық 

дәстүрлер эстафетасын қабылдай отырып, 3 зертхана құрылды:  фауна, Өскемен 

қаласының басқа дербес ғимаратында орналасқан флора және ғылыми-

экологиялық жобалау зертханалары.  

2002 жылдан бастап авторлық жобалар іске қосылады:  

* «Зеленый лист» атты жас зерттеушілердің облыстық экологиялық газетінің 

шығарылымы.  5 жыл ағымында оқушылар газеттің сегіз жолағында өздерінің 

шығармашылық жұмыстарын басылымға шығарып, орналастыра алды.  



 

* «Экологиялық білім беру 

жүйесіндегі аймақтық 

компонент» ғылыми-

практикалық, педагогикалық, 

облыстық конференциясын 

ұйымдастырып, өткізу және 

конференция нәтижесі бойынша 

конференция қатысушыларының 

тезис материалдарын шығару.  

* Мектеп оқушыларының 

аймақтық экологиялық-

биологиялық конференциясын 

ұйымдастыру және өткізу.  

* «Табиғаттың тірі объектілері полигоны» жобасын құру және жүзеге асыру. 

Жоба Жер ғаламшарының барлық континенттерінің алуан түрлі жануарлар 

өкілдерін көрмеде көрсету арқылы жүзеге асуда.  

* Дубығалы көліндегі мектеп оқушыларының экологиялық лагері. 

* Жазғы уақытта балалардың ШҚО ЕҚТА шығу арқылы табиғат жағдайында 

дербес ғылыми зерттеулер жүргізулеріне мүмкіндік беретін «Экологиялық 

мониторингтің балалар станциясы». 

2016 жылы жобаның жүзеге асырылуына 15 жыл толды.  



 

  

  
 

2003 жылы Өскемен қаласының мектепке дейінгі мекемелерінде экологиялық 

қуыршақ театры жұмыс істей бастайды. Спектакльдер қойылымдарына 

оқытушылар мен үйірмелік бірлестіктердің оқушылары қатысады. 

 

  



 

  
2004 жылы «ОЗ Экобиоорталығының» Өскемен қаласы мектеп маңы 

лагерьлеріндегі жұмысы күшейе түседі. Қала мектептері және 

балабақшаларының барлық жастық топ білім алушылары мен тәрбиеленушілері 

үшін экологиялық дамытушы-танымдық іс-шаралар өткізуге арналған ғылыми-

әдістемелік және педагогикалық материалдар әзірленіп, енгізіледі. Іс-шаралар 

мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі. 

 
 

  

 

2005 жылы «ОЗ Экобиоорталығы» қалалық «Жер – біздің ортақ үйіміз» 

экологиялық бағдарламасының негізгі, жауапты координаторы және 

орындаушысы болып табылады, бағдарламаға ОТЖ жөніндегі директор 

орынбасары – Резунова Нина Ивановна жетекшілік етті, кейін эстафетаны 



 

Юрий Григорьевич Лукьянец – қазіргі уақытта ОТЖ жөніндегі директор 

орынбасары қабылдады. Бағдарлама аясында өткізілетін іс-шаралар: 

«Фитодизайн» фестивалі, «Фотовернисаж», «Биохаус» (Биоалуантүрлілік 

Күніне арналған); «Акваполис» (Су күніне арналған), «Болашақ қаласын бірге 

қалайық» (Жер күніне арналған) байқаулар, «XXI-ғасыр көшбасшысы» 

зияткерлік олимпиадасы, құстар күніне арналған «Ornis» орнитологиялық 

фестивалі, «Ақбауырды сақтайық» экологиялық акциясы, «Құстарға 

көмектесейік», «Сәлеметсіңдер ме, құстар!» орнитологиялық акциялары.  

Сонымен қатар, 2005 жылы «ОЗ Экобиоорталығы» қаладан 30-40 км 

радиустағы қала мектептеріне арналған тақырыптық автобустық 

экскурсияларды ұйымдастырады; экскурсиялар оқушыларды туған өлкелерінің 

физикалық-географиялық ерекшеліктерімен, флора, фаунамен таныстыруға 

және экскурсиялық объектілерді зерттеуге мүмкіндік береді. Экскурсиялар «ОЗ 

Экобиоорталығы» бөлімінің меңгерушісі – Е.Н. Куликованың авторлық 

әдістемелік әзірлемелері негізінде өткізіледі: 

− «Ақбауыр – табиғи-тарихи ескерткіш» кешендік экскурсиясы; 

− «Таулы Үлбі ауылы маңындағы алғашқы жануарлардың тасқа айналған 

қалдықтары» шолу экскурсиясы; 

− «Аблаинскит – Шығыс Қазақстан тарихындағы жоңғар кезеңінің 

ескерткіші» тақырыптық экскурсиясы. 

 
 

2006 жылдан бастап «ОЗ Экобиоорталығы» серіктестік жөніндегі келісім-

шарт негізінде С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің «Экология және тіршілік 

әрекеті қауіпсіздігі» кафедрасының филиалына айналады. Факультет 

студенттеріне оқуға, тірі объектілер полигонында бақылау жүргізуге, оқу 



 

тәжірибесінен және диплом алды тағылымдамадан өтуге, экологиялық 

мониторинг станциясының жазғы экспедицияларына қатысуға мүмкіндік туды. 

«ОЗ Экобиоорталығы» мен ШҚМУ арасында қосарлы білім ядросы салынды. 

Бүгінгі күні ұйымда магистратураны қызыл дипломмен тәмамдаған, 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің «Экология» кафедрасының түлектері 

жұмыс істейді. Олар – Темиргалиева Гаухар Нуржановна, қазір «ОЗ 

Экобиоорталығы» директорының ТЭЖ жөніндегі орынбасары, Закленчук Елена 

Владимировна – қазіргі уақытта Ресейде қосымша білім беру мекемесінде 

жұмыс істейді. Бакалавриат бітіргендер: Аманжолқызы Н., Беляева Е.М., 

Саранчина А.П., басқа ЖОО бітіргендер – Куликова Е.Н., Агафонова И.А., 

Губанов А.О. – «ОЗ Экобиоорталығының» әдіскерлері.  

2008 жылдан бастап «ОЗ Экобиоорталығында» фитодизайннан 

шығармашылық шеберлік-сыныптары өткізіледі. Халықаралық деңгей шебері - 

Быкова Зоя Прокопьевна – флоралық композицияларды жасау арқылы үйірме 

тәрбиеленушілерінде табиғатқа ұқыпты қарауды қалыптастырады, 

бастамашылдықты, шығармашылықты және кәсіби дағдыларды дамытады.  

 
 

2011 жылдың наурызынан бастап ғылыми білім және білім-тәрбиелік 

лекторий әрекет етеді. Лекторийлер:  

– мектеп оқушыларына; 

– орта білім беру мекемелерінің жаратылыстану және экология пәндері 

оқытушыларына; 

– мектепке дейінгі мекемелер мен шағын орталық тәрбиешілеріне;  



 

– мектепке дейінгі мекемелер мен шағын орталық тәрбиешілері және 

әдіскерлеріне арналып ұйымдастырылды. 

«ОЗ Экобиоорталығының» маңызды жұмысының бірі балалардың 

тәжірибелік-эксперименттік және қызметкерлердің ғылыми-зерттеу жұмысы 

болып табылады. Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс алуан түрлі бағыттар 

бойынша, бірақ ұйымның біртұтас тақырыбына біріктіріліп жүргізіледі.  

Ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық жұмыс жаратылыстану 

бағыттары бойынша жүзеге асырылады: ботаника, зоология, география, 

өлкетану, гидробиология, геология, герпетология және басқалар. Ғылыми және 

басқа да зерттеулердің сапалық және сандық өсуі байқалады, 

жарияланымдардың, облыстық, халықаралық конференциялар және 

семинарларға қатысу саны артуда. 

«ОЗ Экобиоорталығының» білім алушылары облыстық, республикалық және 

халықаралық конференцияларда жүлдегерлер атанған, олардың ішінде: 

Хамзина Арманай, Хосчанова Диана, Кеңесханов Ескендір, Ғабитқызы Дана 

және басқалары. 

 
 

Өскемен қаласы білім беру бөлімінің бұйрығы негізінде «ОЗ 

Экобиоорталығы» 2012 жылдан бастап «Барлығына арналған білім» 

халықаралық бағдарламасын енгізу бойынша эксперименттік алаңға айналды.   

2013 жылы «ОЗ Экобиоорталығында» Өскемен қаласы білім алушыларының 

шағын академиясының негізі қаланды, академия мақсаты экологиялық-

биологиялық бағытта мектеп оқушыларының жобалық іс-әрекетіне әдістемелік 

көмек көрсету және үйлестіру болып табылады. Кейінірек және қазіргі уақытта 

академия «Зияткер» атауына иеленіп, Өскемен қаласы жас зерттеушілеріне 

арналған аса маңызды ғылыми практикумдар ұйымдастырады. Практикумдар 



 

«ОЗ Экобиоорталығының» жобалық зертханасында және экологиялық 

мониторингтің балалар станциясы жұмысының уақытында дала жағдайында 

өткізіледі. Бұл жұмыстың кураторы және координаторы директордың ТЭЖ 

жұмысы жөніндегі орынбасары, «Экология» мамандығы бойынша 

жаратылыстану магистрі – Темиргалиева Гаухар Нуржановна болып табылады. 

Әр жыл сайын «ОЗ Экобиоорталығы» Өскемен қаласының білім беру 

бөлімімен, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы 

Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру институтымен бірге «Экологиялық білім беру және тәрбие 

жүйесіндегі аймақтық компонент» атты мұғалімдер, ғалымдар мен 

мамандардың облыстық конференциясын өткізеді.  

«ОЗ Экобиоорталығы» бірнеше рет ҚР Білім және ғылым министрлігінің, 

Өскемен қаласы әкімдігінің, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» 

АҚ филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының, С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ, Қоршаған ортаны қорғаудың облыстық басқармасының, Облыстық 

білім беру департаментінің құрмет мадақтамаларымен және дипломдарымен, 

сонымен қатар, С.А. Назарбаевамен басқарылатын «Бөбек» балалар қорының 

дипломымен Қазақстан Республикасындағы ең үздік ұйым ретінде 

марапатталған.  

Артта біздің жұмысымыз бен сүйікті ісіміздің 65 жылы, алда ғылыми 

ашылулар мен педагогикалық жетістіктердің жаңа мүмкіншіліктері. Алайда, 

бұл әлем оқытушылар-серіктестерсіз, ынтагер-өлкетанушыларсыз, педагог-

тәлімгерлерсіз, жаратылыстану-табиғаттанушылық ойлар алауын 

қорғаушыларынсыз мүмкін емес, олар: Милентина Витальевна Ищенко, Лилия 

Матвеевна Расщупкина, Михайлова Надежда Ивановна, Линева Людмила 

Александровна, Бейсембаева Сара Кабдрахмановна, Егорина Анна Васильевна, 

Кушникова Людмила Борисовна, Прокопов Константин Павлович, Чурсин 



 

Анатолий Сергеевич, Нуркенова Сайран Ескендировна, Стариков Сергей 

Васильевич және басқалар.  

Бүгінгі күні мектеп оқушылары мен «ОЗ Экобиоорталығы» 

оқытушыларының жаратылыстану-табиғаттанушылық шынайылығы қоршаған 

табиғатқа, ноосфераның осы әлеміне қолдау көрсететін, қалыптастыратын, 

сонда өмір сүретін адамдарға,зияткерлік жүріп тұрған және даму үстіндегі жас 

табиғат зерттеушілерінің кемесі жағдайында, жоғары адамгершілік қарым-

қатынаста біріктірілген оқу, ғылыми және мамандандырылған табиғат қорғау 

ұйымдарының өзара әрекеттесу жүйесінде жүзеге асырылады.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ  

«ОҚУ-ЗЕРТТЕУ ЭКОБИООРТАЛЫҒЫ» ҮЗДІКСІЗ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНДЕ 

Толық атауы: Өскемен қаласы әкімдігінің «Оқу-зерттеу экобиоорталығы» 

коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны. 

Орналасқан жері: 
Негізгі ғимараты Максим Горький көшесі, 66-үй мекен-жайы бойынша 

орналасқан. 

 
Жылыжай-зертханалық корпус – Крылова көшесі, 35/1-үй 

 
 



 

Мектеп оқушыларының шығармашылық сарайы (№301кабинет– Жас табиғат 

зерттеушілерінің  жобалық ғылыми-экологиялық зертханасы, №302 кабинет – 

Экологиялық үлгілеу және фитодизайн мұражай-зертханасы) – Киров көшесі, 

63-үй 

 

 

 

 

 

 

Жалпы ауданы: 373 шаршы метр. 

Жобалық қуаттылығы:  373 орын. 

Оқушылар контингенті: 620 оқушы. 

Қызмет пәні: қосымша экологиялық-биологиялық білім беру және ғылыми-

зерттеу қызметі.  

Материалдық база: бейімделген ғимарат, М.Горький, 66-үй көшесі 

бойындағы сәулет өнері ескерткіші; Крылов, 35/1-үй көшесіндегі жылыжай-

зертханалық кешен, ПАЗ автобусы (толық жетекті).  

Қызметкерлер саны: 35. 



 

«ОЗ Экобиоорталығының» директоры – Цыганов Анатолий Павлович – 

биология ғылымдарының кандидаты, РЖАпрофессоры. 

 

21.08.1958 жылы Өскемен қаласында дүниеге 

келген. 1975 жылы №38 орта мектепті 

тәмамдаған. 1985 жылы Өскемен педагогикалық 

институтын «География және биология мұғалімі» 

мамандығы бойынша бітірді.    

-1985-1986 – Облыстық жас табиғат 

зерттеушілері станциясының (ОЖТС) 

ихтиология үйірмелік бірлестігінің жетекшісі;  

-1986-1987 – Шығыс Қазақстан облыстық 

тарихи-өлкетану мұражайының ғылыми 

қызметкері;  

-1987-1988 – ОЖТС әдіскері;  

-1988-1998 – ОЖТС директоры (Шығыс 

Қазақстан «Оқу-зерттеу экобиоорталығы»);  

1991 жылы – А.П. Цыганов Облыстық жас табиғат зерттеушілері станциясын 

ШҚ ОЗ «Экобиоорталығына» қайта ұйымдастыру туралы ұсыныс дайындады. 

Халық депутаттарының Кеңесімен директор бастамасы өз қолдауын тапты.  

-1998-1999 – ШҚ білім беру қызметкерлерінің біліктіліктерін арттыру 

институты ғылыми орталығының жетекшісі, Жаратылыстану кафедрасының 

меңгерушісі;  

-1999-2001 – ШҚ білім беру қызметкерлерінің біліктіліктерін арттыру 

институты директорының ғылыми-әдістемелік жұмысы бойынша орынбасары;  

2001 жылдан – қазіргі уақытқа дейін Өскемен қаласы әкімдігінің 

«Оқу-зерттеу экобиоорталығының» директоры.  

2006 жылдан бастап С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Мемлекеттік 

Университетінің экология және география кафедрасының доценті. 

Цыганов А.П. 1993 жылғы ақпанда диссертациясын қорғап шығып, оған 

биология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі тағайындалды. 2001 

жылдан бастап ҚРҒА ботаника және фитоинтродукция институтының 

Ғалымдар Кеңесімен бекітілген Батыс (Кенді) Алтай флорегонезі докторлық 

диссертация тақырыбында жұмыс істеуде.   

2001 жылғы шілдеде қайта тағайындаудан кейін  А.П. Цыгановпен ШҚ ОЗ 

«Экобиоорталығының» оқу және экологиялық-ғылыми орталық ретінде даму 

бағдарламасы әзірленді. Бағдарлама қазіргі уақытқа дейін тәжірибе жүзінде іске 

асырылуда.   

2013 жылы биология және экология саласында терең кәсіби білімге ие  

жоғары білікті маман ретінде, сондай-ақ, ғылыми және ғылыми-педагогикалық 

қызмет саласындағы жетістіктері үшін Аймақтық Менеджмент Академиясының 

Президиумымен АМА-ның ассоциирленген профессоры академиялық атағы 

тағайындалды, ал 2014 жылы Ресей Жаратылыстану Академиясының 

Президиумы шешімімен (13 қараша 2014 ж.) РЖА аттестаттау комиссиясымен 

Ресей Жаратылыстану Академиясының профессоры ғылыми атағын тағайындау 



 

туралы қорытындысы бекітілді.  

Цыганов А.П. ғалым және оқытушы ретінде төмендегілерді жүзеге асырады:   

- Оқушы-дипломанттар және қалалық, облыстық және республикалық 

ғылыми жобалар сайыстарының жеңімпаздары, оқушылар, С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ студенттері мен магистранттарының жобаларына ғылыми 

жетекшілік; 

- Мектеп және мектептен тыс жұмыс үшін бағдарламалық және әдістемелік 

материалдарды; үздіксіз экологиялық білім беру және тәрбиелеудің облыстық 

оқу бағдарламасын; жалпы білім беретін мектептің бастауыш сатысы үшін 

«Айналадағы әлем» бағдарламасын әзірлеуді; 

- «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы Шығыс 

Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру институтының тұрақты дәріскері болып табылады. Жаңа 

эксперименталды оқулықтарға, соның ішінде, 12 жылдық білім беру бойынша 

мазмұнын талдау, рецензиялау және ұсыныстар әзірлеуді. ШҚО мектептерінің 

жаратылыстану пәндері және бастауыш сыныптар мұғалімдерінің 

біліктіліктерін арттыру курстарын 12 жылдық білім берудің жаңа оқулықтары 

бойынша өткізуді, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыруды және жоспарлауды;    

- Дәрістер оқиды, білім алушылар, студенттер және магистранттармен 

сабақтар, далалық және өндірістік іс-тәжірибелерді, Шығыс Қазақстанның 

ерекше қорғалатын табиғи аймақтарына ғылыми экспедициялар 

ұйымдастырады және жүргізеді. Студенттер ғылыми бірлестігінің, 

оқушылардың ғылыми жобаларының, магистрлік диссертациялардың, диплом 

жұмыстарының жетекшісі болып табылады.  

А.П. Цыгановпен әзірленген және енгізілген жобалар: облыстық балалар 

экологиялық мониторинг станциясын құру және ұйымдастыру. «ОЗ 

Экобиоорталығының» мектеп оқушыларының аймақтық ғылыми-экологиялық 

академиясын құру. «Оқу-зерттеу экобиоорталығының» экспозициясында 

орналасқан табиғаттың тірі объектілері оқу полигонын авторлық әзірлеу және 

құру.   

Облыстық балалар экологиялық-биологиялық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясын, «Экологиялық білім беру және тәрбиелеу жүйесіндегі 

аймақтық компонент» ғалымдар мен оқытушылардың облыстық ҒТК 

ұйымдастыру және Өскемен қаласы мен ШҚО мектептерінің оқытушылары, 

мамандарының ғылыми жұмыстары мен әдістемелік әзірлемелерінің аймақтық 

жыл сайынғы жинақтарға авторлық басып шығаруды жүзеге асырады. Барлығы 

16 жыл сайынғы жинақтар басып шығарылды. Жас табиғат зерттеушілері 

журналының бас редакторы (2017 жыл). Өскемен қаласы әкімдігінің «Жер – 

біздің ортақ үйіміз» экологиялық бағдарламасын жүзеге асыру аясында 

Өскемен қаласы мектептерінің оқушыларымен ай сайынғы 

ұйымдастырушылық-бұқаралық экологиялық іс-шараларын ұйымдастырады 

және өткізеді.  

Республикалық «Экоәлем» журналының редакциялық кеңесінің тұрақты 

мүшесі және «Табиғат. Ғылым. Экология» айдарының жүргізушісі болып 



 

табылады (Астана). 2012 жылы Өскемен қаласында өткен биология, химия 

мұғалімдері I сьезінің делегаты.    

Ғылыми жетекшілігімен бес магистрлік диссертация, 72 диплом жұмыстары, 

61 мектеп оқушыларының ғылыми жобалары қорғалды, соның ішінде:   

Исагулова Назым – Өскемен қаласының №38 мектебінің 11-сынып оқушысы, 

2011 жылы Грецияның Солоники қаласында өткен халықаралық ҒТК-да «Батыс 

Алтайдың сирек кездесетін дәрілік өсімдіктері» жобасымен алтын медаль, 

бірінші дәрежелі диплом иеленді.  

Хамзина Арманай – Өскемен қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-

сынып оқушысы, 2011 жылы Швейцарияның Лузерн қаласында биология 

бойынша мектеп оқушыларының халықаралық ғылыми олимпиадасында 

«Шығыс Қазақстанның қабыршаққанаттыларының систематикасы» жобасымен 

бірінші дәрежелі дипломға иеленді.    

Өскемен қаласының №4 орта мектебінің 11 сынып оқушысы – Хосчанова 

Диана, Өскемен қаласының Қазақ-Түрік лицейінің 11 сынып оқушысы - 

Кенесханов Ескендір – 2016 жылы Байқоңыр қаласында өткен ғарыштық 

зерттеулер бойынша «Ғылым әлемін ашамыз» ХII Халықаралық ғылыми 

жарысының қорытындылары бойынша І дәрежелі дипломдармен марапатталды. 

Ғылыми жоба тақырыбы: «Қазақстан Алтайының дәрумендік өсімдіктерінің 

экологиялық-таксономиялық ерекшеліктері». 

ҚР Білім және ғылым министрлігі министрінің, вице-министрінің, Өскемен 

қаласы әкімдігінің, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ 

филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру институтының, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Қоршаған 

ортаны қорғау облыстық басқармасының, Білім беру облыстық 

Департаментінің, ҚР БҒМ Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығының мақтау мадақтамаларының иегері.   

Жариялымдары: 113 еңбек, соның ішінде, 3 монография (соның ішінде, 2014 

жылы бір монография Германияда басып шығарылды). 

2002-2006 жылдар аралығында «Зеленый лист» жас ғалымдардың облыстық 

экологиялық газеті жобасының авторы және бас редакторы. Газеттің 50 номері 

шығарылды.  

Жоба және ғылыми жұмыстар авторы, 2001-2016 жылдары және қазіргі 

уақытта«Экологиялық білім беру және тәрбиелеу жүйесіндегі аймақтық 

компонент» жинақ-жылнамасының бас редакторы. Жас табиғат зерттеушілері 

журналының бас редакторы (2017 жыл). 

«Алтай-Саян экоаймағының Қазақстандық бөлігін сақтау және тұрақты 

пайдалану» биоалуантүрлілікті сақтау халықаралық жобасына Қазақстан 

атынан ботаника бойынша сарапшы ретінде қатысты (2002 ж.). 

«Атамұра» корпорациясының Қазақстан Республикасы «Дүниетану 1-4 

сынып» оқулықтарының, хрестоматияларының, күнделіктерінің, бақылау 

дәптерлерінің ресми рецензенті (2001-2002 ж.ж.). 

Шығыс Қазақстан үздіксіз экологиялық білім беру аймақтық бағдарламасын 

әзірлеуге қатысушы (2003 ж.).  

Қазақстанның Қазақ географиялық қоғамының мүшесі. 



 

Ұйымның электронды мекен-жайы: ecobiocentre@list.ru. 

«ОЗ Экобиоорталығы» қызметінің бағыттары:  

1. Мектеп үйірмелік бірлестіктерінің оқу іс-әрекеттері; 

2. Ғылыми-зерттеу; 

3. Әдістемелік жұмыс; 

4. Ұйымдастырушылық-бұқаралық жұмыс; 

5. Қоршаған орта жай-күйіне экологиялық мониторинг жүргізу; 

6. Кеңес беру жұмысы. 

2016-2017оқу жылында 40 үйірмелік бірлестік қызмет атқаруда: «Ғылыми 

жобалау», «Экология», «Экология негіздері бар гидробиология», «Зоология 

негіздері бар биологиялық экология», «Гүл өсіру шаруашылығы», «Фото және 

бейнедизайн», «Экологиялық-ағылшынша қарқын», «Экологиялық үлгілеу» 

(қазақ тілінде), «Экология» (қазақ тілінде), «Фитодизайн және өсімдіктерді 

әрлеу», «Агротехника негіздері бар ботаника», «Экология және табиғатты 

пайдалану», «Геология және ландшафттану», «Жануарлар экологиясы», 

«Экотуризм негіздері бар өлкетану», «Экожурналистика». 

«ОЗ Экобиоорталығының» бейнелемесі: логотип 

 
«ОЗ Экобиоорталығына» түсу шарттары: 

«ОЗ Экобиоорталығының» үйірмелік бірлестіктерінде оқу тегін. Үйірмелік 

бірлестіктерге қабылдау «Балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша 

білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау» 

мемлекеттік қызмет регламентімен қарастырылған ережелері бойынша жүзеге 

асырылады.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОҚУ-ТӘРБИЕЛІК ЖҰМЫС. 

ҮЗДІКСІЗ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУ-

ТӘРБИЕЛІК ЖҰМЫСТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

«Оқу-зерттеу экобиоорталығының» оқу-тәрбиелік қызметі үйірмелік 

бірлестіктердегі сабақтар, экологиялық-биологиялық мазмұндағы алуан түрлі 

ұйымдастырушылық-бұқаралық іс-шаралар түрінде, сондай-ақ, экскурсиялық 

пен экспедициялық жұмыс жүргізу арқылы жүзеге асырылады.   

Үйірмелік бірлестіктердің оқу сабақтары «ОЗ Экобиоорталығы» 

бөлмелерінде, үш оқу кабинеті мен табиғаттың тірі объектілері (жануарлардың 

45 түрі – былқылдақденелілер, буынаяқтылар, балықтар, қос мекенділер, 

бауырмен жорғалаушылар, құстар мен сүтқоректілер) экспозициясы орналасқан 

басты корпуста, үш оқу кабинеті мен жылыжайды біріктіретін жылыжай-

зертхналалық корпуста, Оқушылар шығармашылық сарайында жалға алынған 

екі қабинетте – «Ғылыми-экологиялық жобалаудың зертханасы» және 

«Экологиялық үлгілеу зертханасында» өткізіледі. Сабақтардың бір бөлігі оқу 

топтары қалыптасқан қала мектептерінде жүргізіледі.  

 

«ОЗ Экобиоорталығының» кадрлық құрамы  

 

2016-2017 оқу жылында «ОЗ Экобиоорталығының» педагогикалық ұжымы 

17 педагогтен тұрады. Педагогтердің жалпы санынан 4 педагог – жоғары 

санатты, 2 – бірінші санатты, 5 – екінші санатты, 6 – санаты жоқ.   

 

Педагогтердің біліктіліктері 

(сандық және % көрсеткіш) 

     

Жоғары санатты 3/33 3/21 3/23 3/25 3/23 

Бірінші санатты 3/33 3/21 3/23 2/17 2/13 

Екінші санатты 2/18 3/21 1/8 2/17 2/13 

Санаты жоқ 3/33 4/28 6/46 5/42 6/46 

 

Педагогикалық ұжым жағымды жас құрылымына ие, оқу жылының басында 

8 педагог 20 мен 30 жас аралығында, 5 педагог 31 мен 40 жас, 3 адам  50 мен 60 

жас аралығында болды. Оқу жылының соңында бір педагог зейнеткерлік жас 

қатарында саналды.  

Мекемеде педагогтердің біліктілік санатын арттыру бойынша өзара 

байланысты кезеңдерді біріктіретін жоспарлық жүйелі жұмыс жүзеге 

асырылады. Біліктілікті арттырудың негізгі буыны педагогтердің өздігінен 

білім алуы болып табылады.  

Біліктілікті арттыру курстары педагогтердің кәсібилігін арттырудың 

маңызды құрама бөлігі болып табылады. Әдетте, «ОЗ Экобиоорталығы» 

педагогтері курстарды «Өрлеу» біліктілікті арттырудың Ұлттық орталығынан» 

өтеді. Сонымен қатар, 2015, 2017 жылдары төрт педагог Республикалық 



 

қосымша білім берудің оқу-әдістемелік орталығымен Өскемен қаласы 

әкімдігінің «Оқу-зерттеу экобиоорталығы» негізінде ұйымдастырылған 

курстардан өтті. Курс тақырыптары 2015 жылы – «Қосымша білім беру 

ұйымдарындағы экология-биология бағыты педагогтерінің негізгі  

кұзыреттіліктерін қалыптастырудың заманауи технологиялары», ал 2017 жылы 

– «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Табиғи жағдайларда білім алушылармен ғылыми-зерттеу 

қызметін ұйымдастыру» болды. 

Төрт қызметкер – директор А.П.Цыганов, ТЭЖ жөніндегі директор 

орынбасары Г.Н.Темиргалиева, ОӘЖ жөніндегі директор орынбасары 

Ю.Г. Лукьянец және «Гидробиологиялық мониторинг» үйірмелік бірлестігінің 

жетекшісі – Л.Б. Кушникова берілген курстардың бағдарламасымен 

қарастырылған сабақтарды өткізуге қатысты.  

Әр педагог аттестаттау кезеңі аралығында бір реттен курстарда 

біліктіліктерін арттырады. 2012 жылдан 2017 жыл аралығында біліктілікті 

арттыру курстарынан 21 педагог өтті. 

 

 

Жылдар 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Біліктілікті арттыру 

курстарынан өткен 

педагогтер саны  

4 2 2 7 3 3 

 

Біліктілікті арттыру курстарынан өту аттестаттаудың міндетті шарттарының 

бірі болып табылады.  

Аттестатталатын педагогтердің жылдар бойынша саны келесі көрсеткіш 

бойынша сипатталады:  

 

Жылдар 

 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Аттестатталатын 

педагогтер саны 
3 3 2 1 3 

 

Үйірмелік бірлестіктердің оқу қызметі  

Оқу жоспарымен жаратылыстану ғылымдарының ауқымды саласын 

қамтитын экологиялық-биологиялық бағыттағы 18 үйірмелік бірлестік 

қарастырылған. Жоспарда жаңа ғылыми бағыттарда эксперименттік қызметтің 

негіздерін беретін үйірмелік бірлестіктер анықталған, олар: «Ғылыми 

жобалау», «Экологиялық үлгілеу», «Гидробиологиялық мониторинг», бұл 

үйірмелердің жетекшілері аса білікті педагогтер мен ғалымдар (Цыганов А.П. – 

биология ғылымдарының кандидаты, Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚМУ 

экология және география кафедрасының доценті, РЖА профессоры, Кушникова 

Л.Б. – география ғылымдарының кандидаты, Темиргалиева Г.Н. –«Экология» 



 

мамандығы бойынша жаратылыстану магистрі, Лукьянец Ю.Г. – жоғары санат 

педагогы) болып табылады. 

Үйірмелік бірлестіктердің елеулі бөлігі жаратылыстану циклі пәндерін 

аймақтық компонентті қолдана отырып, кеңейтілуі мен тереңдетуін және 

зерттеу-эксперименттік қызметке шығуын қарастырады. Бұл «Геология және 

ландшафттану», «Экология негіздері бар зоология», «Агротехника негізіндегі 

ботаника», «Гүл шаруашылығы» сияқты үйірмелік бірлестіктерге қатысты.  

Үйірмелік бірлестіктердің біраз бөлігі кешендік биологиялық-эстетикалық 

бағытқа ие: «Фитодизайн және өсімдіктерді әрлеу», «Фото-бейне дизайн».  

Оқу топтарының жалпы саны – 45.  

Өскемен қаласы әкімдігінің «Оқу-зерттеу экобиоорталығы» Шығыс 

Қазақстан облысындағы үздіксіз экологиялық білім берудің мемлекеттік 

тұжырымдамасын жүзеге асырудың негізгі буыны болып табылады. Осыған 

орай, балабақшадан бастап жоғары оқу орындарына дейін алуан түрлі 

деңгейдегі білім беру мекемелерімен өзара табысты әрекеттесу жүзеге 

асырылуда. Әдістемелік орталық ретінде «ОЗ Экобиоорталығы» мектеп 

педагогтерімен, табиғат қорғау ұйымдары қызметкерлерімен ЖОО-дан кейінгі 

қолдау көрсетеді. Оқушылардың контингенті әр түрлі жас топтарын қамтиды. 

Мәселен, 2 оқу тобы мектепке дейінгі жас оқушыларынан қалыптасқан, 11 оқу 

тобы бастауыш буынынан қамтылған. Оқу топтарының көпшілік саны – 31 топ 

орта мектеп буыны (5-8 сыныптар) негізінде жинақталған, 1 топ – 10-11 сынып 

оқушыларынан қалыптастырылды.  

«ОЗ Экобиоорталығының» білім беру жұмысы әр түрлі санаттағы балаларға 

жеткілікті түрде қол жетімділік ұстанымы негізінде құрылады, кестеде 

көрсетілген:  

Түрлі санат оқушылар үлесі % 2013 2014 2015 2016 

ЖҮҚ есебінде тұратындар  15 14 5 6 

Жетім және ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балаларға 

арналған ұйым тәрбиеленушілері  

4 2 15 4 

Патронаттық тәрбиедегі балалар 3 2 3 3 

Қорғаншылықта немесе 

қамқоршылықтағы балалар  
3 5 3 4 

Мүмкіндігі шектеулі балалар  23 41 30 30 

Аз қамтылған отбасы балалары  31 21 37 67 

 

Оқу жоспарына сәйкес 3 оқу бірлестіктерінде (7 оқу топтарында) сабақтар 

мемлекеттік тілде өткізіледі. 2016-2017 оқу жылындағы оқушылардың 

қамтылуы – 620 адам.  



 

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру мақсатында оқу 

жоспарымен және үйірмелік бірлестіктердің бағдарламаларымен практикалық 

сабақтардың көп бөлігі қарастырылған, сабақтар «ОЗ Экобиоорталығының» оқу 

зертханаларында – табиғат тірі объектілерінің полигонын пайдаланумен бас 

ғимаратта, сондай-ақ, жылыжай зертханалық корпусында және Оқушылар 

шығармашылық сарайы негізіндегі екі зертханада өткізіледі. Сабақтардың бір 

бөлігі экологиялық-биологиялық мазмұндағы экскурсиялар және «ОЗ 

Экобиоорталығы» автокөлігін пайдаланумен жылжымалы экологиялық 

мониторинг станциясы аясындағы экспедициялар жағдайында жүргізіледі.  

«ОЗ Экобиоорталығының» оқу-тәрбиелік қызметі экологиялық-биологиялық 

бағыттарда жүргізіледі.  

Қатысқан сабақтарға жасалған анализ бойынша «Агротехника негізіндегі 

ботаника» үйірме бірлестігінің жетекшісі А.П.Саранчина «Күз» 

тақырыбындағы сабағында проблемалық мәселелерді түсіндіру және талқылау 

әдістемесінде білімін сенімді көрсете білген. Сонымен қатар, ол дамытушы 

практикалық тапсырмалардың міндетті компоненті ретінде балалармен жаппай 

және жекелей жұмыс жасауды орайлы байланыстыра білді. Сол сияқты, педагог 

балалардың ойлау логикасын дамытатын тапсырмаларды шебер қолданған. 

 
«Агротехника негізіндегі ботаника» үйірмелік бірлестігі сабақтарында бақылау 

күнделіктеріне жазба жазу. Тақырыбы: «Табиғаттың тыйым салу белгілері!» 

Ал «Өсімдіктердің интродукциясы» үйірме бірлестігінің жетекшісі Нұргүл 

Аманжолқызы «Дәрі-дәрмек өсімдіктері» атты жылыжайлық-зертханалық 

корпустың материалдық қорын пайдалана отырып өткізген тәжірибелік-

зертханалық сабағында оқушылардың эксперименталды зертханалық 

жұмыстарға деген қызығушылығын арттыратын білікті әдістемесімен бөлісті. 

Аталған сабақта Нұргүл Аманжолқызы тақырып бойынша ұсынылатын 

мәліметтерін түсіндіру үшін электронды құралдардың көмегімен презентация 

және бейнефильмдерді әзірлеп, оны өте ұтымды қолданған.   



 

«Гүл шаруашылығы» үйірме бірлестігінің жетекшісі А.А.Баянова болса, өз 

сабағын өткізу барысында білім берудің теориялық және тәжірибелік әдістерін 

әсерлі байланыстырған. Айта кетейік, бұл үйірме бірлестігінің сабағы «ОЗ 

Экобиоорталығының» жылыжай-зертханалық кешені базасында өткізілген.      

«Гүл шаруашылығы» үйірмелік бірлестігінің сабағында қызылша 

тұқымдарын егу  
 

«Фитодизайн және өсімдік шаруашылығы» үйірме бірлестігінің жетекшісі 

З.П.Быкова «Қоғадан сыйлық қоңыраугүлін өру» атты сабағында оқушыларға 

табиғи материалдан (қоға) қолөнер бұйымдарын жасау технологиясының қыр-

сырын үйретуге және эстетикалық қабылдауды дұрыс дамытуға ұмтылып, өз 

мамандығының шебері екендігін танытты. 
 

 
«Гүл композициясын даярлау» тақырыбына сабақ. Жетекші – Быкова З.П. 



 

А.О. Губанов («Фотобейнедизайн» үйірме бірлестігі) «Полороид» әсерін 

құру» атты «Adobe Photoshop CS12» графикалық редакторының негізімен 

өткізген тәжірибелік сабағында өзінің әдістемелік біліктілігін көрсетті.  Ол 

оқушылардың компьютерлік дизайнға деген қызығушылығын арттыратын 

амалдарды тиімді пайдаланған. Осылайша, Алексей Олегович электронды оқу 

құралдарын  әсерлі қолдана білді.  

Сабақ өткізу барысындағы мұғалімдердің әдістемелік жиынтығы 

әртүрлілігімен ерекшеленеді. Мәселен, «Экологиялық-ағылшындық қарқын» 

үйірме бірлестігінің жетекшісі И.А.Агафонова білім алушыларға өсімдіктерді 

микроскоппен бақылау, табиғат материалдарымен жұмыс жасауын 

ұйымдастыру секілді әдістемелерін қолданған. Сабақ барысында «Кішкентай 

миллионер», «Кішкентай ғұлама» секілді экологиялық негізге құралған 

электронды ойындар пайдаланылды. Сабақта оқу және ғылыми-танымдық 

бейнефильмдерді, сонымен қатар, «ОЗ Экобиоорталығы» тәжірибесінен 

алынған бейнематериалдарды көрсету де ұйымдастырылған.   

Ал үйірмеішілік іс-шараларды ұйымдастыру мен оны өткізудің қызықты 

жүйесі Е.М.Беляеваеның («Фитодизайн» үйірме бірлестігі) бастамасымен 

жасалды. Үйірме бірлестігінде өткізілген барлық іс-шаралар апталық 

тақырыптарға бөлінген, мәселен: «Флоралық кемпірқосақ», «Интерьердегі 

өсімдіктердің күші», «Жас орнитологтар». 

 
Апта сайынғы «Флоралық кемпірқосақ» іс-шарасын өткізу 

Педагог–психолог А.Б.Мамырбекова да («Өзін-өзі тану және адам 

экологиясы» үйірме бірлестігі) өз оқушыларымен бірге адамның психология 

мен экологияға деген қызығушылығын, шығармашылық қабілетін арттыруға 

сеп болатын бірқатар іс-шаралар өткізді. Педагогтың әдістемелік 

ұшқырлығының арқасында сабақта психологиялық және рөлдік ойындар, 

тренингтер, практикалық тапсырмалар ұйымдастырылды. 

Үйірме бірлестіктерінің көпшілігінде сабақты ұйымдастырудың басты 

формасына экскурсия жатады. Педагогтердің ұйымдастыруымен сабаққа сай 

табиғат аясына экскурсия жасау өткізіледі. Зерттеу жұмыстарына жоғары 



 

қызығушылық танытанын оқушылар үшін «ОЗ Экобиоорталығы» көлігін 

қолдану арқылы жүйелі түрде табиғатқа саяхат жасау ұйымдастырылып 

тұрады. 

Үйірмелік бірлестіктер оқушыларына арналған фенологиялық экскурсия, 

Зимовье ауылы маңы  

Әдістемелік жұмыс. 

Әдістемелік қызметтің басты буыны «Оқу-зерттеу 

экобиоорталығының» ғылыми-әдістемелік кеңесі – тұрақты әрекет ететін 

жобалық-кеңес беру, эксперттік-енгізу бірлестігі атқарады.Әдістемелік кеңестің 

басты қызметі «ОЗ Экобиоорталығы» үйірмелік бірлестіктерінің авторлық 

бағдарламалық материалдарының, әдістемелік ұсыныстарының және 

әзірлемелерінің, инновациялық жобаларының эксперттік бағалауы болып 

табылады.  

Әдістемелік кеңестің жұмысы қолданыстағы педагогикалық 

технологиялардың тәжірибесін жинақтау және жаңаларын саналы түрде 

енгізуге, өзін-өзі оқытуға арналған материалдарды пайдалануға, инновациялық 

қызмет үлгілерін апробациялауға, қосымша білім беру жағдайында 

мұғалімдердің қызметін бағалау критерийлерін енгізуге ықпал етеді.  

Мұғалімдерге, әкімшілік қызметкерлеріне және педагог-психологтарға 

әдістемелік көмек көрсету және бақылау жүргізу мақсатында сабақтарға қатысу  

жүргізілді. Педагогтердің бір-бірінің сабақтарына өзара қатысуы – тәжірибе 

алмасудың маңызды бөлігіне жататыны сөзсіз.  

Ай сайын мекеме шеңберінде тұрақты білім беру семинары ретінде 

әдістемелік оқу жүргізіледі. Онда педагогтермен өзекті кәсіби проблемалы 

сұрақтар талданып, шәкірттерге білім мен тәрбие берудегі ең тиімді 

әдістемелер сараланады.  

Әдістемелік жұмыстың маңызды бағыты - сабақ, экскурсия және іс-

шараларды өткізу бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу болып табылады. 



 

Оқытушылар мен әдіскерлердің әдістемелік жұмыстары шығармашылық 

жұмыстың бірнеше сатысынан өтеді. Атап айтқанда, дайын болған әдістемелік 

жұмыстар бастапқыда «ОЗ Экобиоорталығы» әдіскерлері қатарындағы 

оппоненттер қарауынан өтіп, олардың енгізген қажетті өзгертулерінен соң, 

Әдістемелік кеңес талқылауына беріледі. Онда материалдар талданып, 

тыңдалғаннан кейін, «сүзгіленген» әдістемелік жұмыс қабылданады. Содан 

кейін ғана, таңдалған әдістемені мұғалімдердің жұмыс барысында қолдануы 

үшін әдістемелік кабинетке өткізеді. Оқу жылында әдіскерлер (4 жұмыс) мен 

мұғалімдердің (1 жұмыс) әдістемелік жұмыстарды талқылау және қорғау 

әдістемесі әзірленеді. 

«ОЗ Экобиорталығы» мұғалімдерінің көпшілігі оқыту процесін авторлық 

бағдарламалар негізінде жүзеге асырады. Ал білім беру бағдарламасын 

құрастыру мен талқылау бірнеше сатыдан тұрады. Жұмыс оқу жоспарының 

негізінде оқу-білім беру процесі түзілетіндіктен, жұмыс оқу жоспары – 

маңызды құжат болып саналады. Соған сай, оқу жоспарын әзірлеу – қиын әрі 

жауапты процесс. 

Қосымша білім беру бағдарламасының мазмұны, әдетте, маңызды жеке 

қасиеттерімен ерекшеленеді. Осыған байланысты әрбір бағдарламаның дамуы 

мұғалім шығармашылығының нәтижесі болып табылады, себебі, ол 

оппоненттердің, бақылаушылар мен сараптамалық комиссия мүшелерінің сын-

пікірін ескере отырып, өз жұмысын түзеуде. Ал аталған бағдарламалық өнімді 

сапалы бағалап, тиімді ұсынымдар беру үшін, оған тек тәжірибелі, өз ісінің 

маманы саналатын мұғалімдер ғана қатыса алады.  

«Оқу-зерттеу экобиоорталығында» оқу бағдарламаларын дамыту 

тәжірибесіне сүйене отырып, оқу жоспарының құрылымы мен мазмұнын 

қозғайтын негізгі факторларды анықтауға болады. Олар: 

- жалпы білім беретін мектептерден ерекшеленетін бағалау жүйесі мен 

принциптері; 

- мазмұнында вариативтік (оның ішінде, аймақтық) құрамдас бөлігі басым;  

- практикалық бөлімнің маңыздылығы; 

- оқушылардың бейімділігі мен қызығушылықтарын арттыруға 

бағыттанушылық;  

- жоғары теориялық деңгей; 

- арнайы жабдықтар мен жұмыс орнын жарақтандыруды қолдау;  

-оқу процесін бір типтік емес, әр түрде ұйымдастыру (экскурсиялар, 

экспедициялар, жобалық жұмыстар және т.б). 

Негізінен оқу жоспарларының құрылымы дәстүрлі болып табылады және ол 

келесі элементтерді қамтиды: түсіндірме жазба, бағдарлама мазмұны, 

күнтізбелік-тақырыптық жоспар, күтілетін нәтижелер мен әдебиеттер тізімі. 

Түсіндірме жазбада, әдетте, теориялық кіріспе, нормативтік база, өзектілік, 

жаңалық ұсынылып, мақсаттар мен міндеттер белгіленеді. Сонымен қатар, онда 

аталған курстың қандай топ оқушыларына арналып әзірленгені мен сағат саны 

белгіленіп (оның ішінде теориялық, практикалық және экскурсиялар), 

оқытудың нысандары мен әдіс-тәсілдері, қажетті материалдық-техникалық 

қамтамасыз етуді қолдану бойынша ұсынымдар көрсетіледі. Оқу жоспарының 



 

мазмұнын таңдау және құрастыру - мұғалімге заманауи, өнімді оқыту әдістерін 

еркін қолдана білушілік пен терең кәсіби білімді талап ететін шығармашылық 

жұмыс. Атап айтқанда, «ОЗ Экобиоорталығының» экологиялық және 

биологиялық бағыты үшін практикалық әдістердің таралуы - зертханалық, 

ғылыми өңдеу және тәжірибелік жұмыстар, топтық-жұптық жұмыстар, жобалар 

әдісі. Ал экскурсиялар, ғылыми-зерттеу экспедициялары үлкен маңызға ие. Бұл 

ерекшеліктер бағдарлама мазмұнын дамытуға әсер етеді. 

Бағдарлама мазмұны теориялық және практикалық бөліктерге бөлінеді. 

Бағдарламаны жасаған кезде теориялық бөліктің аса маңызды екені ескеріледі, 

өйткені: 

- практикалық жұмыстың алдында және практиканың негізі болып саналады; 

- вариативті (соның ішінде, аймақтық) құрамдас бөлікті қосады; 

- тиісті мектеп пәндерінің бағдарламалық материалының сабақтастығын 

қамтамасыз етеді. 

 Ал тәжірибелік бөлім жоғарыда аталғандай, әртүрлі қызмет түрлерін 

қамтиды: зертханалық, ғылыми өңдеу және тәжірибелік жұмыстар, экскурсия, 

экспедиция, өзіндік жұмыс пен ғылыми жобалар.  

Оқу бағдарламасын әзірлеудің қорытынды кезеңінде оның талқылануы, 

апробациясы мен бекітілуі жарияланады. Аталған кезеңнің әмбебап сызбасы 

төмендегідей: 

- бағдарламаларды әзірлеу; 

- ұйымның әдістемелік кеңесі құрамындағы оппоненттердің қарауына беру; 

- ұйымның әдістемелік кеңесінде талқылануы; 

- сыртқы рецензиялау; 

- Білім беру бөлімінің (аудандық, қалалық) бақылау-сараптама комиссиясына 

авторлық деңгейге жеткізу үшін беру;  

- әдістемелік журналдар мен жинақтарда жариялау. 

Бүгінгі күні қалалық білім бөлімінің бақылау-сараптама кеңесі арқылы «ОЗ 

Экобиоорталығы» оқытушыларының төмендегі жұмыс бағдарламалары өтті: 

Е.Н.Куликова - «Экотуризм негізінде өлкетану»; 

Г.Н.Темірғалиева- «Экологиялық үлгілеу (модельдеу)», «Экология»; 

И.А.Агафонова - «Экологиялық-ағылшынша қарқын»; 

К.Т.Байболова- «Биологиялық экология негізіндегі зоология»; 

Ю.Г.Лукьянец - «Геология және ландшафттану»; 

КЭС-қа ұсыну үшін жаңа бағдарламалар дайындалуда:  

А.Б.Мамырбекова - «Психология және өзін-өзі тану әлемі»; 

А.О.Губанов - «Жас фото-бейне дизайнер»; 

Е.М.Беляева - «Фитодизайн және өсімдіктерді әрлеу(аранжировка)»; 

А.П.Саранчина - «Агротехника негізіндегі ботаника»;  

О.Ю.Козьмина - «Гүл өсіру шаруашылығы». 

Жаңа оқыту әдістемесін әзірлеу және енгізу - «ОЗ Экобиоорталығының» 

инновациялық қызметінің маңызды өлшемдерінің бірі және алдағы уақытта 

ұйымды дамытуға көмектесетін негізгі буын болып саналады.  



 

Жыл көлемінде мектеп мұғалімдеріне әдіскерлер тарапынан ғылыми 

жобамен жұмыс жасауға байланысты консультациялық көмек көрсету 

жиындары өткізілді. 

Бір жыл ішінде «ОЗ Экобиоорталығымен» қалалық, облыстық, аймақтық 

және республикалық деңгейде әдістемелік іс-шаралар ұйымдастырылды. 

 Ұйымдастырушылық-бұқаралық экологиялық-білім-тәрбиелік іс-

шаралар 

«ОЗ Экобиоорталығының» маңызды жұмыс бағытына бұқаралық-

ұйымдастыру жұмыстары жатады. «ОЗ Экобиоорталығы» ұйымы Өскемен және 

Шығыс Қазақстан облысы деңгейінде экологиялық және биологиялық 

мазмұнды бұқаралық-ұйымдастыру жұмыстары бойынша үйлестіру қызметін 

жүзеге асырады, ол Экобиоорталық үшін маңызды рөл атқаратын қалалық 

«Жер – біздің ортақ үйіміз» экологиялық бағдарламасында көрініс тапқан. Жыл 

сайын төмендегідей қалалық іс-шаралар мен акциялар ұйымдастырылып, 

өткізіледі: 

«Фитодизайн» жас эколог-фитодизайнерлердің фестивалі; 

«Қалдықтардан жасалған сән үлгісі» экологиялық байқау-дефиле;  

«Биохаус» қалалық жас экологтар байқауы; 

«XXI-ғасыр көшбасшысы» қалалық экологиялық ойыны;  

Оқу жылы көлемінде «Біз – құстардың досымыз!» атты сырттай 

телекоммуникациялық орнитологиялық байқауы өткізіледі; 

«Құстарға көмектесейік!» қалалық орнитологиялық акциясы; 

«Сәлеметсіңдер ме, құстар!» жалпықалалық оқушылар акциясы; 

«Орнис» орнитологиялық фестивалі. 

Жыл сайын аталған іс-шараларға қатысушылардың санының артып 

жатқандығын төмендегі кестеден көруге болады: 

 

Жыл сайын қазан айында «ОЗ Экобиоорталығы» «Фитодизайн» жас эколог-

фитодизайнерлердің фестивалін өткізеді.  

Іс-шара атауы Жылдар бойынша қатысушылар саны 

2012 2013 2014 2015 2016 

«Фитодизайн» жас эколог-

фитодизайнерлердің фестивалі 
85 88 36 48 68 

«Қалдықтардан жасалған сән үлгісі» 

экологиялық  байқау-дефиле 
 88 80 130 80 

Биоалуантүрлілікті сақтаудың 

Халықаралық күніне арналған 

«Биохаус» 

60 30 56 50 54 

«XXI-ғасыр көшбасшысы» қалалық 

экологиялық ойыны 
60 164 60 74 84 

«Біз – құстардың досымыз!» қалалық 

орнитологиялық акция  
114 120 130 164 180 

«Орнис» Халықаралық құстар күніне 

арналған орнитологиялық фестивалі  
40 93 82 80 88 



 

Мәселен, 2015 жылы ережеге сәйкес байқауға Өскемен қаласының №22-46, 

Ахмер, Меновное мектептері қатысты.  

Фестивальда белгілі бір стильде мәлімделген, көркемдеудің идеялық 

мазмұнын бейнелейтін атауы бар, ұсынылған материалдан орындалған 

композициялар ғана бағаланды. 

Әділқазы мүшелеріне фитодизайн мамандары, ШҚМУ-нен, қалалық білім 

біру бөлімінен мамандар шақырылды. 

2015 жылғы 8-желтоқсанда «Оқу-зерттеу экобиоорталығымен» мақсаты 

Өскемен қаласы білім беру мекемелерінің тәрбиеленушілері мен 

оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдесу болып 

табылатын «Қалдықтан жасалған сән үлгісі – 2015» экологиялық 

байқау-дефилесі ұйымдастырылып, өткізілді. Байқау-дефиле Өскемен қаласы 

әкімдігінің қолдауымен қалалық білім беру бөлімінің бекіткен «Жер – біздің 

ортақ үйіміз» экологиялық бағдарламасына сәйкес және Қазақстан 

Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналып өткізілді. Іс-шара 

тұжырымдамасымен Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 

«Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге асыру аясындағы «Жасыл 

экономиканы» енгізу бойынша, «Мектеп оқушыларының функционалдық 

сауаттылығын дамыту» бойынша бағдарламасының нақты іс-әрекеттері 

көрсетілген.    

Байқау-дефилеге  № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 

қала мектептерінің 9-10 сынып оқушыларынан құралған топтар қатысты. 20 

мектептен барлығы 18 мектеп қатысты. 

Байқау екі  – сырттай және іштей кезеңдер бойынша ұйымдастырылды және 

өткізілді. Байқаудың басты шарты мектеп оқушыларының киім үлгісін 

қайталама шикізаттан өз қолымен дайындауы және топтаманы байқау-дефиледе 

көрсетуі болды. 



 

Байқау жұмыстары келесі өлшемшарттар бойынша бағаланды:  

 байқаудың тақырыптық бағыттылығына сәйкес келуі;   

 шешімдегі түпнұсқалылық пен бейнелік (көркемдік);      

 визаж;  

 ұсынылған үлгілердің жинақтығы (тұтастығы) және соңына дейін 

аяқталуы;  

 көркемдік деңгей және орындау шеберлігі;  

 топтың үлгіні білікті таныстыруы; 

 байқау-дефиле қатысушыларының киінгеннен кейін қалдырған бөлменің 

жай-күйі.  

Байқаудың аяқталуы бойынша келесі номинациялар анықталды: 

1 – «Мисс «Қалдықтан жасалған сән үлгісі-2015»  

2 – «Вице-мисс «Қалдықтан жасалған сән үлгісі-2015» 

Гран-При және«Мисс «Қалдықтан жасалған сән үлгісі-2015» номинациясын 

№10 мектеп-гимназиясының 10 б сынып оқушысы – Хренова Алина иеленді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1-орын және «Вице-мисс «Қалдықтан жасалған сән үлгісі-2015» 

номинациясы - №2 мектеп-гимназиясының тобы; 

2-орын - № 19, 20, 8 мектеп топтары; 

3-орын - № 9.15, 1, 3 мектеп топтары. 
 

 



 

Байқау жеңімпаздарына сәйкес дәрежедегі грамоталар мен қатысушы 

сертификаттары берілді. №2 Кешкі мектеп оқушылары – Еспергенов М.А., 

Щербаков А.В. - «Мисс «Қалдықтан жасалған сән үлгісі-2015» номинациясы 

иегеріне қолдан жасалған сыйлықтар дайындады. 

«Қалдықтан жасалған сән үлгісі – 2015» байқау-дефилеге Өскемен 

қаласының 18 мектебінен шамамен 50 оқушы қатысты.  

Шақырылған қонақтар құрамында қалалық білім беру бөлімінің мамандары, 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Жаратылылыстану ғылымдары және 

технология факультеті, «Экология және география» кафедрасының, Д. 

Серікбаев атындағы ШҚМТУ «Сәулет өнері және дизайн» кафедрасының, К. 

Нургалиев атындағы колледждің «Декоративті косметика және грим» арнайы 

пәнінің профессорлық-оқытушылар құрамы, жетекші модельер-дизайнерлер, 

декоративті қолданбалы өнер бойынша халықаралық деңгейдегі шеберлер, 

хореографтар қатысты. 

Байқау-дефиле жобасының авторы және үйлестірушісі: Өскемен қаласы 

әкімдігінің «Оқу-зерттеу экобиоорталығы» директорының ТЭЖ жөніндегі 

орынбасары - Темиргалиева Гауһар Нұржанқызы.  

2016 жылғы 22 қаңтарда «ОЗ Экобиоорталықпен» Бүкіләлемдік қорықтар 

мен ұлттық саябақтар күніне арналған «Биохаус-2016» атты жас экологтар 

қалалық байқауын ұйымдастырып өткізді. 

Байқаудың мақсаты: 

 Оқушылардың экологиялық көзқарасын, тірі табиғатқа деген құнтты 

қарым-қатынасты тәрбиелеу, шығармашылық қабілеттіліктерін айқындау және 

дамыту болып табылады.  

 



 

Байқаудың өткізілу шарты бойынша сырттай және іштей кезеңдерін 

ұйымдастыру мен өткізу қарастырылады.  

Сырттай кезеңде Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген өсімдіктер 

моделін дайындау болжанды, ережеге Қызыл Кітаптағы өсімдіктердің белгілі 

бір тізімі тіркелді. Бейнелерді дайындау үшін төмендегілер пайдаланылады: 

қораптар, пластикалық бөтелкелер, қолдануда болған заттар мен бөлшектер 

және т.б. Әр мектеп үшеуден артық емес балалар жұмыстарын ұсынды.  

Әділ қазылар алқасымен бағаланған жұмыстар оқу жылының аяғына дейін 

«ОЗ Экобиоорталығының» көрме мұражайының қорында қалады. 

Сырттай кезеңге № 22-46 қала мектептері қатысты. 20 мектептен сырттай 

кезеңге 12  мектеп қатысты.  

Іштей кезеңде ШҚО бойынша Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген 

сирек кездесетін жануарлар түрлерінің презентациясы байқауы өткізілді.  

Байқауға MS PowerPoint бағдарламасында әзірленген, берілген түрдің өзіне 

тән ерекшеліктері, оның экологиялық жай-күйі, проблемалары және қорғау 

келешегі, сондай-ақ, берілген түрді табиғатта қорғауды жақсарту бойынша 

ұсыныстар көрсетілетін презентация берілді.  

Байқаудың іштей кезеңіне № 22, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 43, 44, 

46, Ахм. орта мектебінен 7-8 сынып оқушыларынан құралған 2 адам топ 

жетекшісімен қатысты. 20 мектептен іштей кезеңге 16 мектеп қатысты.  

Байқау жеңімпаздары сәйкес дипломдармен және сыйлықтармен 

марапатталды. 

2016 жылғы 25 ақпанда Өскемен қаласы әкімдігінің «Оқу-зерттеу 

экобиоорталығымен» Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

арналған «XXI-ғасыр көшбасшысы» қалалық экологиялық ойыны 

ұйымдастырылып, өткізілді.  Экологиялық ойынға қаланың № 22-46 және ауыл 

мектептері қатысты.  

Экологиялық ойынның мақсаты белсенді адами-экологиялық ұстаным және 

экологиялық мәдениет қалыптастыру. Байқауға 9-10 сынып оқушыларынан 4 

қатысушыдан құралған топтар қатысты. Іс-шара 3 кезеңнен құралады.  

1 - кезең – «Іріктеу» - 20 топ қатысады.   

Топтар «Экологиялық ассорти» сұрақтарына жауап береді (дұрыс жауап – 1 

ұпай, бұрыс жауап – 0).  

«Іріктеу туры» аяқталған соң, ең жоғары ұпай жинаған 13 топ қалады.   

 2 - кезеңге –13 топ қатысады. Әр топ өз санатын таңдайды. Әрбір дұрыс 

жауап 1 ұпайға бағаланады (ең жоғарғы ұпай – 3). 

Санаттар: 

1. Су ортасы; 

2. Атмосфералық ауа; 

3. Топырақты қорғау; 

4. ШҚ флорасы; 

5. ШҚО фаунасы; 

6. ЕҚТА; 

7. Қазақстан саяхатшылары; 

8. Экологиялық терминдер; 



 

9. Экология және медицина; 

10.  Экологиялық туризм; 

11.  Экология және биотехнология; 

12.  Экология және адам; 

13. Жалпы сұрақтар. 

2 - кезең нәтижесі бойынша ең жоғары  ұпай жинаған 9 топ қалады.  

3 кезең  - санаттары: 

1. Кәсіпорындар – қала ластаушылары; 

2. Экологиялық терминдер; 

3. ШҚО қорықтары; 

4. ШҚО заманауи проблемалары; 

5. Жалпы сұрақтар; 

6. Экология және химия; 

7. ШҚО қорықшалары; 

8. Қазақстан Қызыл кітабының өсімдіктері; 

9. Қазақстан Қызыл кітабының жануарлары; 

10. Экологиялық калейдоскоп. 

Әр топ ұсынылған тақырыптардың біреуіне жауап береді. Әр дұрыс жауап 1 

ұпайға бағаланады. Барлығы үш сұрақ беріледі. 

Кезең қорытындысы бойынша 6 топ қалады. Осы 6 топ арасында жүлделі 

орындар ойналады.   

Үзілістерде жанкүйерлерге арналған Қазақстанның ұлттық нышандары 

тақырыбында «Мәңгілік ел» викторинасы өткізілді.   

Іс-шараны өткізуге жауапты – Лукьянец Ю.Г. – «ОЗ Экобиоорталығы» 

директорының ОӘЖ жөніндегі орынбасары.  

28 наурызда Өскемен қаласы әкімдігінің «Оқу-зерттеу экобиоорталығы» 

ұйымдастыруымен «Сәлеметсіңдер ме, құстар!» атты жалпықалалық 

экологиялық акциясы өткізілді. 



 

 Акция аясында Өскемен қаласының жасыл массивтерінде және қала маңы 

белдемінде жасанды құстар ұясын орналастыру мақсатымен әр мектептен бір 

жасанды ұя даярлау қарастырылды.  

Мақсаты: білім алушыларды туған өлкелерінің биологиялық алуантүрлілігін 

зерттеуге және табиғат қорғау іс шараларын өткізу бойынша жұмыстарға тарту.  

Акция аясында қала мектептерінің оқушыларымен 30-дан астам жасанды 

ұялар даярланып, ілінді. Акцияға 29 мектеп (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 

18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 35, 37, 39, 43, 44, 45, Ахмер, Меновное, Валеолог. 

арнайы мектеп) қатысты. 

Сонымен қатар, акция өткізу барысында Октябрьский аралы аймағында 

жасанды ұя ілу қажеттілігі туралы дәріс қаланың белгілі орнитолог маманы – 

Стариков Сергей Васильевичпен, сондай-ақ, Прокопов Константин 

Павловичпен «Құстар тіршілігіндегі маусымдық өзгерістер» атты 

орнитологиялық экскурсия өткізілді.  

Оқу жылы ағымында «Біз – құстар достарымыз!» атты 

телекоммуникациялық сырттай орнитологиялық байқауы өткізіледі.  

Орнитологиялық телекоммуникациялық байқауының 1-кезеңінде қаланың 

әрбір мектебінің тобына құстар әуесқойларының қалалық қоғамының атауын 

ұсыну, сондай-ақ, топ визиткасын электронды түрде  Power Point 

бағдарламасында, «Біздің мектептің тобы» тақырыбына ұсыну қажет.  

Бағалау өлшемшарттары: мектептерде өткізілетін орнитологиялық іс-

шаралардың мазмұнды аспектісі; іс-шараларға топтардың қатысу дәрежесі. 

Қатысқан мектептер – 36 мектеп (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 35, 37, 38, 44, 43, 45, 46, Крупская атындағы 

МИ, ҚРГ, Меновное, Ахмер мектебі). 

Байқау 3 кезеңде 2015 жылдың қараша айынан 2016 жылдың сәуір айына 

дейін өткізіледі, әр кезеңнен кейін алдын ала қорытындылар шығарылып 

отырады.   

 
«Құстарға көмектесейік!» орнитологиялық акция қатысушылары 



 

Мониторинг. Берілген бағдарламаны өткізу барысында қала мектептерінің 

аумағында ілінген жемсауыттарға сапалық және сандық мониторинг жүзеге 

асырылды. Жас табиғат зерттеушілерімен 884 жемсауыттарда қала 

орнитофаунасы өкілдеріне бақылаулар жүргізілді. Мониторинг нәтижелері 

бойынша әр мектепте орта шамамен 20-25 жемсауыттар ілінген.  

2016 жылғы 7 сәуірде «Орнис-2016» орнитологиялық фестивалі өткізілді. 

«Туған өлкеміздің сирек және жойылып бара жатқан құстарының санын сақтап, 

көбейтейік» тақырыбындағы ескертуші рупор плакаттар байқауы, олимпиада 

қорытындылары шығарылды. 

Орнитологиялық фестиваліне 36 мектеп қатысты 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 22,23,24, 26, 27,29, ҚРГ, 35, 36, 

37, 43,44,45,46, Ахмер ОМ, Меновное ОМ, Крупская атындағы МИ).  

«ОЗ Экобиоорталығының» қала мектептерінің оқушыларымен каникул 

уақытында жүргізетін жұмысы әр түрлі жастағы балаларға арналған, 

экологиялық мазмұндағы алуан түрлі іс-шаралар кешенін біріктірді. «ОЗ 

Экобиоорталығымен» өткізілетін іс-шараларға қатысқандардың жалпы саны – 

2043 бала. «ОЗ Экобиоорталығының» қызметкерлерімен экологиялық 

бағыттылықтағы танымдық іс-шаралар әзірленген.  

Жұмыс бағыттарының бірі мектеп маңы лагерьлеріне және 

ұйымдастырылған балалар тобына арналған тәрбиелік іс-шараларды өткізу 

болып табылады. Сонымен қатар, бір күндік жазғы сауықтыру алаңы аясында 

да іс-шаралар өткізіледі. Бір күндік лагерь бойынша 2016 жылы балаларды 

қамту 680 баланы құрады.  

2015-2016 оқу жылы ағымында және 2016 жылдың жазғы кезеңінде 

экологиялық пен мәдени-тарихи мазмұндағы алуан түрлі экскурсиялар, соның 

ішінде, автобустық (200 бала) пен қалалық (30 оқушы) ұйымдастырылды.  
Экскурсия тақырыбы Экскурсия мазмұны 

«Өскемен қаласының 

жағалаулары: экология 

және тарих» - жаяу жол 

экскурсия  

(4-9 сыныптар) 

Экскурсияда адам мен табиғаттың өнеркәсіптік қала 

жағдайындағы өзара әрекеттесуі; көше, ескерткіштер мен 

мемориалдарға берілген, облыстың, Өскемен қаласының 

атақты адамдары туралы әңгімеленеді.  

«Су қойма әлемі» 

 

Көгілдір көлдер аймағы. 

Жасанды су қойма мысалында су қоймаларында және 

оның маңында мекендейтін жануарлар, өсімдіктер туралы  

экскурсия 

«Құстар симфониясы» Қала саябақтары 

Қала маңында кездесетін құстар – ұялайтын, қыстайтын 

құстар алуан түрлілігі, биологиялық ерекшеліктері, 

қоректенуі, ұя салуы туралы  

«Ертіс өзені алқабының 

дендрофлорасы» 

Ертіс өзені мысалында өзен алқаптарында кездесетін ағаш 

өсімдіктерінің ерекшеліктері туралы. 

«Менің қалам» Печи тауының ауданы 

Өскемен қаласының физикалық-географиялық, 

гидрологиялық, климаттық ерекшеліктері; қаланың пайда 

болу тарихы мен дамуы  

Сағыр ауылы маңында 

«Жоғарғы Ертіс қола 

5-11 сыныптар 

Облыс аймағындағы, қола дәуірі кезеңіндегі 



 

дәуірінің жартасқа салынған 

суреттері» экскурсиясын 

өткізу  

археологиялық объектілер туралы  

«Алтайдың геологиялық 

жылнамасы» Горная 

Ульбинка ауылы маңы 

5-11 сыныптар 

Алтайдың геологиялық даму ерекшеліктері, біздің 

өлкеміздің палеонтологиялық ескерткіштері туралы  

«Аблайкиттің ұмытылған 

құпиялары» Алғабас ауылы 

маңы  

8-11 сыныптар 

Аблайкит жоңғар ғибадатханасының пайда болу және 

қызмет атқаруының тарихи аспектілері туралы  

 

 

 
Қала маңы лагерьлері тәрбиеленушілеріне арналған «Су қойма әлемі» 

экологиялық экскурсиясы 

 



 

Атап айтсақ, жаз мезгілінде экзотикалық жануарлар көрмесі белсенді түрде 

өткен, ол 180 адамды қамтыды. 

Тәжірибелі шебер-фитодизайнер З.П.Быкованың жетекшілігімен өткен 

шығармашылық жұмыстар да үлкен танымалдыққа ие болды (шара 300 

оқушыны қамтыды).  
 

Шығармашылық 

шеберлік тақырыбы 

Мазмұны 

«Билейтін қуыршақтар» Құстар, қуыршақ пен балықтар жасау. 

Жұмыс қағаз, түрлі-түсті қалам, фломастер 

және желімнің көмегімен жасалады. 

«Кемпірқосақ қолөнері» Сувенирлік өнім. Декоративті қораптар мен 

ашықхаттар әзірлеу. 
 

Сонымен бірге, бастауыш мектеп жасындағы оқушылар мен мектеп жасына 

дейінгі балаларға арналған экологиялық мазмұндағы кең репертуарымен 

бөліскен қуыршақ театры да табысты өнер көрсетті. Аталған театр ұжымының 

қойылымын 160 бала тамашалады. 

Экологиялық қуыршақ театрының репертуары:  

Қойылым аты Қысқаша мазмұны 

Денсаулық достары 6 жасқа дейін 

Мұнда салауатты өмір салтын сақтау туралы 

насихатталады. Жеке гигиена және күнделікті күн 

тәртібін дұрыс орнату туралы көрсетіледі.   

Өткір көздер 4 жасқа дейін 

Адам денсаулығын қорғау және оны кішкентай 

жастан бастау қажеттігі суреттеледі.  

Қыңыр кірпі 4 жасқа дейін 

Табиғаттағы мезгілдердің өзгеруіне қарай жыл 

мезгілдерімен таныстыру.  

Мейірімді үйшік – 

Теремок 

6 жасқа дейін 

Мұнда орманның экологиялық проблемалары 

туралы айтылып, оның адам ағзасы мен экожүйеге 

зиянды әсері баяндалады.  

Табиғаттың шағым 

кітапшасы 

6 жасқа дейін 

Бұл қойылымда жануарларға мейірімділікпен 

қарау суреттеледі. Біздің кішкентай 

бауырларымызға адамдық қарым-қатынас көрсету 

туралы айтылады.  

«Колобок» 

(«Бауырсақ») 

4 жасқа дейін 

Экологиялық татулыққа байланысты ертегі. 

Табиғаттың өлі және тірі заттарына бірдей 

адамдық қарым-қатынаспен қарау.  

 



 

Ерекше орынға ие болғаны - қала мектептері мен мектепке дейінгі 

мекемелерден 220 оқушы қатысқан, экология-биологиялық мазмұнды 

«Экотрио» және «Экоқалашық»  дамытушы-танымдық іс-шарасы. 

 

Бекет аты Қысқаша мазмұны 

«Экоқалашық» 

Бекеттер: 

1. «Экологиялық» 

2. «Зоологиялық» 

3.«Театр» 

4.«Шығармашылық» 

«ОЗ Экобиоорталық» базасында немесе 

мектеп қабырғасында келесі бекеттерді қоса 

отырып өткізіледі: «Зоологиялық» (тірі нысандар 

полигонына экскурсия), «Экологиялық», 

«Шығармашылық» (табиғи және жасанды 

материалдардан қолөнер бұйымдарын жасау), 

«Театр» (экологиялық қуыршақ театрының 

қойылымдары) 

«Экотрио» 

Бекеттер: 

1. «Интеллектуалды» 

2. «Зоологиялық» 

3.«Мультимедиялық» 

 

«ОЗ Экобиоорталық» базасында немесе 

мектеп қабырғасында келесі бекеттерді қоса 

отырып өткізіледі: «Зоологиялық» (тірі нысандар 

полигонына экскурсия),«Мультимедиялық», 

«Интеллектуалды» (экологиялық викториналар) 

«ОЗ Экобиоорталығы» қызметкерлерімен облыс орталығына мектептік 

туристік топтармен алмасу үшін келген Катон-Қарағай, Жарма және Күршім 

ауданы мектептерінің оқушыларына танымдық экскурсиялар жүргізілді. 

Ұйымдастырылған 4 экскурсияға барлығы 216 оқушы қатысқан болатын. 

«ОЗ Экобиоорталығымен» ұйымдастырылған барлық іс-шаралар 

экологиялық-биологиялық тақырыпты құрайды. Сонымен қатар, іс-шаралардың 

бір бөлігі экологиялық-туристік бағытты иемденді. Яғни, «ОЗ 

Экобиоорталығының» бастамасымен экологиялық-туристік қызметтер аясында 

қаладан тыс автобустық экскурсиялар өткізілді: «Жоғары Ертістегі қола 

дәуіріндегі жартасқа салынған суреттер» - Сағыр ауылының маңы, «Алтайдың 

геологиялық жылнамалары» - Горная Ульбинка ауылының маңы, «Аблайкиттің 

ұмытылған құпиялары» - Алғабас ауылының маңы. ШҚО бойынша ЕҚТА 

аумағында экологиялық мониторинг бекетіне ғылыми-экологиялық туризм 

бойынша экспедиция ұйымдастырылды. Маусым айында Құлынжон табиғи 

қорығына, Зайсан шұңқыры ескерткіштерін (Қиын-Керіш, Шакелмес) 

аралаумен саяхат жасалды. Ал шілде айында Катон-Қарағай ұлттық табиғи 

саябағына экспедиция ұйымдастырылды. Бұл экспедицияға үйірме 

бірлестіктерден ғылыми жобамен айналысып жүрген 30 оқушы барған болатын.  

2016 жылдың жаз мезгілінде «ОЗ Экобиоорталықпен» ұйымдастырылған іс-

шараларға қатысқан балалардың саны 2043-ті құрады. 

 

 

 

 

 

 



 

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ 

«Оқу-зерттеу экобиоорталығының» жұмыс бағытының бірі – ғылыми-зерттеу 

жұмыстары болып саналады. 

«ОЗ Экобиоорталығындағы» ғылыми-зерттеу жұмыс Ғылыми-зерттеу 

қызметінің 2015-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасына орай бекітілген 

жоспарларға сәйкес жүзеге асырылады.  

«ОЗ Экобиоорталығының» ғылыми-зерттеу жұмыстары келесі бағыттармен 

жүзеге асырылады:   

1. Қызметкерлердің жеке ғылыми тақырыптарымен жұмыс жасауы; 

2. «ОЗ Экобиоорталығы» үйірмелік бірлестіктері негізінде орындалатын 

оқушылардың ғылыми жобалауы; 

3. Мектеп оқушыларының аймақтық ғылыми-экологиялық академиясы; 

4. Экологиялық мониторинг станциясының экспедиция жағдайындағы 

далалық зерттеулері; 

5. Кеңес беру-кураторлық жұмысты ұйымдастыру; 

6. Конференциялар мен семинарлар; 

7. Басылымдар мен жарияланымдар; 

8. Қаланың және облыстың экологиялық-биологиялық ұйымдарымен 

ынтымақтастық орната отырып, бірлескен жұмыстар жүргізуі.  

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының жетекші бағыты – «ОЗ 

Экобиоорталығы» қызметкерлерінің жеке ғылыми тақырыптары бойынша 

жұмыс жасауы. 

Аталған жұмыс 2001 жылдан бері жүргізілуде және орындалған жұмыстар 

саны: 2001 жылы - 9, 2008-2009 жылдары - 11,  2009-2010 -14, 2010-2011 – 15,   

2011-2012 – 15, 2012-2013 – 11, 2013-2014 оқу жылы – 15, 2014-2015 оқу жылы: 

1. Жеке ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру: 1-ші жартыжылдықта - 

20, 2-ші жартыжылдықта – 18; жалпы саны – 23; 2. Жеке ғылыми-

педагогикалық жұмыстарды ұйымдастыру: 1-ші жартыжылдықта – 15; 2-ші 

жартыжылдықта – 13; жалпы саны – 16;  

2015-2016 оқу жылы: 1. Жеке ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру – 

19; 2. Жеке ғылыми-педагогикалық жұмыстарды ұйымдастыру – 12. 

Жұмыстар жалпы күнтізбелік-тақырыптық жоспарға сәйкес жүзеге 

асырылады. Осы бағыттың нәтижелерін қорытындылай келе, ғылыми 

тақырыптардың кең ауқымда қамтылғанын (жалпыбиологиялық, экологиялық 

және педагогикалық тақырыптар), маңыздылық деңгейінің жоғарылығын, 

ғылыми жобаны басшылыққа алу үшін жеке ғылыми зерттеулердің болуы 

қажеттігінің маңыздылығын байқауға болады. 

Екінші бағыт - «ОЗ Экобиоорталығы» базасында орындалатын үйірме 

бірлестіктері оқушыларының ғылыми жобалау жұмыстары.  

«ОЗ Экобиоорталығы» қызметкерлері мен педагогтері  жобамен жұмыс 

жасап жатқан оқушылардың жетекшілері болып табылады. Аймақтық және 

республикалық деңгейдегі құзіретті қазылар алқасының жоғары бағасын «ОЗ 

Экобиоорталығы» оқушыларының орындаған жеке ғылыми жобалары алуда. 



 

Үйірме жетекшілерінің әзірлеген түпнұсқалық бағдарламалары шеңберіндегі 

мәселелерді кешенді түрде қалыптастыру және шешуде шеңберлік бірлестік 

қызметінің айтарлықтай үлесі проблемалық тақырыптарды анықтау және 

ғылыми жобаларды әзірлеуде оқушыларды тәуелсіз және шығармашылық 

қызметке дайындау болып табылады. 

2011, 2015, 2016 жылдары табиғат аясында жүргізілген зерттеулер негізінде 

оқушылар Экобиоорталық директорынының тікелей ғылыми басшылығымен 

төрт ғылыми жоба дайындады. Аталған жобалар Грекия мен Швейцарияда 

өткен 20 мемлекеттің оқушылары қатысқан халықаралық биологиялық 

олимпиадада қорғалып, бірінші орын және алтын медаль қоржынға түскен 

болатын. Бүгінгі таңда Арманай Хамзина мен Назым Исағұлова Елордамыз 

Астанадағы президент Университетінде білім алуда.  

Сабақтарда оқушылардың оқу-зерттеу жұмыстарына көп көңіл бөлінеді. 

Олар өз бетінше жұмыстарды жүйеге келтіру, бақылау, талдау жасау, іргелі 

болжамдар  жасау, мақсаттар мен тапсырмалар, түйіндер келтіру және т.б. 

қосады. Жүйелі түрде арнайы әдебиеттермен жұмыс жасау барысында 

әдебиетке шолу жасау нәтижелері бойынша мектеп оқушыларының өзіндік 

жұмыс, «ОЗ Экобиоорталығы» өткізетін ғылыми-әдістемелік кеңестерде, 

ғылыми-практикалық конференцияларда баяндау формалары қолданылады. 

Онда мектептік ғылыми тақырыптардың кең ауқымда алынуы, өзектілігінің 

жоғары деңгейі мен жұмыстың табысты орындалуы ескеріледі. Тақырыптар 

«ОЗ Экобиоорталықтың» ғылыми-әдістемелік кеңесінде талқыланып, 

бекітіледі.    

Жұмыстардың жылдар бойынша серпіні келесідей: 2001-2002 оқу жылында – 

14 жоба, 2003-2004 о.ж. – 19 жұмыс, 2005-2006 о.ж. – 33 жұмыс, 2009-2010 о.ж. 

– 43 жұмыс, 2010-2011 о.ж. – 38 жұмыс, 2011-2012 о.ж. – 51 жұмыс, 2012-2013 

– 54 жұмыс, 2013-2014 о.ж. – 54 жұмыс, 2014-2015 о.ж. – 69 жұмыс, 2015-2016 

о.ж. - 87 жұмыс (1-диаграмма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1 –2001-2016 жылдар ағымындағы оқушылармен орындалатын 

ғылыми жобалар динамикасы 



 

«ОЗ Экобиоорталығы» педагогтерінің жетекшілігімен ғылыми 

жобалаумен айналысатын оқушылардың қалалық, облыстық, 

республикалық пен халықаралық конференция жүлдегерлерінің  

НӘТИЖЕЛІЛІГІ 
 

Оқу 

жылы 

Қалалық 

ҒПК 

Облыстық 

ҒПК 

Республикалық  

ҒПК 

Халықаралық 

ҒПК 

2014-2015 4 14 - 1 

2015-2016 2 15 1 2 

2016-2017 4 7 8  

 

Үшінші бағыт – оқушылардың аймақтық ғылыми-экологиялық 

академиясы. 

Оқушылардың аймақтық ғылыми-экологиялық академиясы – жаратылыстану 

және экология саласы бойынша ғылыми жобалау жұмыстарына қызығушылық 

танытатын Өскемен қаласы мектептері оқушыларының басын қосқан бірлестік 

болып саналады.  

Академия жұмысының мақсаты: оқушыларды ғылыми-зерттеу, ғылыми-білім 

беруге жобаларын әзірлеуге қатыстыру негізінде олардың жеке тұлғалық 

дамуына да қажетті қолдау білдіруді қамтамасыз ету. 2013 жылы «ОЗ 

Экобиоорталық» жанынан арнайы құрылған, сонымен бірге, «Жас табиғат 

зерттеушілерінің жобалық лабороториясы» атымен Оқушылар шығармашылық 

сарайына негізделген оқушылар академиясы оқушылардың жобаларды өз 

бетімен орындауына баулуды - негізгі тапсырма деп санайды және оларға 

жетекші ретінде Экобиоорталықтың барлық оқу және ғылыми бағыт бойынша 

мамандарын, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ мен Д.Серікбаев атындағы 

ШҚМТУ оқытушылары мен ғалымдарын қоюды көздеген.   

Мәселен, 2015-2016 оқу жылында оқушылардың аймақтық академиясының 

жаратылыстану-ғылыми бөлімімен келесі іс-шаралар өткізілді: 

 2015 жылғы 15 қазанда «ОЗ Экобиоорталығы» ұжымының ғылыми 

жетекшілігімен өткізілетін оқушыларға арналған ғылыми жобалардың 

тақырыптарын бекіту бойынша ғылыми-әдістемелік кеңестің ашық отырысы 

өтті.  

Отырыстың мақсаты – оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарының 

бағдарламаларын талқылау, оларды түзету және мақұлдау, сондай-ақ, ғылыми-

экологиялық жобалау саласындағы оқушылардың жұмыс сапасының деңгейін 

«ОЗ Экобиоорталығы» ғылыми-әдістемелік кеңесі мүшелерінің талқылауы 

болды.  

Айтулы іс-шараға 40 адам қатысты, оның ішінде: «ОЗ Экобиоорталығы» 

қызметкерлерінің жетекшілігімен ғылыми жобалау жұмыстарын жасайтын 15 

оқушы (№ 1, 3, 24, 28, КРГ, 35, 36, 38, 39, 44, Меновное мектептері), Өскемен 

қаласы мектептерінің Оқушылар ғылыми қоғамының 5   оқушысы мен 7 

оқытушы-жетекшілері  (№№  1, 2, 18, 29, КРГ, 38, Меновное), «ОЗ 

Экобиоорталықтың» 11 қызметкері, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің 2 

ғалымы бар. 



 

Шараға 29 баяндама тіркелді. Оның ішінде барлығы 15 баяндама тыңдалды. 

Іс-шара қорытындысы бойынша оқушылар ғылыми-әдістемелік кеңес 

мүшелерінен ғылыми-зерттеу тақырыптары бойынша жұмыстардың 

перспективалары туралы ұсыныстарды тыңдады. 

 2015 жылғы 19 қарашада Киров көшесі, 63 мекенжайында орналасқан 

Оқушылар шығармашылық сарайында, Өскемен қаласы әкімдігінің (№301 

кабинет) «ОЗ Экобиоорталығының» жас жаратылыстанушылар жобалық 

ғылыми-экологиялық зертханасында, «Зияткер» аймақтық оқушылар 

академиясыныңкүнтізбелік жоспарына сәйкес, «Біздің үміт» ғылыми-

функционалды сауаттылық мектебі жобасының аясында «Ғылыми 

зерттеулерді жүргізу алгоритмі» атты шеберлік сынып өтті.  

Іс-шараның мақсаты оқушылардың ғылыми жобалау жұмыстарының 

сапасын жоғарылатуды көздеді. 

Шеберлік-сынып мазмұны: ғылыми жобалау негіздері бойынша  

практикалық сабақтар өткізу, тақырып таңдау, соған сай алға тапсырмалар қою, 

тиісті зерттеу әдістерін қолдану, әдебиеттермен жұмыс жасау, зерттеу 

бөлімімен жұмыс істеу, материалдарды талдау және өңдеу, зерттеу нәтижелерін 

біріздендіру және ғылыми жұмысты жобалаудың дұрыстығын саралау, 

ғылыми-жаратылыстану мен ғылыми-гуманитарлық, техникалық зерттеулер 

жүргізу.  

 
Аталған шараға 67 адам қатысты, оның: 40-ы оқушылар, 15-і Өскемен қаласы 

мектептерінің  оқытушылары мен ғылыми жұмыс жетекшілері, 1 ата-ана, 11 

«ОЗ Экобиоорталық» қызметкерлері. 

Шеберлік-сыныпты «ОЗ Экобиоорталығының» директоры, б.ғ.к., РЖА 

профессоры А.П.Цыганов жүргізді.   

А.П.Цыганов кіріспе бөлімінде қазіргі заманғы жалпы білім беретін 

мектептерде оқушылардың жобалық жұмыстарды ұйымдастыруының 

маңыздылығына тоқталды. Сондай-ақ, оқушылардың ғылыми жобаларын 

сапалы етіп шығаруда далалық зерттеулер жүргізудің маңызды рөл 

атқаратынын атап өтті.  

Одан ары қарай, А.П.Цыганов ғылыми зерттеулер құрылымының негізгі 

элементтеріне егжей-тегжейлі тоқталды: тақырып түсініктілігі, мазмұны, 

мақсаты, міндеттері, гипотезасы, зерттеу нысаны мен әдістемесін анықтау. 

Оқушылардың «Октябрь» карьерінің эксперименталды биологиялық 

рекультивациясы жобасы» тақырыбындағы ғылыми жобаның нақты үлгісі 

бойынша ғылыми жобаның құрылымы мысалға көрсетіліп, ғылыми 



 

зерттеулердің жаңалығы мен практикалық маңызы қандай болуы, ғылыми 

жұмыс қалай құрылуы керек екендігі көрсетілді.  

А.П.Цыгановтың ғылыми жұмыстағы тақырып түсініктілігі, мазмұны, 

мақсаты, міндеттері, гипотезасы, зерттеу нысаны мен әдістемесін анықтау 

туралы сөйлеген сөздерін оқушылар кілт сөздер ретінде жазбаға жазып отырды. 

 2015 жылғы 26 қарашада жоғарыда айтылған іс-шараға ұқсас «Ғылыми 

үлгілеу негіздері» тақырыбында мемлекеттік тілде шеберлік-сынып 

ұйымдастырылды. 

Іс-шараның мақсаты ғылыми жобамен жұмыс жасайтын оқушыларға ғылыми 

жоба туралы жалпы түсінік: негізі, тақырыпты анықтау, тапсырмаларды 

тұжырымдау, зерттеу әдістерін қолдану, әдебиетпен жұмыс жасау, зерттеу 

бөлімінде жұмыс істеу, материалдарды талдау және өңдеу, зерттеу нәтижелерін 

рәсімдеу, сапаны жақсарту аясында ғылыми жұмыс жобасын түзету, ғылыми 

жоба саласындағы оқушылардың жұмыс деңгейі туралы мағлұмат беру болды.  

 
Бұл шараға барлығы 25 адам қатысты, оның ішінде 13 оқушы, Өскемен 

қаласы мектептерінен келген 6 оқытушы мен 6 «ОЗ Экобиоорталық» 

қызметкерлері бар.   

Шеберлік-сынып «ОЗ Экобиоорталық» тәжірибелік-эксперименталды 

жұмысы жөніндегі директор орынбасары, «Экология» мамандығы бойынша 

жаратылыстану магистрі Г.Н.Темірғалиеваның мемлекеттік тілде жүргізуімен 

өтті. 

 2015 жылғы 9 желтоқсанда «ЗИЯТКЕР» оқушылардың қалалық ғылыми 

бірлестігі оқушыларының Презентациясы өтті. 

«Зияткер» оқушылардың ғылыми қоғамының қалалық кеңесі - ғылымның, 

технологияның және мәдениеттің әртүрлі салаларындағы жетістіктер туралы 

терең білім алуға ұмтылатын оқушылардың ерікті шығармашылық бірлестігі; 

мұғалімдер мен басқа да мамандардың басшылығымен шығармашылық 

ойлауды дамыту, олардың зияткерлік әлеуетін арттыру; ғылыми-зерттеу және 

тәжірибелік-эксперименталды жұмыс дағдыларын меңгеруі болып табылады. 

Академия жұмысының мақсаты: оқушыларды ғылыми-зерттеу, ғылыми-білім 

беру жобаларын дамытуға қатысуы негізінде жеке тұлғалық қалыптасуына да 

қажетті қолдау білдіру. «Зияткер» төмендегі үш ұйымның базасында 

қалыптасқан: «ОЗ Экобиоорталығы», Оқушылар шығармашылық сарайы, Жас 

техниктер бекеті. «Зияткер» ОҒҚ президенті – қалалық білім беру бөлімінің 

басшысы – М.М. Ахметова, ғылыми жетекшісі – «ОЗ Экобиоорталығының» 

директоры, б.ғ.к., РЖА профессоры – А.П. Цыганов, жаратылыстану 



 

ғылымдары бөлімінің координаторы – «ОЗ Экобиоорталығы» директорының 

ТЭЖ жұмысы жөніндегі орынбасары - Г.Н. Темиргалиева. 

 2016 жылғы 19 қаңтарда Өскемен қаласы әкімдігінің (№301 кабинет) 

«ОЗ Экобиоорталығының» жас жаратылыстанушылар жобалық ғылыми-

экологиялық зертханасында, «Зияткер» аймақтық оқушылар 

академиясыныңкүнтізбелік жоспарына сәйкес, «Біздің үміт» ғылыми-

функционалды сауаттылық мектебі жобасының аясында «Ботаникалық және 

геоботаникалық зерттеулерді ұйымдастыру» тақырыбында экологиялық-

биологиялық практикум өтті.  

Іс-шараның мақсаты оқушыларға флористикалық және геоботаникалық 

зерттеулер жүргізу әдістері туралы жалпылама түсінік беру болды.   

Шараға 36 адам қатысты. Ал оны б.ғ.к., РЖА профессоры, С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ-нің «Экология және география» кафедрасының доценті, «ОЗ 

Экобиоорталық» директоры А.П.Цыганов жүргізді. 

 2016 жылғы 4 ақпанда Өскемен қаласы әкімдігінің (№301 кабинет) «ОЗ 

Экобиоорталығының» жас жаратылыстанушылар жобалық ғылыми-

экологиялық зертханасында, «Зияткер» аймақтық оқушылар 

академиясыныңкүнтізбелік жоспарына сәйкес, «Біздің үміт» ғылыми-

функционалды сауаттылық мектебі жобасының аясында, мемлекеттік 

тілде«Ботаникалық зерттеулерді жүргізу әдістемесі»тақырыбында 

экологиялық-биологиялық практикум өтті.  

Айтулы шараның мақсаты - оқушыларға ботаникалық зерттеулер жүргізу 

әдістері туралы жалпылама түсінік беру болды. 

Қатысушылар құрамы: жаратылыстану және экология тақырыптары аясында 

ғылыми жобамен жұмыс жасап жүрген қала мектептерінің оқушылары мен 

ғылыми жетекшілер.  

Іс-шараға 29 адам қатысты, олардың 26-сы оқушылар мен Өскемен қаласы 

мектептерінен 3 оқытушы болды. Лектор: Г.Н.Темірғалиева.  

 2016 жылғы 9 ақпанда «Зияткер» аймақтық оқушылар академиясының 

күнтізбелік жоспарына сәйкес, «Біздің үміт» ғылыми-функционалды 

сауаттылық мектебі жобасының аясында «Энтомология. Энтомологиялық 

зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу»тақырыбында эколого-биологиялық 

практикум өтті.  

Мақсаты - оқушыларға 

энтомологиялық зерттеулер 

жүргізу әдістері туралы 

жалпылама түсінік беру болды. 

Шараға қатысушылар 

құрамында -  жаратылыстану 

және экология тақырыптары 

аясында ғылыми жобамен жұмыс 

жасап жүрген қала мектептерінің 

оқушылары мен ғылыми 

жетекшілер болды.  

Бұл шараға 33 адам қатысты. 



 

Оның ішінде: Өскемен қаласы мектептерінен 25 оқушы, 3 оқытушы және 2 

студент, сонымен бірге 3 қызметкер болды. Лектор: Б.К.Карменова. 

 2016 жылғы 10 ақпанда Өскемен қаласы әкімдігінің (№301 кабинет) «ОЗ 

Экобиоорталығының» жас жаратылыстанушылар жобалық ғылыми-

экологиялық зертханасында, «Зияткер» аймақтық оқушылар академиясының 

күнтізбелік жоспарына сәйкес, «Біздің үміт» ғылыми-функционалды 

сауаттылық мектебі жобасының аясында  – «Зияткер» оқушылардың ғылыми 

қоғамының қалалық кеңесінің алғашқы отырысы өтті.  

Шараға қатысушылардың құрамы:Аталмыш шараға Өскемен қаласынан 35 

мектеп қатысты (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 

24, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, «Исток»). 

 2016 жылғы 18 ақпанда «Зияткер» аймақтық оқушылар академиясының 

күнтізбелік жоспарына сәйкес, «Біздің үміт» ғылыми-функционалды 

сауаттылық мектебі жобасының аясында, «Фенологиялық және 

гидробиологиялық зерттеулерді ұйымдастыру» тақырыбымен экологиялық-

биологиялық практикум өтті.  

 2016 жылғы 15 сәуірде – 

Бастауыш сынып оқушыларының 

«Өскемен қаласы экологиясының 

болашағы» тақырыбындағы ғылыми 

портфолио қорғау байқауы өтті.   

 2016 жылғы 21 сәуірде - 

«Экологиядағы компьютерлік 

модельдеу әдістері» тақырыбында 

экологиялық-биологиялық практикум 



 

өтті.   

 2016 жылғы 28 сәуірде - «Оқушылардың дарындылығын дамыту 

тетіктері» ғылыми жетекшілерінің отырысы болды.  

 2016 жылғы 12 мамырда  Өскемен қаласы әкімдігінің (№301 кабинет) 

«ОЗ Экобиоорталығының» жас жаратылыстанушылар жобалық ғылыми-

экологиялық зертханасында, «Зияткер» аймақтық оқушылар академиясының 

күнтізбелік жоспарына сәйкес, «Біздің үміт» ғылыми-функционалды 

сауаттылық мектебі жобасының аясында, «Тыл ардагерлері» тақырыбында 

дәріс өтті. 

Дәріс Қазақстан геологтарының Ұлы Отан соғысы жылдарында (1941-1945) 

тау-кен металлургиялық базасын кеңейту мақсатында Қазақстандағы, әсіресе, 

Шығыс Қазақстандағы пайдалы қазбалар кен орындарын барлау, іздестіру, 

бағалау және барлауды зерттеуге қосқан үлесі туралы тарихи ғылыми 

материалдарды талдауға арналған. 

Дәріске ОҒҚ жетекшілері мен Өскемен қаласы мектептерінің жас 

зерттеушілері шақырылды.  

Дәрісті Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ-нің жоғары ғылыми қызметкері, 

доцент, геологиялық-минерологиялық ғылымдар кандидаты Линева Людмила 

Александровна оқыды.  

Келесі бағыт – Экологиялық мониторинг станциясының экспедиция 

жағдайындағы далалық зерттеулері. 

Үздіксіз экологиялық білім берудің мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру 

үшін қазіргі жағдайда білім алушыларға экологиялық білім беруде 

объектілерді, құбылыстарды және табиғат процестерін тікелей зерттеместен 

білім беру мүмкін емес.  

Тек қана тәжірибелік жұмыстар арқылы ғана жоғары нәтижелерге жетуге 

болады.  

Осыған орай, 2002 жылы «ОЗ Экобиоорталығымен» ШҚҚОҚАБ және ШҚО 

ТР мен ТПР Департаменті МБ кураторлығымен Дұбығалы көліне шығатын 

балалар экологиялық лагері және балалар мобилді далалық экологиялық 

мониторинг станциясы ұйымдастырылды. 

Балалар экологиялық лагері Дубығалы көліне іргелес аумақтарға 

экологиялық саяхат жасау мен экологиялық білім беру, ғылыми-зерттеу 

(экомониторингтік) жұмыстарын ұйымдастыру мақсатында жасалды. Лагерде 

білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау мен 

ұйымдастыру, қоршаған орта мектебін (соның ішінде эко-ағылшындық 

қарқындылық) құрушы, көлдің жағалауларын тазарту бойынша экологиялық 

рейдтер жүргізетін ғалымдар, мұғалімдер мен «ОЗ Экобиоорталық» 

мамандарының Үйлестіру кеңесі болды. Олар білім беру экскурсиялары мен іс-

шараларды, жергілікті тұрғындар мен демалушылармен кездесулер жүргізіп, 

сұхбаттасатын, ойын-сауық іс-шараларын, мәдени-интеллектуалдық ойындар 

мен талқылаулар және т.б. көптеген іс-шараларды ұйымдастырды.  

 



 

Балалар жұмысын жалғастырып келе жатқан экологиялық мониторингтің 

мобильді жылжымалы станциясы оқушылардың зерттеу жұмыстарын 

ғалымдар, мұғалімдердің жетекшілігімен Шығыс Қазақстан облысының түрлі 

өңірлеріне, табиғи аймақтарына экспедиция жасау негізінде жүргізуді 

қарастыруда.  

Экспедицияның шатыр тектес станциялары Ақ, Қара Үбі, Үлбі, Бұқтырма, 

Тұрғысын, Хамир өзендері алабында, Зайсан, Марқакөл, Тайынты, Рахман, 

Қаракөл (Язевое) көлдерінде, табиғат кешендері мен қорғалатын аумақтарда:  

Батыс Алтай және Марқакөл қорықтары, Катон-Қарағай ұлттық табиғи саябағы, 

Кұлынжон, Тарбағатай, Төменгі Тұрғысын және басқа да қорықшалар,  

Шекелмес, Қиын-Керіш, Синегорск самырсын орманы – табиғат 

ескерткіштерінде орналасқан. Орман, шалғынды және тундра, шөл мен басқа да 

ценоздардың, жағалаулар жағдайы талданып, қосмекенді, бауырымен 

жорғалаушылар мен құс, сүтқоректілердің есебі жасалды. Сонымен бірге, 

экологиялық теңгерімсіздіктің себептері анықталып, геоботаникалық, 

геологиялық және палеонтологиялық сипаттамаларға фотосуреттер мен 

бейнетүсірілімдер жасалды.  

Станция жұмысының барысында оқушыларға мұғалімдер мен мамандардың 

аға тәлімгерлігімен экспедиция жағдайында табиғат объектілерімен тікелей 

байланыста үйлестіру және бағдарлау арқылы тәуелсіз ғылыми зерттеулер 

жүргізу мүмкіндігі берілді. Бұл тұста, оқушылар өздеріне бақылау күнделігін 

жасаса, мұғалімдер мен мамандарға жеке ғылыми жобалардың мазмұнын түзеу 

жүктелді.  

«ОЗ Экобиоорталық» қызметкерлерімен Құлынжон қорықшасында, Батыс 

Алтайда, Марқакөл мемлекеттік қорығында, Катонқарағай ұлттық табиғи 

саябағында ғылыми зерттеулер жүргізіледі және ландшафтардың, флора мен 

фаунаның сақталуын оңтайландыру бойынша шаралар қабылданады. Жеке 

ғылыми жобалардың тақырыптары бар оқушылар ЕҚТА бойынша кешенді 

ғылыми зерттеулерге қатысады. Оқушылар мен ғылыми педагогтердің зерттеу 

жұмыстарының нәтижелері қорықтардың ғылыми бөлімдеріне және Катон-

Қарағай ұлттық табиғи саябағына беріледі.  

Осы уақыт аралығында экспедициялар барысында алынған материалдар 

негізінде 380-нен астам ғылыми жоба дайындалды. 

Шығыс Қазақстанның әртүрлі биіктік белдеуінің табиғи жағдайларында 

экологиялық мониторинг станциясы оқушылар мен оқытушылардың ғылыми 

зерттеулерінің тақырыптары бойынша материалдар жинауды қамтамасыз ететін 

фенологиялық, флоралық, фауналық, экологиялық байқау мен зерттеулер 

жүргізеді.  

Экспедиция барысында оқушыларға «ОЗ Экобиоорталық» қызметкерлерімен 

төмендегідей қызметтер жүзеге асырылады:  

 географиялық, зоологиялық, ботаникалық, геологиялық, жергілікті 

деңгейдегі далалық тақырыптық экскурсияларды жүргізу; 

 зерттеу тақырыбы бойынша далалық материалдарды жинақтау; 



 

 Өскемен қаласындағы жоғары оқу орындары мен экологиялық 

ұйымдар мамандарын, ғылыми қызметкерлерді тарта отырып, экологиялық-

биологиялық практикумдарды ұйымдастырып өткізеді; 

 ЕҚТА қызметкерлерімен ғылыми жобалардың жекелеген 

тақырыптары бойынша экспедицияға қатысатын балаларға кеңес беру; 

 экспедиция қатысушыларына арналған тақырыптық танымдық іс-

шаралар ұйымдастырып өткізу. 

Жылдық жоспарға сәйкес, 2015 жылы 3 экспедиция белгіленді.  

2015 жылдың жазында 3 экспедиция өткізілді.  

Бірінші экспедиция 2015 жылғы 23-28 маусым аралығында Күршім және 

Зайсан аудандарында оқушылардың жеке ғылыми жобаларына сәйкес 

экологиялық, биологиялық зерттеулер мен материалды жинау мақсатында 

Зайсан қазаншұңқыры аумағында өтті. 

Экспедицияға қатысқан оқушылар саны - 15; «ОЗ Экобиоорталық» 

қызметкерлерінің саны – 5.  

2-ші экспедиция 2015 жылғы 16-22 шілде аралығында Күршім және 

Катонқарағай аудандарында оқушылардың жеке ғылыми жобаларына сәйкес 

экологиялық, биологиялық зерттеулер мен материалды жинау мақсатында 

өткізілді. Экспедицияға қатысқан оқушылар саны – 16, «ОЗ Экобиоорталық» 

қызметкерлерінің саны – 4.  

3-ші экспедиция 2015 жылғы 4-10 тамыз аралығында Батыс-Алтай 

мемлекеттік қорығында өтті. Қатысқан оқушылар саны – 15, «ОЗ 

Экобиоорталық» қызметкерлерінің саны - 3. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Осылайша, 35 оқушы экспедицияға қатысты. Бұл тұста, аталған экспедицияға 

үлкен дайындық жұмыстарын жүргізген А.П. Цыганов пен 

Г.Н. Темірғалиеваның еңбектерін атап өткен жөн. Экспедициялық жағдайларда 

нақты материалдарды жинау, фото және бейнежазбалар мен жануарлар 

дүниесінің объектілерін бақылау жүргізілді. 

2016 жылы далалық академияны, соның ішінде, Шығыс Қазақстанның 

ерекше қорғалатын аумақтарында ұйымдастыру  

 

Жоспарланатын 

мерзім 

Өткіу орны 

26-27 мамыр Құлынжон қорықшасы 

27 маусым - 4 шілде Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығы 

16-22 шілде Катон-Қарағай мемлекеттік ұлттық табиғи 

саябағы 

4-10 тамыз Құлынжон қорықшасы –Марқакөл қорығы 

 

Бесінші бағыт – консультативті-жетекшілік жұмыстарды 

ұйымдастырып өткізу. 

«ОЗ Экобиоорталық» экологиялық білім беру мен тәрбиелеудің барлық 

түрлеріндегі, меншік нысандары мен білім беру нысандарында тәрбиелеу 

жағдайын талдау бойынша жұмысты ұйымдастырады, білім беру саласындағы 

ғылыми, экологиялық және педагогикалық тәжірибе деректер базасын 

қалыптастырады, облыстың қалалары мен аудандары мектептерінің 

экологиялық білім беру және ғылыми қауымдастықтар желілерін құруға 

қатысады.  

Бағдарлама материалдары, эко-аймақтық бағыттағы әдістемелік жұмыстарды 

облыс және қала мектептеріндегі мұғалімдер өз педагогикалық қызметінде 

пайдаланады. 



 

Педагог қызметкерлерге, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен 

жүргізу, авторлық экологиялық бағдарламаларды, оқу құралдарын және 

жобаларды дайындауда инновациялық ғылыми-экологиялық қызметтің 

жетекшілеріне қолдау көрсетіледі.  

«ОЗ Экобиоорталық» ұйымының оқытушылары ғылыми жобаның 

тақырыбын таңдауда, эксперименттер мен байқауды жоспарлау мен жүргізуде, 

арнайы және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеуде алынған деректерді талдау 

және жобаларды әзірлеуде оқытушылар және ынталы оқушылармен ғылыми-

зерттеу жұмыстары жөнінде кеңес беру жұмыстарын жүргізеді. 

«ОЗ Экобиоорталық» қызметкерлері қалалық және облыстық іріктеу 

кезеңдері мен қалалық білім беру бөлімі өткізетін оқушылардың ғылыми жоба 

жұмыстары бойынша конференцияларда қазылар алқасының мүшелері болып 

саналады.  

Оқу жылы көлемінде Өскемен қаласы (№№ 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 

20, 22, 23, 25, 26, 28, 34, 35, 36, 37, 43, Н.Крупская атындағы мектеп-интернат, 

Ново-Одесса орта мектебі, «Исток» мектебі) мектептерінің оқушыларына «ОЗ 

Экобиоорталық»  қызметкерлерімен кеңес беру жұмыстары өткізілді. 

2015-2016 оқу жылында қалалық және облыстық іріктеу кезеңдері мен 

қалалық білім беру бөлімі өткізген оқушылардың ғылыми жоба жұмыстары 

бойынша конференцияларының қазылар алқасының құрамына «ОЗ 

Экобиоорталық» қызметкерлері А.П. Цыганов, Ю.Г. Лукьянец, 

Г.Н. Темірғалиева енді. 

Алтыншы бағыт – конференциялар мен семинарлар. 

Жыл сайын Өскемен қаласы әкімдігінің «ОЗ Экобиоорталығы» «Жер - біздің 

ортақ үйіміз!» атты қалалық экологиялық бағдарламаны жүзеге асыру аясында, 

Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға көшу туралы мемлекеттік 

тұжырымдамасы және «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесіне дайындық 

мақсатында, облыстағы және қалалық мектеп оқушылардың қатысуымен жыл 

сайынғы аймақтық экологиялық-биологиялық конференция өткізіледі. Сондай-

ақ, ШҚО білім беру басқармасы мен Өскемен қаласының білім беру бөлімі 

Өскемен қаласы әкімдігінің «ОЗ Экобиорталығы» экологиялық білім беру және 

педагогтердің инновациялық тәжірибесімен бөлісу негізімен республикалық 

және аймақтық бағдарламаларды жүзеге асыру мақсатында, ШҚО Экология 

департаментінің, ШҚО Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу 

басқармасының, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің, Д. Серікбаев атындағы 

ШҚМТУ-нің, ШҚО бойынша педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру 

институтының «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ 

филиалының қолдауымен  - облыстық және қалалық білім беру мекемелерінің 

қатысушыларымен «Экологиялық білім беру және ағарту жүйесіндегі аймақтық 

компонент» атты дәстүрлі аймақтық ғылыми-практикалық конференция 

ұйымдастырылып өткізіледі. 

2016 жылы «ОЗ Экобиоорталығы» Шығыс Қазақстан облысы білім беру 

ұйымдарының қатысуымен Өскемен қаласының мектеп оқушылары мен 



 

педагогтеріне арналған 15-ші мерейтойлық ғылыми-практикалық 

конференцияларды ұйымдастырып өткізді.  

Мәселен, 2016 жылғы 30 наурызда Өскемен қаласының білім беру бөлімі, 

Өскемен қаласы әкімдігінің «Оқу-зерттеу экобиоорталығы» қалалық және 

аудандық білім беру мекемелерінің шақырылуымен Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 25-жылдығына арналған «Мәңгілік ел – болашағымыздың  

бағдары» мектеп оқушыларының мерейтойлық ХV аймақтық экологиялық-

биологиялық конференциясы ұйымдастырылып өткізілді.     

Конференция мақсаты – туған өлке табиғатын зерделеуде зерттеу 

дағдыларын қалыптастыру, экологиялық-биологиялық білімді меңгерту, 

оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту.      

Конференция барысында жас зерттеушілер аймақтық экология, ботаника, 

зоология, химия, өлкетану, валеология саласындағы өздерінің ғылыми 

жұмыстарының нәтижелерін ұсынды.   

Қатысушылар саны 236 адам, соның ішінде, Өскемен қаласынан – 52 оқушы 

(№№ 1, 2, 3, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 22, 23, 26, 27, ҚРГ, 32, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 

ХББ НЗМ, ҚТЛ, «Восток» мектебі); 

- Семей қаласы – 12 (№37, 38, Жарқын); 

- Риддер қаласы – 6 (№1, Экономикалық мектеп-лицей);  

-  Курчатов қаласы – 1 (№1); 

- Серебрянск қаласы – 2 (№1, 4); 

-  Көкпекті ауданы – 1 (Самар мектебі №1);  

- Абай ауданы – 4 (Көкбай)  

- Күршім ауданы – 3 (№1, 4, Алғабас); 

- Катон-Қарағай ауданы – 14 (Шыңғыстай, Ново-Хайрузовская, 

Солдатовская, Ленинская, Жамбыл, Еңбек); 

- Глубокое ауданы – 8 (Винненская, Белоусовская №1 орта мектебі, Верх-

Березовская, О. Бөкей атындағы қазақ орта мектебі, Малоубинская орта 

мектебі, Секисовская мектеп-балабақша кешені, Уваровская орта мектебі); 

- Шемонаиха ауданы – 5 (Большереченская, Кировская, Ю.А. Гагарин 

атындағы № 3 ЖОМ) 

- Тарбағатай ауданы – 3 (Би Боранбай); 

- Бородулиха ауданы – 5 (Жезкентская, Н. Островский атындағы мектеп); 

82 – ғылыми жоба жетекші-педагогтері, «ОЗ ЭКобиоорталығының» 11 

қызметкері,  ЖОО 14 оқытушысы: оның ішінде, 12 – С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ, 2 – Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ, 1 – ШҚО бойынша экология 

департаментінің өкілі, 1  - ШҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 

реттеу басқармасының өкілі, 1 – ШҚО орман шаруашылығы және жануарлар 

әлемі аймақтық инспекция өкілі, 2 – Облыстық тарихи-өлкетану мұражайы 

өкілдері, 1 – «Қазақ балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС 

Алтай филиалының өкілі, 3 – Өскемен қаласы мектептерінің әдістемелік 

бірлестіктерінің педагог жетекшілері, 15- №39 орта мектебінің қызметкерлері.  

Экологиялық-биологиялық конференцияға қатысу үшін түскен өтінімдердің 

жалпы саны – 112.  



 

Конференция жұмысы 7 секцияда атқарылды. Секциялар жұмысына келесі 

мөлшерде баяндамалар ұсынылды: 

- № 1 секция «Оқушылардың ботаникалық зерттеулері» - 17; 

- № 2 секция «Мектеп оқушыларының аймақтық география және өлкетану 

саласындағы ғылыми жобалаулары» - 25; 

- № 3 секция «Оқушылардың ғылыми жобалауындағы экологиялық-

валеологиялық бағыттылық» -  16; 

- № 4 секция «Оқушылардың зоология саласындағы зерттеулері» - 9; 

- № 5 секция «Экологиялық-биологиялық  зерттеулер және қоршаған ортаны 

қорғау» - 17; 

- № 6 секция «Экология. Қоршаған ортаға антропогенді әсерлерді зерттеу» - 

18; 

- № 7  секция «Оқушылардың экологиялық-химиялық зерттеулері» - 14. 

Конференцияға барлығы 116 баяндама ұсынылды.   

Конференция жұмысы секцияларда тәмамдалды, мұнда әр секцияның 

қорытындысы шығарылды, барлық қатысушыларға мектеп оқушыларының 

аймақтық экологиялық-биологиялық конференциясына қатысқандығын 

растайтын сертификаттар берілді.  

Экологиялық білім беру мен ағарту, педагогтердің инновациялық 

тәжірибесін жетілдіру бойынша республикалық және облыстық 

бағдарламаларды жүзеге асыру мақсатында, 2016 жылғы 31 наурызда Шығыс 

Қазақстан облысының білім басқармасы, Өскемен қаласының білім беру бөлімі, 

Өскемен қаласы әкімдігінің «Оқу-зерттеу экобиоорталығы» Шығыс Қазақстан 

облысы бойынша экология департаментінің, Шығыс Қазақстан облысының 

табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының, 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің, 

Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық 

университетінің, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік 

қоғамының филиалы – Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының қолдауымен және 

облыстың қалалық пен аудандық білім беру мекемелері педагогтерінің 

қатыстырылуымен «Экологиялық білім беру және ағарту жүйесіндегі аймақтық 

компонент – 2016» мерейтойлық ХV аймақтық педагогикалық жаратылыстану-

ғылыми конференциясын өткізді. 

Конференция мақсаты: экологиялық білім беру, тәрбиелеу және ағарту 

жүйесіне аймақтық компонентті енгізу негізінде педагогтердің кәсіби 

біліктіліктіліктерін дамыту.  

Конференцияда жаратылыстану және аймақтық экология саласындағы 

ғылыми және ғылыми-педагогикалық зерттеулердің нәтижелері ұсынылды. 

Секциялық отырыстар мен педагогикалық іс-әрекеттің тәжірибесін 

жалпылау, білім беру үрдісіне аймақтық компонентті енгізу және ҚР 

Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан жолы – 2050: «Бір мақсат, бір мүдде, 

бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауын жүзеге асыру аясында 

аймақтық-альтернативтік білім берудің заманауи мәселелері қарастырылды. 



 

Қатысушылар саны - 155. Педагогикалық жаратылыстану-ғылыми 

конференциясына қатысу үшін түскен өтінімдердің жалпы саны – 151.  

Пленарлық отырыста Өскемен қаласы әкімдігінің «Оқу-зерттеу 

экобиоорталығының» директоры, б.ғ.к., РЖА профессоры – А.П. Цыгановтың, 

г-м.ғ.к., доцент, Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ аға ғылыми қызметкері – 

Л.А. Линеваның, Шығыс Қазақстан облысы орман шаруашылығы және 

жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының басшысының орынбасары – 

В.А. Шешуковтың, ҚР ЖҒ академигі, г.ғ.д., Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ 

«Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының 

профессоры – А.В. Егоринаның, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 

орталығы» акционерлік қоғамының филиалы – Шығыс Қазақстан облысы 

бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының 

деңгейлік бағдарламалар орталығының тренері – С.Е. Нуркенованың, г-м.ғ.к., 

ЖАК доценті, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ профессоры - 

Н.И. Михайлованың баяндамалары тыңдалды. 

Жұмыс 5 секцияда атқарылды. Секциялар бойынша жұмыстар үшін келесі 

мөлшерде баяндамалар ұсынылды: 

- № 1 секция «Мұғалімнің жұмыс тәжірибесіндегі аймақтық экологиялық 

мәселелер» - 10; 

- № 2 секция «Білім беру мен ағартудағы аймақтық компонент» -28; 

- № 3 секция «Педагогтың білім беру және тәрбиелеу қызметіндегі аймақтық 

компонент» - 46; 

- № 4 секция «Биоалуантүрлілік пен экология саласындағы аймақтық 

зерттеулер» - 37; 

- № 5 секция «Жас ғалымдар жұмыстарындағы табиғи ортаның аймақтық 

ерекшеліктерін зерттеу» - 22. 

Барлығы конференцияға секциялар бойынша – 144, пленарлық отырыс 

бойынша – 6 баяндама ұсынылды. 

Конференция қорытындысы бойынша барлық қатысушыларға 

конференцияға қатысқандарын растайтын сертификаттар, ал үздік баяндама 

авторларына алғыс хаттар берілді.  

Конференция нәтижелері бойынша «Экологиялық білім беру және ағарту 

жүйесіндегі аймақтық компонент – 2016» материалдар жинағының басылып 

шығарылуы жоспарлануда.  

Жинақ оқытушыларға, студенттерге, оқу мекемелерінің оқушыларына, 

табиғат қорғау және зерттеу ұйымдарының мамандары мен ғылыми 

қызметкерлеріне, сонымен қатар, білім берудегі аймақтандыру мәселелерімен 

және ШҚО экологиялық мәселелерді шешумен айналысатын 

қызығушылықтары бар барлық мамандарға арналған.  

Мақала авторларының ғылыми-экологиялық және педагогикалық 

қызметтерінің нәтижелері білім беру, ғылым және мәдениет мекемелерінде 

арнайы сабақтарды, ұйымдастырушылық-бұқаралық іс-шараларды даярлау мен 

өткізу кезінде практикалық пайдалану келешегі бар экологиялық-аймақтық 

бағыттылықтағы инновациялық мәнге ие. 

 



 

«ОЗ Экобиоорталығы» қызметкерлері қатысқан конференциялар, 

семинарлар, дөңгелек үстелдер 

ТІЗІМІ 

2015-2016 оқу жылы 

 

№ Атауы Өткізілген 

мерзімі мен 

орны 

Нәтижесі  

(мадақтама, алғыс 

хат, сертификат, 

диплом) 

ЦЫГАНОВ А.П. 

1. Өскемен қаласы қосымша білім 

беру ұйымдарының 

республикалық тамыз 

педагогикалық кеңесі  

10.08.2015 

Астана, Онлайн 

режім 

 

2. «ОЗ Экобиоорталығы» 

педагогтерінің ғылыми 

жетекшілігімен орындалатын, 

оқушылардың ғылыми 

жобалары тақырыптарын бекіту 

бойынша ғылыми-әдістемелік 

кеңесінің ашық отырысы 

15.10.2015,  

301 

Төраға, сертификат 

3. Ғылыми-функционалдық 

сауаттылық мектебі – «Ғылыми 

зерттеулер өткізу алгоритмі» 

тақырыбындағы шеберлік 

сыныбы  

19.11.2016 

ОШС, 301 

Лектор 

4. «ЗИЯТКЕР» оқушылардың 

қалалық ғылыми бірлестігі 

оқушыларының Презентациясы 

09.12.2016 Баяндама 

5. «ЗИЯТКЕР» оқушылардың 

қалалық оқушылар ғылыми 

бірлестігі координаторларының 

перспективалық жұмыс 

жоспарын анықтау бойынша 

отырысы  

06.01.2016  

6. Ғылыми-функционалды 

сауаттылық мектебі жобасының 

аясында «Ботаникалық және 

геоботаникалық зерттеулерді 

ұйымдастыру» тақырыбындағы 

экологиялық-биологиялық 

практикум 

19.01.2016 Лектор 

7. «Зияткер» оқушылардың 

ғылыми қоғамының қалалық 

10.02.2016 Баяндама 



 

кеңесінің алғашқы отырысы 

8. Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 25-жылдығына 

арналған «Мәңгілік ел – 

болашағымыздың  бағдары» 

мектеп оқушыларының 

мерейтойлық ХV аймақтық 

экологиялық-биологиялық 

конференциясы 

30.03.2016, 

№39 орта 

мектеп 

«Ботаникалық 

зерттеулер» 

секциясының 

төрағасы 

9. «Экологиялық білім беру және 

ағарту жүйесіндегі аймақтық 

компонент – 2016» мерейтойлық 

ХV аймақтық педагогикалық 

жаратылыстану-ғылыми 

конференциясы 

31.03.2016 

 

Жоба авторы, 

пленарлық отырыста 

баяндама жасалды 

10. Бастауыш сынып 

оқушыларының «Өскемен 

қаласы экологиясының 

болашағы» тақырыбындағы 

ғылыми портфолио қорғау 

байқауы 

15.04.2016, 

ОШС 

Әділ қазылар алқасы 

төрағасы 

11. Өскемен қаласы Назарбаев 

Зияткерлік мектебі  

«OPEN EVENING» зияткерлік 

кеші 

22.04.2016, 

ХББ НЗМ 

сертификат 

12. «Оқушылардың дарындылығын 

дамыту тетіктері» ғылыми 

жетекшілерінің отырысы 

28.04.2016, 

ОШС 

Баяндама 

13. Экологиялық-биологиялық 

бағытта балаларға қосымша 

білім беруді дамыту сұрақтары 

бойынша 

Республикалық үйлестіру кеңесі 

отырысы. 

«Экспо-2017» шеңберінде жас 

өлкетанушылар, экологтар мен 

табиғат зерттеушілерінің 

республикалық форумы 

12-15.06. 2016, 

Алматы 

Баяндама,  

алғыс хат 

ЛУКЬЯНЕЦ Ю.Г. 

1. «ОЗ Экобиоорталығы» 

педагогтерінің ғылыми 

жетекшілігімен орындалатын, 

оқушылардың ғылыми 

жобалары тақырыптарын бекіту 

15.10.15 

ОШС, 301 

ҒӘК мүшесі,  

сертификат 



 

бойынша ғылыми-әдістемелік 

кеңесінің ашық отырысы 

2. Облыстық семинар 

«Жаратылыстану-ғылыми цикл 

пәндерін оқытудағы жаңа 

ұстанымдарды практикалық 

қолдану»  

15.03.2016  Шеберлік сыныбын 

өткізу, алғыс хат 

 

3 «Дарын» бойынша жалпы білім 

беру пәндері бойынша мектеп 

оқушыларының ғылыми 

жобаларының қалалық 

сайыстарының іріктеу туры  

21.10.2015 Әділ қазылар мүшесі 

4. Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 25-жылдығына 

арналған «Мәңгілік ел – 

болашағымыздың  бағдары» 

мектеп оқушыларының 

мерейтойлық ХV аймақтық 

экологиялық-биологиялық 

конференциясы 

30.03.2016, 

№39 орта 

мектебі 

Әділ қазылар мүшесі 

ТЕМИРГАЛИЕВА Г.Н. 

1. Өскемен қаласы педагог 

қызметкерлерінің «Білім 

мазмұнын жаңарту: болашаққа 

бағдар» тақырыбындағы тамыз 

кеңесі. Дарынды балалармен 

жұмыс жасау бойынша 

директор орынбасарларының 

секциясы  

27.08.2015, №35 

орта мектебі 

Баяндама жасау. 

Тақырыбы: «Өскемен 

қаласында мектеп 

оқушыларының 

Ғылым қалашығын 

құру қажеттілігі 

туралы»  

2. «ОЗ Экобиоорталығы» 

педагогтерінің ғылыми 

жетекшілігімен орындалатын, 

оқушылардың ғылыми 

жобалары тақырыптарын бекіту 

бойынша ғылыми-әдістемелік 

кеңесінің ашық отырысы 

15.10.15 

ОШС, 301 

ҒӘК мүшесі, 

ұйымдастырушы, 

сертификат 

3. «Дарын» бойынша жалпы білім 

беру пәндері бойынша мектеп 

оқушыларының ғылыми 

жобаларының қалалық 

сайыстарының іріктеу туры  

21.10.2015 Әділ қазылар мүшесі 

4. «Дарын» бойынша жалпы білім 

беру пәндері бойынша мектеп 

оқушыларының ғылыми 

23.10.2015 Әділ қазылар мүшесі 



 

жобаларының қалалық 

сайыстарының қалалық кезеңі 

5. Ғылыми-функционалды 

сауаттылық мектебі – 

«Ғылыми үлгілеу негіздері» 

тақырыбында шеберлік 

сыныбын өткізу 

26.11.2015 Лектор 

6. Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

арналған «Қалдықтан жасалған 

сән үлгісі – 2015» экологиялық 

байқау дефилесін ұйымдастыру 

және өткізу  

08.12.2015 Жоба авторы және 

ұйымдастырушысы 

7. «ЗИЯТКЕР» оқушылардың 

қалалық ғылыми бірлестігі 

оқушыларының Презентациясы 

09.12.2015 Көрме ұйымдастыру 

8. «Дарын» бойынша жалпы білім 

беру пәндері бойынша 9-11 

сыныптар арасында 

республикалық олимпиаданың 

қалалық кезеңі 

 

10-11.12.2015 Әділ қазылар 

алқасының төрағасы 

9. Қазақстан халықтары 

Ассамблеясының 20 жылдығы 

және «Тәуелсіз Қазақстан – 

мақтанышым менің!» жобасы 

аясында жүзеге асырылған 

«Алтай гүлтәжі» Шығыс 

Қазақстан халықтары Фестивалі  

15.12.2015 Жоба авторы және 

ұйымдастырушысы 

10. «ЗИЯТКЕР» оқушылардың 

қалалық оқушылар ғылыми 

бірлестігі координаторларының 

перспективалық жұмыс 

жоспарын анықтау бойынша 

отырысы 

06.01.2016  

11. Ғылыми-функционалды 

сауаттылық мектебі жобасының 

аясында «Ботаникалық 

зерттеулерді жүргізу әдістемесі» 

тақырыбындағы экологиялық-

биологиялық практикум 

04.02.2016 Лектор 

12. Қосымша білім беру 

ұйымдарының директор 

орынбасарларына арналған 

24.02.2016  



 

семинар «Қосымша білім беру 

педагогтерінің ізденіс қызметін 

ұйымдастыру»  

13. Қалалық педагогикалық оқулар. 

Республикалық педагогикалық 

оқулардың қалалық туры. 

Қосымша білім беру секциясы  

25.03.2016 

Өскемен қаласы 

1-орын, мадақтама 

14. Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 25-жылдығына 

арналған «Мәңгілік ел – 

болашағымыздың  бағдары» 

мектеп оқушыларының 

мерейтойлық ХV аймақтық 

экологиялық-биологиялық 

конференциясы 

30.03.2016, 

№ 39 орта 

мектебі 

Ұйымдастыру және 

өткізу 

15. «Экологиялық білім беру және 

ағарту жүйесіндегі аймақтық 

компонент – 2016» мерейтойлық 

ХV аймақтық педагогикалық 

жаратылыстану-ғылыми 

конференциясы 

31.03.2016, 

ОШС 

Ұйымдастыру және 

өткізу, мақала,  

алғыс хат 

 

16. Михаил Чистяков пен аймақтық 

авторлар шығармашылығын 

зерттеуге арналған  

«Чистяков оқулары» аймақтық  

семинары 

13.04.2016, 

ҚАЕУ 

2-орын, мадақтама 

17. Қосымша білім беру 

ұйымдарының директор 

орынбасарларына арналған 

қалалық семинар 

13.04.2016, 

ОШС 

 

18. Бастауыш сынып 

оқушыларының «Өскемен 

қаласы экологиясының 

болашағы» тақырыбындағы 

ғылыми портфолио қорғау 

байқауы 

15.04.2016, 

ОШС 

Әділ қазылар мүшесі 

19. Экологиядағы компьютерлік 

модельдеу әдістері» 

тақырыбында экологиялық-

биологиялық практикум 

21.04.2016, 

ОШС 

Лектор 

20. «Стихии науки» ғылыми 

фотосуреттердің  

5 Халықаралық фотобайқауы  

24.04.2016, 

Мәскеу 

«Люди» 

номинациясының 

жеңімпазы. Құрмет 

мадақтамасы  



 

21. 2-республикалық  

педагогикалық оқулар  

облыстық кезең  

26.04.2016, 

Өскемен қаласы 

1-дәрежелі диплом 

және Алакөл демалыс 

орнына жолдама 

22. «Оқушылардың дарындылығын 

дамыту тетіктері» ғылыми 

жетекшілерінің отырысы 

28.04.2016, 

ОШС 

Ұйымдастыру және 

өткізу 

23. «ELEMENTAL FORCE OF 

NATURE» 

I аймақтық фотобайқауы 

05.04.-12.05.16 Фото байқау авторы 

24. «Алтай. Точки Роста – 

2016»VIII Халықаралық жастар 

басқару форумы 

 

5 – 11 маусым 

2016 жыл,  

Белокуриха 

қаласы, Ресей 

Федерациясы 

 

25. «Экспо-2017» шеңберінде жас 

өлкетанушылар, экологтар мен 

табиғат зерттеушілерінің 

республикалық форумы 

12-15.06. 2016, 

Алматы 

Делегация жетекшісі, 

алғыс хат 

26. Екінші Республикалық 

педагогтер оқулары «Білім 

берудегі инновациялар және 

тәжірибе: уақыт талабы»  

23-24.06.16, 

Павлодар 

сертификат 

27. «Жаш булак» Халықаралық 

жастар форумы  

8.07-13.07.16, 

Қырғызстан 

Республикасы 

 

БЕЙБІТОВА А.Б. 

1. «Экологиялық білім беру және 

ағарту жүйесіндегі аймақтық 

компонент – 2016» мерейтойлық 

ХV аймақтық педагогикалық 

жаратылыстану-ғылыми 

конференциясы 

31 наурыз 2016 

жыл 

мақала 

 

2. «Алтай. Точки Роста – 2016» 

VIII Халықаралық жастар 

басқаруфорумы 

 

5 – 11 маусым 

2016 жыл,  

Белокуриха 

қаласы, Ресей 

Федерациясы 

сертификат 

САРАНЧИНА А.П. 

1. «Экологиялық білім беру және 

ағарту жүйесіндегі аймақтық 

компонент – 2016» мерейтойлық 

ХV аймақтық педагогикалық 

жаратылыстану-ғылыми 

конференциясы 

31 наурыз 2016 

жыл 

мақала 

 



 

ГУБАНОВ А.О 

1. «Экологиялық білім беру және 

ағарту жүйесіндегі аймақтық 

компонент – 2016» мерейтойлық 

ХV аймақтық педагогикалық 

жаратылыстану-ғылыми 

конференциясы 

31 наурыз 2016 

жыл 

Мақала,  

алғыс хат 

 

АГАФОНОВА И.А. 

1. «Экологиялық білім беру және 

ағарту жүйесіндегі аймақтық 

компонент – 2016» мерейтойлық 

ХV аймақтық педагогикалық 

жаратылыстану-ғылыми 

конференциясы 

31 наурыз 2016 

жыл 

мақала 

 

2. «Жер – біздің ортақ үйіміз» 

экологиялық  конференциясы,  

Н. Крупская атындағы мектеп-

интернат   

22  сәуір 2016 

жыл 

Мадақтама  

БАЛПАНБАЕВА М.Т. 

1  «ПРЕИМУЩЕСТВА И 

НЕДОСТАТКИ 

ИННОВАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

«ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» 

шеберлік сыныбы 

25.09.2015 Сертификат 

 

2  «Современные педагогические 

технологии в формировании 

литературно-краеведческих 

компотенций» 

шеберлік сыныбы 

13.04.2016 Сертификат 

 

БЕЛЯЕВА Е.М. 

1 «Экологиялық білім беру және 

ағарту жүйесіндегі аймақтық 

компонент – 2016» мерейтойлық 

ХV аймақтық педагогикалық 

жаратылыстану-ғылыми 

конференциясы 

31.03.2016 жыл Мақала  

 

2 «Алтай. Точки Роста – 

2016»VIII Халықаралық жастар 

басқаруфорумы 

 

5-11 маусым 

2016 жыл,  

Белокуриха 

қаласы, Ресей 

Федерациясы 

сертификат 

БАЯНОВА А.А 

1. «Экологиялық білім беру және 31.03.2016 жыл Мақала  



 

ағарту жүйесіндегі аймақтық 

компонент – 2016» 

мерейтойлық ХV аймақтық 

педагогикалық жаратылыстану-

ғылыми конференциясы 

 

ЕВСЕЕВА А.А. 

1. Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 25-жылдығына 

арналған «Мәңгілік ел – 

болашағымыздың  бағдары» 

мектеп оқушыларының 

мерейтойлық ХV аймақтық 

экологиялық-биологиялық 

конференциясы 

30.03.2016, 

№39 орта 

мектебі 

Әділ қазы ретінде 

қатысу 

2. Гидробиологиялық семинар 

«Методы исследования биоты 

речных экосистем»» 

20.05.2016, 

Алматы, 

Қазақстандық 

қолданбалы 

экология 

агенттігі 

Хат, анықтама 

3 ҒЗЖ жұмыс бағдарламаларын 

қарастыру бойынша Ғалымдар 

мен үйлестіру кеңесі  

 

17-19 мамыр 

2016ж.,  

Алматы қаласы, 

ҚазБШҒЗИ 

басты институты 

 

4 «Erasmus+: Институциональное 

партнерство в целях 

устойчивости трансграничного 

водопользования:Россия и 

Казахстан» халықаралық 

жобасы аясында «ШҚО су 

ресурстарын тиімді пайдалану 

бойынша ынтымақтастықты 

нығайту» дөңгелек үстелі 

15.04.2016 жыл 

Өскемен қ.,  

ШҚМУ 

 

КОЗЬМИНА О.Ю. 

1. Республикалық ҒПК 

«Жаратылыстанудың өзекті 

проблемалары: тәжірибе, 

практика, проблемалар» 

30.10.2015 жыл мақала, 

 сертификат 

 

2.  «Волшебных рук – прекрасные 

творенья» көрмесі 

Сәуір 2016 3-орын, мадақтама 

 

 

 



 

Жетінші бағыт – басылымдар мен жарияланымдар. 

2009-2010 оқу жылы қызметкерлермен 20 мақала,  2010-2011 – 45, 2011-2012 

– 60, 2012-2013 – 47, 2013-2014 – 44, 2014-2015 – 33, 2015-2016 – 32; 2016-2017 

– 35 мақала жарияланды. 

 
«Шығыс Қазақстанның географиялық энциклопедиясы» жаңа басылымының 

Өсімдіктер, Өсімдік ресурстары, Зоогеография, Шығыс Қазақстанның Сирек 

және жоғалу қаупіндегі жануарлары атты жеке бөлімдері әзірленді. 

Энциклопедия 2014 жылы жарық көрді.  

«Оқу-зерттеу экобиоорталығы» қызметкерлерінің ғылыми еңбектерінің 

тізімі  

2015-2016 оқу жылы  
 

Р

/

с 

Жарияланым 

атауы 

Жұмыс 

сипаты (басып 

шығарылған, 

электронды, 

басылымда) 

Жұмыс 

стилі 

(ғылыми-

көпшілік) 

Шығыс деректер 

(кітап атауы, 

шығарылған 

жылы, бет саны) 

Бірлесіп 

жазған 

автор 

Агафонова И.А. 

1

. 

 

 

 

«Роль  игр  в  

повышении  

мотивации  

обучения  

учащихся  на  

уроках  и  во  

внеурочное  

время» 

баспа ғылыми «Экологиялық 

білім беру 

жүйесіндегі 

аймақтық 

компонент» 

материалдар 

жинағы, Өскемен 

қаласы, 2016 

 

 

 

- 

 

 

Баянова А.А. 

1

. 

Батыс-Алтай 

мемлекеттік 

қорығының 

биоалуантүрлілік-

ті қорғаудың 

маңызы 

 

 

 

баспа 

 

 

 

 

 

 

 

 

ғылыми 

 

 

«Экологиялық 

білім беру 

жүйесіндегі 

аймақтық 

компонент» 

материалдар 

жинағы, Өскемен 

қаласы, 2016 

 

 

30

32

34

36

2014-2015 2015-2016 2016-2017



 

Бейбітова А.Б. 

1 «Мектеп жасына 

дейінгі қазақ 

балаларының 

ойлау қабілетінің 

дамуы» 

Баспа Ғылыми-

көпшілік 

«Экологиялық 

білім беру 

жүйесіндегі 

аймақтық 

компонент» 

материалдар 

жинағы, Өскемен 

қаласы, 2016 

 

Беляева Е.М. 

1

. 

«Технология 

санации 

воздушной среды 

помещений с 

использованием 

фитонцидных 

свойств 

растений» 

 

баспа Ғылыми-

көпшілік 

«Экологиялық 

білім беру 

жүйесіндегі 

аймақтық 

компонент» 

материалдар 

жинағы, Өскемен 

қаласы, 2016 

 

Губанов А.О. 

1

. 

К вопросу о 

методах и 

технологиях 

обучения 

экологии с 

использованием 

регионального 

компонента 

баспа  «Экологиялық 

білім беру 

жүйесіндегі 

аймақтық 

компонент» 

материалдар 

жинағы, Өскемен 

қаласы, 2016 

 

 

- 

 

 

Евсеева А.А. 

1

. 

 

 

 

Addenda to fauna 

of caddis flies 

(Trichoptera, 

Insecta) in 

Kazakhstan 

тезис Ғылыми  15th International 

Symposium 

On Trichoptera,  

Rutgers University 

New Brunswick, 

New Jersey, US, 

2015 

Смирнова 

Д, 

Кушникова 

Л., 

Склярова 

О., Эпова 

Ю.,  

Тимирхано

в С. 

2 Биоиндикация как 

метод 

гидробиологическ

ого мониторинга 

в Казахстане 

баспа Ғылыми Журнал «Экология 

и промышленность 

Казахстана». № 2 

(46),2015,  

Алматы. - С. 63-67 

Кушникова 

Л.Б. 

3 Планктонные 

ракообразные 

каскада Верхне-

иртышских 

водохранилищ 

(Казахстан) 

баспа Ғылыми XIII 

Международная 

научная 

конференция 

«Актуальные 

вопросы науки и 

хозяйства: новые 

вызовы и 

 



 

решения» (Россия, 

г. Санкт-

Петербург, 21-

22.08.2015 г.). 

Ежемесячный 

научный журнал 

№7(12)/2015. С.28-

31 

4 Видовой состав 

ручейников 

(TRICHOPTERA) 

бассейна 

Верхнего Ертиса 

баспа Ғылыми Известия НАН РК. 

Серия аграрных 

наук. № 6 (30), 

Алматы, НАН РК 

ноябрь-декабрь 

2015. С. 9-12 

Альпейсов 

Ш.А., 

Кушникова 

Л.Б. 

5 Зоопланктон 

озера Язевое 

(Катон-

Карагайский 

государственный 

национальный 

природный парк, 

Казахстан) 

баспа Ғылыми «Экологиялық 

білім беру 

жүйесіндегі 

аймақтық 

компонент» 

материалдар 

жинағы, Өскемен 

қаласы, 2016, 323-

328 б 

 

Кушникова Л.Б. 

1

. 

 

 

 

Addenda to fauna 

of caddis flies 

(Trichoptera, 

Insecta) in 

Kazakhstan 

баспа Ғылыми 15th International 

Symposium 

On Trichoptera,  

Rutgers University 

New Brunswick, 

New Jersey, US, 

2015 

Смирнова 

Д, Евсеева 

А.А., 

Склярова 

О., Эпова 

Ю.,  

Тимирхано

в С. 

2

. 

 

Биоиндикация как 

метод 

гидробиологическ

ого мониторинга 

в Казахстане 

баспа Ғылыми Журнал «Экология 

и промышленность 

Казахстана». № 2 

(46),2015,  

Алматы. - С. 63-67 

Евсеева 

А.А 

3 Видовой состав 

ручейников  

(Trichoptera) 

бассейна 

Верхнего Ертиса 

баспа Ғылыми Известия 

Национальной 

Академии наук 

Республики 

Казахстан. Серия 

аграрные науки, 

ноябрь-декабрь 

2015, Алматы 

,НАН РК – С.9-19 

Альпеисов 

Ш.А. 

Евсеева 

А.А. 



 

4 К вопросу оценки 

качества 

поверхностных 

вод реки 

Кальджир по 

гидробиологчески

м показателям 

баспа Ғылыми Записки Усть-

Каменогорского 

филиала 

Казахского 

географического 

общества. 

Научный 

журнал.Выпуск 

десятый. Усть-

Каменогорск, 

2016, Шығыс 

Полиграф - С.90-

94 

Еркинбеко

в М.Е. 

Брагина 

Е.А. 

5 История и 

методология 

географической  

науки 

баспа Оқу-

әдістемелік 

құрал 

Министерство  

образования РК, 

Восточно-

Казахстанский  

Государственный  

университет им. 

С.Аманжолова. 

Усть-Каменогорск, 

2015 

Бейсембаев

а Р.С., 

Бакин С.А. 

6 Практикум по 

истории и 

методологии 

географической 

науки 

баспа Оқу-

әдістемелік 

құрал 

Министерство  

образования РК, 

Восточно-

Казахстанский  

Государственный  

университет им. 

С.Аманжолова. 

Усть-Каменогорск, 

2015 

Бейсембаев

а Р.С., 

Бакин С.А. 

7 Практикум по 

экологическому 

туризму 

баспа Оқу-

әдістемелік 

құрал 

Министерство  

образования РК, 

Восточно-

Казахстанский  

Государственный  

университет им. 

С.Аманжолова. 

Усть-Каменогорск, 

2015 

Бейсембаев

а Р.С., 

Бакин С.А. 

Саранчина А.П. 

1

. 

 

 

 

«Роль 

экологических 

сказок в 

экологическом 

образовании и 

воспитании 

дошкольников» 

Электронды Әдістемелік 

әзірлеме 

  

 

- 

 

 



 

2

. 

 

«Дидактические 

игры как средство 

экологического 

воспитания» 

Электронды Әдістемелік 

әзірлеме 

  

- 

3 «Игры как 

средство 

экологического 

воспитания» 

Электронды Әдістемелік 

әзірлеме 

 - 

4 «Экологическое 

воспитание и 

культура у детей 

5-7 лет с 

нарушениями 

речи на занятиях 

в кружке 

«Экология-

ботаника с 

основами 

агротехники»» 

баспа Ғылыми-

көпшілік 

«Экологиялық 

білім беру 

жүйесіндегі 

аймақтық 

компонент» 

материалдар 

жинағы, Өскемен 

қаласы, 2016 

- 

Темиргалиева Г.Н. 

1

. 

 

 

 

 

 

Проект 

экологического 

конкурса-дефиле 

«Мода из 

отходов» 

баспа Ғылыми-

көпшілік 

«Экологиялық 

білім беру 

жүйесіндегі 

аймақтық 

компонент» 

материалдар 

жинағы, Өскемен 

қаласы, 2016. – 59-

61 

- 

2

. 

Проект 

инновационной 

школы 

практикоориенти

рованного 

образования 

(Наукоград 

школьников) 

баспа Ғылыми «Ғылым және 

білім – 2016» атты 

cтуденттер мен 

жас ғалымдардың 

ХІ Халық. ғыл. 

конф. 

Материалдарының 

жинағы, Астана, 

2016, 14 сәуір  –

966-970 б. 

- 

3

. 

Оценка 

воздействия 

локальной 

вибрации на 

организм 

горнорабочих на 

основе 

математического 

моделирования 

баспа Ғылыми БИОЛОГИЯ – 

НАУКА ХХI 

ВЕКА: 20-я 

Международная 

Пущинская школа-

конференция 

молодых ученых 

(Пущино, 18 - 22 

сәуір 2016 ж.). 

Сборник тезисов. 

Пущино, 2016., 

- 



 

б.407 

4

. 

Проект 

инновационной 

школы 

практикоориенти

рованного 

образования 

(Наукоград 

школьников) 

баспа Ғылыми «Білім берудегі 

тәжірибе мен 

инновация: уақыт 

талабы» 

тақырыбындағы 

Қазақстан 

Республикасы 

білім беру 

қызметкерлерінің 

Екінші 

Республикалық 

педагогикалық 

оқуларының 

облыстық 

кезеңінің 

МАТЕРИАЛДАР 

ЖИНАҒЫ, 

Өскемен, 2016, б. 

474-477 

- 

Цыганов А.П. 

1

. 

15 патриотных 

вёрст на пути 

регионализации 

образования в 

восточном 

Казахстане 

(статья) 

баспа Ғылыми «Экологиялық 

білім беру 

жүйесіндегі 

аймақтық 

компонент» 

материалдар 

жинағы, Өскемен 

қаласы, 2016. – 4-6 

б. 

 

2

. 

Растительность 

«Караоткель» 

баспа Ғылыми «Экологиялық 

білім беру 

жүйесіндегі 

аймақтық 

компонент» 

материалдар 

жинағы, Өскемен 

қаласы, 2016. – 

403-407б 

 

3

. 

Моделирование 

окружающей 

среды (учебное 

пособие) 

баспа Ғылыми Өскемен, «Шығыс 

Полиграф», 2015, 

б.110 

Дакиева 

К.Ж., 

Бакин С.А. 



 

4

. 

Растительный 

покров Западного 

Алтая (статья) 

баспа Ғылыми  «Вестник» 

Восточно-

Казахстанского 

государственного 

технического 

университета 

им.Д.Серикбаева, 

Өскемен ,2016, 28-

33б. 

 

5

. 

Растительность 

«Караоткель» 

(статья) 

баспа Ғылыми  «Вестник» 

Семипалатинского 

государственного 

университета 

им.Шакарима, 

Семей, 2016, 176-

178 б. 

 

6

. 

Основные 

результаты 

эколого- 

географических 

воздействий 

вредных 

производственны

х факторов 

баспа Ғылыми Редакционно-

издательский 

отдел 

«Международная 

редакция»  

Дакиева 

К.Ж. 

Тусупова 

Ж.Б. 

Бейсембаев

а Р.С. 

Седелев 

В.А. 

Бейсембаев

а С.К. 

Салыкбаев

а Г.М. 

Байжумано

ва Л.Т. 

Орсаринов

а А.О. 

Сабырбаев

а Б.Т. 

 

Сегізінші бағыт - қаланың және облыстың экологиялық-биологиялық 

ұйымдарымен бірлесіп жұмыс істеудегі ынтымақтастығы. 

Экологиялық білім берудің мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде «ОЗ 

Экобиоорталығы» үздіксіз ғылыми және экологиялық тәжірибеге бағдарланған 

білім беру жүйесін, ғылыми-әдістемелік қолдау жүйесін, мектепке дейінгі, 

бастауыш және орта білім беру мекемелерінің қызметін үйлестіру жүйесін 

қалыптастырудың мемлекеттік саясатын жүзеге асырады. Аймақтық қоршаған 

ортаны қорғау басқармасы, Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды 

реттеу басқармасымен бірге Экобиоорталық білім беру мен тәрбиелеудегі 

сапалы білім беруге, әдістемелік, ғылыми және ақпараттық сүйемелдеу үшін, 

экологиялық және әдістемелік қызметтерді басқару, оқушылар мен қоғамдық 

ұйымдар арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді, ғылыми-зерттеу 

жобаларын іске асыруды және тұжырымдауды, тәжірибелік-эксперименталды 

іс-шараларды облыстың білім беру мекемелерінде ұйымдастырады. 



 

«ОЗ Экобиоорталықтың» әртүрлі жастағы үйірме бірлестіктерінде фито-

дизайн және өңдеу, қалпына келтірілген мектепке арналған жылыжай 

базасында өсімдіктерді жерсіндіру, алдын-ала шешімдер, әзірлеулер негізінде 

оқушыларды шығармашылқпен айналысуға баулу мәселелері шешіледі.  

Эксперименттік және тәжірибелік жұмыстар сирек кездесетін және жойылып 

кету қаупі бар өсімдіктерді интродукциялау және реинтродукциялауға 

бағытталған. 

Жоғары сапалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мақсатында 

оқушылармен білім беру, тақырыптық және оқу іс-шараларын өткізу, 

педагогтердің біліктілігін жоғарылату шеңберінде биологтар, географтар, 

экологтар, бастауыш сыныптар, халық арасында экологиялық және 

биологиялық білімді насихаттау шеңберінде полигон құрылды - экзотикалық 

жануарлардың тұрақты көрмесі бар табиғаттың тірі объектілерін көрсету.  

Әкімшілік ғимараттың фаунасы зертханасының зоологиялық үйірмелерінде 

әдістер әзірленіп, жануарларды күту дағдылары қалыптастырылады, соның 

ішінде, сирек кездесетін және Қызыл кітаптардың түрлі санаттарына 

енгізілгендер: зайсандық батбат кесіртке, Роборский қалтауызы, ергежейлі 

майқұйрықты қосаяқ, Африкалық сұр Жако тотықұсы және т.б. бар. 

Қаланың және облыстың экологиялық және биологиялық ұйымдарымен 

бірлесіп жұмыс істеудегі ынтымақтастық: 

1. «ОЗ Экобиоорталық» базасындағы «Экология және география» 

кафедрасы филиалы мен С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің «Биология» 

кафедрасында жұмыс істеу. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің ғалымдары 

«ОЗ Экобиоорталығының» білім беру қызметтерінде консультант, жетекші, 

қазылар алқасы мүшелері ретінде қатысады.  

2. Қол қойылған келісімдердің негізінде Батыс Алтай және Марқакөл 

қорықтары әкімшіліктерімен, Катон-Қарағай ұлттық табиғи саябағында 

ведомстволық аумақтарда бірлескен ғылыми-зерттеу және экспедициялық 

жұмыстар жүргізу туралы ғылыми материалдар жинағы жүргізілуде.  

3. ШҚО бойынша педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру 

институтының «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалымен 

серіктестік жаратылыстану пәндері мен экология пәндерінің мұғалімдерін 

даярлаудың бірлескен жұмыстарында көрініс табады.  

4. «ОЗ Экобиоорталығының» облыстағы жоғары оқу орындарымен 

ынтымақтастығы - олар жүргізетін мамандандырылған экологиялық-

биологиялық және педагогикалық конференциялар мен семинарларға қатысуды 

көздейді.  

5. Өскемен қаласындағы қоғамдық ұйымдармен ғылыми және экологиялық 

бағыттағы қалалық және аймақтық іс-шараларды жоспарлау және бірлесіп 

өткізу. «ОЗ Экобиоорталығы» білім беру мекемелерінде экологиялық білім 

беру мен тәрбиелеу жағдайын талдау, білім берудегі экологиялық және 

педагогикалық тәжірибе деректер базасын қалыптастыру бойынша жұмыс 

жүргізеді, облыстың қалалары мен аудандары мектептерінің экологиялық білім 

беру және ғылыми қауымдастықтардың желісін құруға қатысады.  

 



 

Білім қоғамына көшу жағдайында практикалық бағытталған білімге көшу 

қажет. 

Осыған байланысты 2014 жылдан 2016 жылға дейін «ОЗ Экобиоорталығы» 

директорының орынбасары Г.Н.Темірғалиеваның «ОЗ Экобиоорталығы» 

директоры А.Цыгановтың ғылыми жетекшілігімен «Оқушылардың ғылым 

қалашығы» практикалық білім беру инновациялық мектебінің авторлық жобасы 

құрылды. 2014 жыл Г.Н.Темірғалиева авторлық жобамен Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің, «Нұр Отан» ХДП, Қазақстан 

Республикасы Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының 

және «Болашақ» қауымдастығының қолдауымен жүзеге асырылып жатқан 

«Жастар кадрлық резерві-2014» республикалық жобасына қатысуға ұсынылды. 

Ол қалалық, облыстық педагогикалық оқулар (2016), халықаралық ғылыми 

байқауларының (2016) жеңімпазы. 

Қазіргі уақытта «Оқушылардың ғылым қалашығы» жобасы «ОЗ 

Экобиоорталығы» жұмысының ғылыми-білім беру үдерісіне енгізілуде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ  

Важной задачей перед современным Казахстанским учителем является 

воспитание не только грамотного, но и морального, чувственного человека и 

гражданина, способного правильно понимать и оценивать окружающее, более 

того принимать верные решения, способствуя приумножению прекрасного, а не 

его разрушению. 

В этом свете, экологическое образование и воспитание учащихся, студентов, 

поствузовское образование педагогов, просвещение работников и 

руководителей необразовательных сфер является первостепенным в 

образовательно-воспитательной политике нашего государства. 

С целью создания системы непрерывного экологического образования в 

условиях современного экономического и социального регулирования 

природопользования и охраны ресурсов Восточного Казахстана, в соответствии 

положениям национальной стратегии развития Республики Казахстан 

«Стратегия-2050», закона  «Об образовании»,программ экологического 

образования Республики Казахстан, экологического образования Восточно-

Казахстанской области, концепции Орхусской конвенции «Об экологической 

информации и привлечения граждан к принятию решений в области 

окружающей среды» (Орхус, 1989), разрабатываются на местах 

образовательно-воспитательные программы и мероприятия непрерывного 

экологического образования. 

Современное положение учебных и воспитательных учреждений 

образования в свете приобщения дошкольников, учащихся школ, студентов к 

экологическим проблемам регионального и мирового уровней, организации 

научно-экологической работы учащихся, создания условий для направленного 

усвоения необходимых эколого-биологических, региональных естественно-

географических знаний и воспитанию моральных качеств, невозможно без 

обязательного задействования в учебном процессе дошкольных учреждений, 

общеобразовательных школ, Вузов, специальных эколого-образовательных и 

воспитательных программ, учебно-методических комплексов региональной 

ориентации, в том числе разработанных учреждениями дополнительного 

образования, выступающие как региональные научно-методические центры 

экологического образования и воспитания. 

Достойно  оформленные новые учебно-методические комплексы начальной 

школы, учебники средней и старшей школ казахстанских авторов явились 

быстрой заменой российским, служившим долго педагогам не одно поколение. 

Однако содержание новых учебников, в целом, учебно-методических 

комплексов оставляет желать лучшего. Система подготовки любых учебных 

материалов процесс этапный и долговременный, в качественном исполнении 

зависящий от обязательной апробации в учебных учреждениях областных 

регионов Республики Казахстан. Разработка и внедрение учебных материалов 

не только по естественным дисциплинам и экологии проблема весьма 

региональная и локально, заземляющееся. 



 

В опубликованных нами работах «К корректировке содержания учебников 

хрестоматий и тетрадей-дневников наблюдений», «Познание мира в 1-4 

классах», Педагогический вестник ВКО №1, 2, 2001г. признательно отмечается 

проведенная большая работа авторов и составителей в создании 

фундаментального отечественного учебного материала, ориентированного на 

серьезную закладку знании об окружающем мире. Но работа по подготовке и 

изданию учебников была проведена в кратчайшие сроки, без должного 

просмотра и обсуждения опытными педагогами разных предметов, учеными-

специалистами естественнонаучных направлении. Поэтому в их содержании 

усматриваются досадные неточности в разделах всех новых учебников, а 

особенно начальной ступени образования.  

Сегодня, на государственном уровне должна быть разработана стратегия 

подготовки новых отечественных учебно-методических материалов в свете 

перехода образования на 12 летнее.  

Учебно-исследовательский «Экобиоцентр» является единственным в 

восточном субрегионе Восточно-Казахстанской области специализированным 

внешкольным учреждением, организующим эколого-образовательную, 

воспитательную, методическую, научно-исследовательскую, природоохранную 

и реинтродукционную, биолого-пропагандистскую, культурно-

просветительскую деятельности сотрудниками и учащимися экоцентров. 

На сегодняшний день, в рамках дополнительного образования детей, 

происходит поиск новых путей решения актуальных вопросов воспитания, 

ведется разработка воспитательных систем учреждения образования. 

Дополнительное образование детей является одним из самых приоритетных 

направлений образовательной политики.  УИ «Экобиоцентр», сохраняя 

традиции образовательного учреждения, посредством мониторинга 

собственной деятельности перевел свою работу на режим опережающего 

развития, что становится ключевым условием инновационной деятельности и 

продуктивного решения проблем развития внешкольных учреждений. 

Изучаются новые положения и практика организации инновационных 

учреждений в системе образования, осуществляется подготовка педагогов к 

работе в условиях выбора новейших технологий процесса обучения, 

воспитания. 

В рамках реализации государственной программы экологического 

образования УИ «Экобиоцентр» осуществляет государственную политику 

развития системы непрерывного экологического образования, научно-

методическую поддержку, координацию деятельности дошкольных, начальных, 

средних учебных заведений. Совместно с областным территориальным 

управлением охраны окружающей среды, Департаментом природных ресурсов 

и регулирования природопользования, центр обеспечивает взаимодействие 

органов управления экологических и методических служб, учащейся молодежи 

и общественных организаций по совершенствованию системы дополнительного 

и непрерывного образования, качественного учебно-методического, научного и 

информационного обеспечения процессов образования и воспитания, 

организует проведение и постановку научно-исследовательских проектов, 



 

опытно-экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях 

области. 

Сотрудниками УИ «Экобиоцентра» ведется работа над 9 темами научных 

исследований по направлениям ботаника, зоология, фитодизайн, педагогика, 

экология. 

Отмечается широкий охват школьной научной тематики, высокая степень 

актуальности и успешного выполнения работ. Темы обсуждены и утверждены 

на научно-методическом совете УИ «Экобиоцентра». 

Осуществляется руководство по выполнению научных проектов учащихся: 

ведется научно-методическая  работа по 21 темам из разных школ города. 

Сотрудниками УИ «Экобиоцентра» проводятся научные исследования на 

территории Маркакольского государственного заповедника, Катон-

Карагайского национального природного парка, разрабатываются мероприятия 

по оптимизации их деятельности по сохранению ландшафтов, животного и 

растительного мира. 

Разработаны отдельные разделы нового издания «Энциклопедия Восточного 

Казахстана» по разделам Растительность, Растительные ресурсы, Зоогеография, 

Редкие и исчезающие животные Восточного Казахстана. 

УИ «Экобиоцентр» участвует в реализации международного проекта 

«Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия Казахской части 

Алтай-Саянского экорегиона». 

УИ «Экобиоцентр»организует работы по проведению анализа состояния 

экологического образования и воспитания в образовательных учреждениях всех 

типов, видов и форм собственности, создает банк данных  эколого-

педагогического опыта в сфере образования, участвует в создании сети 

школьных экологических учебно-исследовательских объединений городов и 

районов области. В этой связи в начале 2006 года при УИ «Экобиоцентре» при 

содействии  волонтера Корпуса Мира  США в Казахстане был открыт 

общественно-педагогический центр экологической информации.  

Важной работой в реализации программы непрерывного экологического 

образования является формирование комплексного информационного, 

учебного, научного и методического обеспечения процесса образования и 

воспитания. В этой связи ежегодно подготавливаются программы, 

методические рекомендации и пособия, сборники научных и методических 

работ региональной ориентации: «Экология для 6-9 класса», «Окружающий 

мир 1-4 класс», «Региональный компонент в системе экологического 

образования и воспитания», «Флора и фауна ВКО – проблемы изучения и 

методического применения в школьной практике учителя», «Первоцветы 

Восточного Казахстана» и другие, выпускается областная экологическая газета 

молодых исследователей «Зеленый лист». Программные материалы, 

методические разработки эколого-региональной ориентации используется 

преподавателями школ города и области в  педагогической работе.  

С целью организации качественной научно-исследовательской работы, 

проведения учебно-тематических  и воспитательных мероприятий с 

учащимися, курсовой подготовки в рамках повышения квалификации учителей 



 

– биологов, географов, экологов, начальных классов, пропаганды эколого-

биологических знаний среди населения, создан полигон – экспозиция живых 

объектов природы, с постоянно действующей выставкой экзотических 

животных. 

Оказывается поддержка педагогическим работникам, руководителям 

инновационной экологической деятельности в организации и проведении 

научно-исследовательской работы, подготовки авторских экологических 

программ, пособий, проектов. 

Педагоги и сотрудники «Экобиоцентра» являются руководителями проектов 

учащихся. Высокую оценку компетентного жюри областных и 

республиканских, международных уровней получают выполненные учащимися 

«Экобиоцентра» индивидуальные научные проекты. Значимой долей 

деятельности кружкового объединения в комплексной постановке и решении 

проблем, в рамках разработанных руководителями кружков оригинальных 

программ, остается серьезная подготовка учащихся к  самостоятельной и 

творческой деятельности по определению проблемных тем и разработки 

научных проектов.  

Важным в успехе познавательной деятельности учащихся является 

мотивация. Во всей запланированной работе при отсутствии таковой, возможна 

лишь малоэффективная деятельность по принуждению.  

Психологи  различают внешнюю и внутреннюю мотивацию. Для создания 

условий проявления внешней мотивации используются оборудование и 

региональные объекты природы, являющиеся вместе с тем средствами 

обучения. Формирование же внутренней мотивации – проблема значительно 

более сложная, но именно этот процесс создает основу для успешного 

продвижения от незнания к знанию. В нашей работе большое влияние на 

выработку образовательной мотивации оказывает ситуация успеха, ощущение 

учениками собственного развития (мотивация по результату) и мотивация по 

процессу (заинтересованность ученика в самом процессе). 

На занятиях большое внимание уделяется учебно-исследовательским 

работам школьников. Они включают самостоятельные камеральные работы, 

наблюдения, проведения анализа, формирование основополагающей гипотезы, 

цель, задач, выводов и другое. Систематически используются формы 

самостоятельной работы школьников с дополнительной к курсу и специальной 

литературой с последующей подготовкой сообщений по результатам 

литературных обзоров, выступления на научно-методических советах, научно-

практических и научно-теоретических конференциях УИ  «Экобиоцентра». 

Экологическое образование учащихся в современных условиях реализации 

государственной программы непрерывного экологического образования 

невозможно без задействования непосредственного изучения объектов, явлений 

и процессов природы. 

Только через практическую деятельность можно добиться высоких 

результатов. 

В этой связи УИ «Экобиоцентром» при кураторстве ВКТУООС и ГУ 

Департамента ПР и РП ВКО,   организованы детский экологический лагерь с 



 

выездом на озеро Дубыгалинское и детская мобильная полевая станция 

экологического мониторинга. 

Детский экологический лагерь создан с целью организации эколого-

образовательных, научно-исследовательских (экомониторинговых) работ и 

экологического просвещения на сопредельных территориях озера 

Дубыгалинское. При лагере работал координирующий совет из числа ученых, 

преподавателей и специалистов УИ «Экобиоцентра», осуществляющий 

планирование и организацию научно-исследовательских работ учащихся, 

экологическую школу, в том числе эколого-английский интенсив, проведение 

экологических рейдов по очистке территории береговой линии озера, эколого-

образовательных экскурсий и мероприятий, встречи и беседы с местными 

жителями и отдыхающими, оздоровительные мероприятия, культурные и 

интеллектуальные игры и дискуссии и многое другое. 

Детская полевая мобильная станция экологического мониторинга 

предусматривает организацию научно-исследовательских работ учащимися  

под руководством ученых, педагогов и специалистов в условиях экспедиций в 

разных районах, природных зонах и поясах Восточного Казахстана. 

Палаточного типа станция размещается в бассейнах рек Черной, Белой, 

Становой Убы, Ульбы, Бухтармы, Тургусуна, Хамира, на озерах Зайсан, 

Маркаколь, Таинтинское, Рахмановское, Язевое, природные комплексы и 

охраняемые территории: Западно-Алтайский и Маркакольский заповедники, 

Катон-Карагайский национальный природный парк, Кулуджунский, 

Тарбагатайский, Нижнетургусунский и другие заказники, Шакельмес, Киин-

Кериш, Синегорская пихтовая роща – памятники природы. всюду 

анализировалось состояние лесных, луговых, тундровых, пустынных и других 

ценозов, береговой линии, осуществляются учеты земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, устанавливались причины 

экологических природных разбалансировок, проводятся фото и видео съемка, 

геоботанические, геологические и палеонтологические описания. 

В процессе работы станции учащимся представлена возможность 

самостоятельного научного поиска с координацией и направленностью 

старших наставников  педагогов и специалистов, работающих в условиях 

экспедиции и непосредственного контакта с объектами природы. учащимися 

ведутся дневники наблюдений. Педагогами и специалистами осуществляются 

корректировка содержания индивидуальных научных проектов. 

В работе учащимися были усвоены навыки проведения наблюдений, сбора и 

фиксации природного материала, ведения дневников. 

Организация практической деятельности детей и учащейся молодежи в 

природе является сегодня действенно важной и необходимой составляющей 

процесса экологического образования и воспитания, строящегося на 

общественных принципах системности, непрерывности изучения и анализа, 

экологического мастерства, взаимосвязи глобального, национального и 

краеведческого раскрытия экологических проблем, в единстве 

интеллектуального и эмоционально-волевого начала учащихся. 



 

На базе УИ Экобиоцентра открыт и работает, в течение 6 лет, филиал 

кафедры экологии Восточно-Казахстанского государственного университета 

им. С.Аманжолова. 

Для студентов, будущих специалистов экологов, предоставляется 

возможность получения специальных знаний в условиях лабораторий и 

учебного полигона живых объектов природы. Участие студентов и 

преподавателей ВКГУ в научно-исследовательской деятельности УИ 

Экобиоцентра, совместно с учащимися школ города и области, в различных 

организационно-массовых мероприятиях экологической направленности, 

полевых экспедициях, учебных эколого-биологических практиках,  является 

неотъемлемой частью комплексной и уровневой учебно-воспитательной работы 

УИ Экобиоцентра. 

Решение задач  процесса непрерывного экологического образования 

невозможно без специальной подготовки педагогов-новаторов, через систему 

повышения квалификации. 

Сегодня региональные институты повышения квалификации и 

переподготовки кадров ориентированы на выпуск высококвалифицированных 

педагогов-биологов, географов, химиков, экологов работающих в системе 

дополнительного образования. Тематические курсы для учителей биологии, 

химии, географии организуется с учетом практических возможностей УИ 

Экобиоцентра, с использованием полигона живых объектов природы и на 

основе разработанного лектория по естественным дисциплинам и экологии, 

последовательного алгоритма в логике научного познания. 

В свете решения вопросов взаимодействия образовательных организаций 

всех уровней, по достижению адекватности в миропонимании, направленном, 

поэтапном и интегрированном обучении, УИ Экобиоцентр, как связующий, 

координирующий  и работающий над  качеством разработки научно-

методического обеспечения эколого-образовательного процесса, занимает 

важное и ключевое место в системе общего среднего и дополнительного 

образования,  с достойной позицией убежденности и значимости глубокого и 

перспективного изучения развивающихся процессов, а также в 

распространении  передового эколого-натуралистического опыта работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЮННАТСКИЙ КОВЧЕГ.  

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТАНЦИИ ЮНЫХ 

НАТУРАЛИСТОВ НА ДИСТАНЦИИ В 65 ЛЕТ 

30 апреля 2017 года станции юных натуралистов исполнился 65 лет. 

Впервые натуралистическая работа с учащимися была организована в 

кружковых объединениях «Овощеводство» и «Полеводство» в 1950 году при 

«Доме пионеров» города Усть-Каменогорска. В 1952 году возникла 

необходимость создания специализированной детской организации - станции 

юных натуралистов и расширения сети кружковых объединений, поэтому 30 

апреля Постановлением Совета Министерств СССР № 2140 была утверждена 

сеть внешкольных детских учреждений и установлены типовые штаты станций. 

Первым руководителем станции была назначена Колесникова Валентина 

Никифоровна. Послевоенное время требовало тогда решения 

продовольственных вопросов, поэтому развитие сельского хозяйства легло в 

основу направленности работы образовательных организаций, в том числе и 

станций натуралистов. По инициативе директора и с приходом новых педагогов 

– внешкольников,  специалистов в области сельскохозяйственных наук, были 

открыты кружки «Цветоводство», «Плодоводство», «Кролиководство», 

«Пчеловодство», «Агрохимия» и другие. 

Шли годы станция юных натуралистов стала располагаться в 

административных приспособленных бревенчатых, но отдельных зданиях, при 

этом всегда имея земельные участки для организации  на них опытно-

экспериментальной работы. 

В 60-х годах кружковые помещения находились на пионерском острове на 

Иртыше, на левобережье Иртыша в районе и ныне существующего зоопарка 

Этнографического музея. В 70-х в бревенчатом здании на улице Мира, 15. В 80-

х в двухэтажном кирпичном здании по улице Пролетарской (Кабанбай Батыра) 

возле зеленого рынка. С 1990 года и по настоящее время в двухэтажном здании 

по адресу М.Горького,66 (памятник истории и архитектуры). В 2017 году 

историческому зданию исполнился 106 лет. 

 
 

В. Н. Колесникова 1952 год 



 

В период формирования и закладки учебно-опытного участка, до 1970 года 

Колесниковой Валентиной Никифоровной, при участии опытных педагогов, 

был заложен дендрарий на левобережном участке Иртыша площадью 1,5 

гектара. В дендрарии были высажены деревья и кустарники насчитывающие 

свыше 70 видов. Другие земельные выделы учебно-опытного участка были 

отведены под плодово-ягодные культуры, овощные и цветочно-декоративные. 

Разные сорта малины, смородины, земляники, яблони, груши и другие стали 

основой для формирования опытных коллекций на участке. Декоративное 

цветоводство, с высадкой травянистых цветковых растений, занимало 

центральные земельные выделы учебно-опытного участка. Высаживались розы, 

георгины, тюльпаны, гладиолусы, ирисы, пионы и другие. Коллекции 

цветковых растений постоянно формировались и в последующие годы. 

Некоторые, к примеру, в 70-е годы достигали 50 видов – сортов это ирисы и 

лилейники, пионы -60, а гладиолусы насчитывались до 100 видов- сортов. 

Увеличение числа грунтовых растений достигалось за счет организации 

опытнической работы в сотрудничестве с Лениногорским, Чемалским, Алма-

Атинским, Крымским ботаническими садами, Усть-Каменогорской 

опытнической станцией. 

В 1971 году директором Областной 

станции юных натуралистов 

становится Иванова Елена Мироновна. 

Расширяется сеть кружковых 

объединений, продолжается 

формирование опытных участков. 

Среди основных кружковых 

объединений, в последующем, 

заложивших основы различных наук, 

выделялись «Овощеводство» – Алла 

Ивановна Лысенко, «Садоводство» – Милентина Витальевна Ищенко, 

«Зоология» – Борис Васильевич Щербаков, «Плодоводство» – Лилия 

Матвеевна Расщупкина, «Пчеловодство» – Николай Дмитриевич Сарычев, 

Тамара Сеилхановна Бахтиярова – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и многие другие. 
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В это замечательное время усиливается роль внешкольных организаций 

станций  юных натуралистов в СССР и в Казахстане. Организуются выставки 

достижений народного хозяйства, где участвуют СЮТовцы, проводятся 

республиканские, городские, областные выставки, конкурсы, праздники, 

посвященные значимым датам. 

Юные натуралисты города Усть-Каменогорска и Восточного Казахстана 

могли в то время участвовать в работе всесоюзных съездов, проводимых для 

делегаций от всех союзных республик СССР, в Москве и Ленинграде. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 1972 году, будучи 

семиклассником, увлеченным 

содержанием различных животных, я 

узнал о существовании станции юных 

натуралистов от ребят с нашего двора. 

Станция в то время располагалась в 

одноэтажном бревенчатом доме по 

улице Мира, 15. Сейчас на этом месте 

находится здание «Химчистки», 

располагающееся напротив здания областного архива. Записавшись в кружок 

зоологии к энтузиасту и орнитологу, руководителю кружка - Борису 

Васильевичу Щербакову, я сразу окунулся в интересный научный мир 

региональных исследований. В отличие от других кружков, кружок Б.В. 

Щербакова имел орнитологическое направление и в летнее время, а иногда и 

зимой работал в полевых условиях Западного Алтая. Основными объектами 

наших исследований были редкие виды птиц: горный дупель, азиатский бекас, 

мухоловка касатка,  певчий сверчок, щур, светлоголовая гаичка и другие. В 

составе кружка были учащиеся 7-10 классов, среди них Николай Березовиков, 

Борис Кулешов, Виктор и Геннадий Черновы, Александр Салеев, Светлана 

Петрова, Ирина Ляпунова, Александр Детцель и другие. 

Шли годы, многие выпускники кружковых объединений станции юных 

натуралистов, стали студентами биологических, географических, медицинских 

факультетов Казахстанских, Российских, Белорусских институтов и 

университетов, ВУЗов Узбекистана, Грузии, Литвы, Германии и других 

учебных заведений. 

Становясь специалистами и работая в исследовательских, педагогических, 

специализированных и 

природоохранных организациях, 

вчерашние юные натуралисты 

поддерживают связь с «альмоматер». 

В 1985 году, после окончания УКПИ 

и получив квалификацию учителя 

географии и биологии я вернулся на 

юннатскую станцию и стал педагогом 

дополнительного образования и 

руководителем кружков «Юных 

ихтиологов», «Фотовидеодизайнеров», 

«Юных флористов». Моими коллегами были учителя и карифеи тех лет, 

директор Елена Мироновна Иванова,  завуч Тамара Сеилхановна Бахтиярова, 

зав. отделом инструктивно-методической работы Милентина Витальевна 

Ищенко, методист по природоохранной деятельности Борис Васильевич 

Щербаков, руководители кружков: А.И.Лысенко, Н.Д. Сарычев, 

Л.М.Расщупкина и другие. 

Мои кружковые друзья, старшие товарищи, закончившие различные ВУЗы 

СССР, но в первую очередь УКПИ становятся единовременно специалистами, 



 

педагогами и учеными: Сергей Цибулин – руководитель кружка 

фотовидеодизайнеров СЮН (1973), позднее научный сотрудник 

Новосибирского университета, доктор биологических наук. Анатолий Кочнев 

(покойный) – руководитель кружка зоологии СЮН (1975), позднее 

охотинспектор, главный охотовед ВК областной охотинспекции. Николай 

Березовиков – научный сотрудник Маркакольского государственного 

заповедника, позднее ведущий научный сотрудник института зоологии АНКаз 

ССР Алма-Ата, кандидат биологических наук. Александр Детцель – закончил 

Иркутский университет охотоведения, Европейское таксидермическое училище 

в Оснобрюке (Германия). Работал охотоведом и таксидермистом в Усть-

Каменогорском облпотребсоюзе, позднее руководитель таксидермической 

лаборатории в Оснобрюке (Германия). Андрей Козловский – закончил УКПИ 

естественно-географический факультет, работает предпринимателем в области 

ветеренарии. 

В 1987 году меня переводят на должность методиста, а в 1988 году, на 

основании решения совета трудового коллектива (СТК) областной станции 

юных натуралистов избирают директором. В это время станция юннатов 

располагалась на втором этаже старинного двухэтажного здания по улице 

Пролетарской, 196 (Кабанбай Батыра). Первый этаж занимала областная 

станция юных туристов (в настоящее время здание снесено). За период работы 

с 1988 по 1990 в помещениях станции были построены 2 лаборатории - 

орнитологическая и ихтиологии. На учебно-опытном участке закладываются 

коллекционные участки ирисов, лилейников и пионов, строится 

овощехранилище, приобретается не новый автобус, трактор – Т-25, 

формируется передвижная пасека. 

В 1990 году на базе областной станции юных натуралистов проводится 

первый Республиканский экологический семинар педагогов дополнительного 

образования по вопросам организации экологической работы на юннатских 

станциях. 

В этом же году станции натуралистов 

предоставляют историческое здание по 

улице М.Горького, 66, где в настоящее 

время располагается «УИ Экобиоцентр». 

Здание приспособленное с небольшими 

комнатами, обустраивалось с целевым 

назначением размещения: на первом 

этаже лаборатория фауны, на втором – 

административная часть. 

В 1991 году по личной инициативе был 

разработан проект реорганизации 

областной станции юных натуралистов в 

«Областной Восточно-Казахстанский 

учебно-исследовательский экобиоцентр». 

Составленное новое положение, устав 

организации, штатное расписание было 



 

представлено в областной Совет народных депутатов. И с 1 декабря 1991 г. на 

основании решения № 279 Совета народных депутатов Экобиоцентр получил 

путевку в жизнь. УИ Экобиоцентр становится первым и единственным в 

Восточном Казахстане областным координирующим центром, организующим 

эколого-образовательную, воспитательную, методическую, научно-

исследовательскую, природоохранную, реинтродукционную, 

биологопропагандистскую, культурно-просветительскую деятельности 

учащимися и сотрудниками экобиоцентров. 25 лет независимой, интересной, 

практикоориентированной и результативной работы стали основой в новых 

подходах регионального непрерывного научно-экологического образования. 

Появляются новые кружковые объединения: «Фитодизайн и аранжировка», 

«Зеленая архитектура», «Гидробиология», «Экология и природопользование», 

«Художественная студия юных натуралистов», «Эколого-английский 

интенсив», «Экожурналистика» и другие. Их содержание и перспективы 

определяют молодые сотрудники и вчерашние юные кружковцы станции 

натуралистов, а также студенты теперь уже ВКГУ и ВУЗов ближнего зарубежья 

(рубеж времени 1990-2001гг.) это: Светлана Петрова, Ляпунова Ирина, Логинов 

Олег, Астрейко Евгений, Борисов Игорь, Жилинков Сергей, Стариков Сергей, 

Лалетин Игорь и другие. Зенков Валентин Михайлович (покойный), Белашова 

Тамара Ивановна, Ищенко Милентина Витальевна, Расщупкина Лилия 

Матвеевна, Резунова Нина Ивановна, Пузиков Валентин Михайлович 

(покойный), Михеева Елизавета Васильевна поддержали и сохранили 

традиционную творческую натуралистическую работу на рубеже времени 2001-

2010гг. Из молодых, закончивших этот период обучения в ВКГУ, и ставшими 

бакалавриатами и магистрантами естествознания по специальности «Биология 

и экология», а затем педагогами и методистами, заведующими отдела научно-

исследовательской работы это: Самойлов Юрий Михайлович, Абылкасова 

Динара Акылбаевна, Челышев Андрей Николаевич (покойный), Байболова 

Кундыз Турлыновна и другие. 

За эти годы, принимая эстафету, исторических педагогических традиций до 

рубежного 2017 года, были созданы 3 лаборатории: фауны, флоры и научно-

экологического проектирования, 

находящиеся в отдельных зданиях 

города Усть-Каменогорска. С 2002 

года запускаются авторские 

проекты:  

* Выпуск областной 

экологической газеты молодых 

исследователей «Зеленый лист». 

Учащиеся, в течение 5 лет могли 

печататься и размещать свои 

творческие работы на восьми 

полосах газеты. 

* Организация и 

проведениенаучно-практической, педагогической, областной конференции 



 

«Региональный компонент в системе экологического образования» с выпуском 

тезисных материалов участников конференции.  

* Организация и проведение региональной эколого-биологической 

конференции школьников. 

* Создание и реализация проекта «Полигон живых объектов» природы с 

содержанием и демонстрацией различных животных, представителей всех 

континентов планеты. 

* Экологический лагерь школьников с выездом на озеро Дубыгалинское. 

* «Детская станция экологического мониторинга» с возможностью выезда 

детей в летнее время в экспедиции на ООПТ ВКО, для проведения собственных 

научных исследований в условиях природы. 

В 2016 году исполнилось 15 лет реализации проектов. 

  



 

  
С 2003 года начинает работать экологический кукольный театр в 

дошкольных учреждениях города Усть-Каменогорска. В постановках 

спектаклей принимают участие преподаватели и учащиеся кружковых 

объединений. 

  

  
С 2004 года усиливается работа УИ Экобиоцентра в пришкольных лагерях 

города Усть-Каменогорска. Разрабатываются и внедряются научно-

методические и педагогические материалы для проведения экологических 

развивательно - познавательных мероприятий, для всех возрастных групп 

воспитанников и обучающихся школ города. Мероприятия проводятся на 

государственном и русском языках. 



 

 
 

  

 

С 2005 года «УИ Экобиоцентр» является базовым, ответственным 

координатором и исполнителем городской экологической программы «Земля – 

наш общий дом», курировала программу Резунова Нина Ивановна – 

заместитель директора по УВР, в последующем эстафету принял Юрий 

Григорьевич Лукьянец – в настоящее время заместитель директора 

Экобиоцентра по УВР проводятся мероприятия: фестиваль “Фитодизайн”, 

конкурсы “Фотовернисаж”, “Биохаус” (посвящен Дню Биоразнообразия); 

“Акваполис” (посвящен Дню воды), “Построим город будущего вместе” 

(посвящен Дню Земли), интеллектуальную олимпиаду “Лидер 21 века”, 

орнитологический фестиваль “Ornis” ко Дню птиц, экологические акции - 

“Сохраним Акбаур”, орнитологические “Поможем птицам”, “Здравствуйте, 

птицы”.  

Также с 2005 года “ УИ экобиоцентр” организует тематические автобусные 

экскурсии для учащихся городских школ, в радиусе 30-40 км от города, что 

позволяет познакомить учащихся с физико-географическими особенностями, 

флорой и фауной родного края и изучать экскурсионные объекты. Экскурсии 

проводятся по авторским методическим методразработкам заведующей 

отделом «УИ Экобиоцентра» Куликовой Е.Н. они объединяют: 

− комплексная “Природно-исторический памятник Акбаур” 



 

−обзорная ”Окаменелые отпечатки древних организмов в окрестностях с. 

Горная Ульбинка” 

− тематическая “Аблаинскит- памятник джунгарского периода в истории 

Восточного Казахстана”. 

 
 

В 2006 году “УИ экобиоцентр”, на основании договора о сотрудничестве 

становится филиалом кафедры «Экологии» ВКГУ им С.Аманжолова. У 

студентов факультета появляется возможность обучаться, вести наблюдения на 

полигоне живых объектов, проходить учебную практику и преддипломную 

стажировку, принимать участие в летних экспедициях станции экологического 

мониторинга. Заложено ядро дуального образования между «УИ 

Экобиоцентром» и ВКГУ. В стенах организации работают выпускники 

кафедры “Экология” ВКГУ им Аманжолова, окончившие магистратуру с 

красным дипломом. Это Темиргалиева Гаухар Нуржановна, ныне заместитель 

директора по ОЭР УИ Экобиоцентра, Закленчук Елена Владимировна - в 

настоящее время работает в учреждении дополнительного образования в 

России. Окончившие бакалавриат: Аманжолкызы Н., Беляева Е.М., Саранчина 

А.П., другие ВУЗы Куликова Е.Н., Агафонова И.А., Губанов А.О. – методисты 

«УИ Экобиоцентра». 

Начиная с 2008 года в “УИ экобиоцентре” проводятся творческие мастерские 

фитодизайна. Мастер международного уровня - Быкова Зоя Прокопьевна. Через 

создание флористических композиций, формирует бережное отношение у 

кружковцев к природе, развивает инициативность, креативность и 

профессиональные навыки. 



 

 
 

С марта 2011 г. действует научно-образовательный и образовательно-

воспитательный лекторий. Он организован для: 

– учащихся школ; 

– преподавателей естественных дисциплин и экологии 

среднеобразовательных учебных учреждений; 

– воспитанников дошкольных учреждений и миницентров; 

– воспитателей и методистов дошкольных учреждений и миницентров. 

Важным работы «УИ экобиоцентра» является детская опытно-

экспериментальная и научно-исследовательская работа сотрудников. Опытно-

экспериментальная работа ведется по различным направлениям, объединенным 

единой темой организации. Научно – исследовательская и научно-

педагогическая работа осуществляется по естественным направлениям: 

ботаника, зоология, география, краеведение, гидробиология, геология, 

герпетология и другие. Отмечается качественный и количественный рост 

научных и других исследований, увеличивается число публикаций, участие в 

областных и международных конференция и семинарах. 

Учащиеся «УИ Экобиоцентра» становятся призерами на областных, 

республиканских и международных конференциях, среди них: Хамзина 

Арманай, Хосчанова Диана, Кеңесханов Ескендір, Ғабитқызы Дана и другие. 



 

 
 

На основании приказа Отдела образования города Усть-Каменогорска с 

2012г. УИ Экобиоцентр становится экспериментальной площадкой по 

внедрению международной программы «Образование для всех». 

В 2013 году в «УИ Экобиоцентре» была основана малая академия учащихся 

города Усть-Каменогорска, целью которой является методическая помощь и 

координация проектной деятельности школьников в области эколого-

биологических исследований. Позднее и в настоящее время она получила 

название «Зияткер» и организует весьма важные научные практикумы для 

юных исследователей города Усть-Каменогорска. Практикумы проводятся в 

проектной лаборатории УИ Экобиоцентра и в полевых условиях во время 

работы детской станции экологического мониторинга. Куратором и 

координатором этой работы является заместитель директора по ОЭР, магистр 

естествознания по специальности «Экология» Темиргалиева Гаухар 

Нуржановна. 

Ежегодно «УИ Экобиоцентр» совместно с ГУ «Отдел образования города 

Усть-Каменогорска», филиалом акционерного общества «Национальный Центр 

повышения квалификации «Өрлеу» ИПК педагогических работников по ВКО 

проводит областную конференцию учителей, ученых и специалистов 

«Региональный компонент в системе экологического образования и 

воспитания» с выпуском сборника материалов конференции.  

 



 

«УИ Экобиоцентр» неоднократно был отмечен почетными грамотами и 

дипломами Министерства образования и науки РК, акимата города Усть-

Каменогорска, Филиала АО «НЦПК «Өрлеу» Института повышения 

квалификации ПР по ВКО, ВКГУ им. С. Аманжолова, Областного управления 

охраны окружающей среды, областного Департамента образования, в том 

числе, диплом детского фонда «Бобек», возглавляемой С. А. Назарбаевой за 

определение «УИ Экобиоцентра» самой лучшей детской организацией в 

Республике Казахстан.    

Позади 65 лет нашей работы и любимого дела, впереди новые горизонты 

научных открытий и педагогических достижений. Но этот мир не состоится без 

преподавателей- соратников, энтузиастов- краеведов, педагогов – наставников, 

хранителей огня естественно-натуралистической мысли: Милентины 

Витальевны Ищенко, Лилии Матвеевны Расщупкиной, Михайловой Надежды 

Ивановны, Линевой Людмилы Александровны, Бейсембаевой Сары 

Кабдрахмановны, Егориной Анны Васильевны, Кушниковой Людмилы 

Борисовны, Прокопова Константина Павловича, Чурсина Анатолия Сергеевича, 

Нуркеновой Сайран Ескендировны, Старикова Сергея Васильевича и других, в 

том числе других авторитетных современников. 

Сегодня естественно-натуралистическая реальность школьников и 

преподавателей «УИ Экобиоцентра» осуществляется в системе взаимодействия 

учебных, научных и специализированных природоохранных организаций, 

объединенных общечеловеческим, высоким и адекватным отношением к 

окружающей природе, к людям, живущим, поддерживающим и формирующим 

этот мир ноосферы, в условиях и вместе построенного интеллектуально-

пульсирующего и развивающегося юннатского ковчега. 

 



 

«УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭКОБИОЦЕНТР» АКИМАТА 

ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Полное название: Коммунальное государственное казенное предприятие 

«Учебно-исследовательский экобиоцентр» акимата города Усть-Каменогорска  

Местонахождение: 
Основное здание по адресу улица Максима Горького, 66  

 
Теплично-лабораторный корпус - ул. Крылова, 35/1 

 
 



 

Дворец творчества школьников (кабинет №301 – Проектная научно-

экологическая лаборатория юных естествоиспытателей, кабинет №302 – Музей-

лаборатория экологического моделирования и фитодизайна) – Кирова, 63 

 

 

 

Общая площадь: 373 кв. метров 

Проектная мощность: 373 места. 

Контингент учащихся: 620 учащихся 

Предмет деятельности: дополнительное эколого-биологическое 

образование и научно-исследовательская деятельность. 

Материальная база: Приспособленное здание, памятник архитектуры по ул. 

М.Горького, 66; теплично-лабораторный комплекс по адресу ул. Крылова, 35. 

Автобус ПАЗ (полноприводный). 

Количество сотрудников: 35 



 

Директор «УИ Экобиоцентра»Цыганов Анатолий Павлович – кандидат 

биологических наук, профессор РАЕ. 

Родился 21.08.1958 года в городе Усть-Каменогорске.  

В 1975 году окончил среднюю школу №38. В 

1985 году  окончил учебу в Усть-Каменогорском 

педагогическом институте по специальности 

«Учитель географии и биологии».  

С 1985 по 1986 г.  -  руководитель кружкового 

объединения  ихтиологии Областной станции 

юных натуралистов  (ОСЮН); 

С 1986 по 1987 г. - научный сотрудник 

Восточно-Казахстанского областного историко-

краеведческого музея;  

С 1987 по 1988 г. - методист  ОСЮН; 

С 1988 по 1998 г. - назначен директором 

ОСЮН; 

В 1991 г. Цыгановым А.П. были подготовлены 

предложения о реорганизации ОСЮН в ВКУИ «Экобиоцентр». Советом 

Народных депутатов была поддержана инициатива директора. 

С 1998 по 1999 г. - руководитель научного центра ВК института повышения 

квалификации работников образования; 

С 1999 по 2001 г.- заместитель директора по научно-методической работе в 

ВК институте повышения квалификации работников образования; 

С 2006 г. -  доцент кафедры экологии и географии Восточно-Казахстанский 

Государственный  Университет им. С. Аманжолова; 

С 2001 и в настоящее время - директор Учебно-исследовательского 

«Экобиоцентра»  акимата города Усть-Каменогорска (ОСЮН). 

В феврале 1993 года Цыганов А.П. защитил диссертацию и ему присвоена 

ученая степень кандидата биологических наук. С 2001г. работает по 

утвержденной Ученым Советом института ботаники и фитоинтродукции АНРК   

теме докторской диссертации -  Флорогенез  Западного (Рудного) Алтая. 

В июле 2001 года после повторного назначения Цыгановым А.П. была 

разработана программа развития ВК УИ «Экобиоцентра» как учебного и 

эколого-научно-методического центра. Программа имеет практическую 

реализацию до настоящего времени. 

В 2013 году как высококвалифицированному специалисту, имеющему 

глубокие профессиональные знания в области биологии и экологии, а также 

достижения в научной и научно-педагогической деятельности, Президиумом 

Региональной Академии Менеджмента присвоено академическое звание 

ассоциированного профессора РАМ, а в 2014 году Решением Президиума 

Российской Академии Естествознания (от 13 ноября 2014 г.) утверждено 

заключение Аттестационной комиссии РАЕ о присуждении ученого звания 

профессор Российской Академии Естествознания. 

Цыганов А.П. как ученый и преподаватель осуществляет:   



 

- Научное  руководство проектов учащихся-дипломантов и призеров 

городских, областных и республиканских соревнований научных проектов 

учащихся, студентов и магистрантов  ВКГУ им. С. Аманжолова. 

- Разработку программных и методических материалов для школьной и 

внешкольной работы; областной учебной программы непрерывного 

экологического образования и воспитания; программы «Окружающий мир» для 

начальной ступени общеобразовательной школы. 

- Является постоянным лектором Филиала АО «НЦПК «Өрлеу»» 

Института повышения квалификации ПР по ВКО. Анализ содержания, 

рецензирование и разработка предложений к новым экспериментальным 

учебникам, в том числе по 12-летнему образованию. Проведение курсов 

повышения квалификации учителей естественных дисциплин и начальных 

классов школ ВКО по новым учебникам 12-летнего образования, организация и 

планирование научных исследований. 

- Читает лекции, организует и проводит занятия с учащимися, студентами 

и магистрантами, полевые и производственные практики, научные экспедиции 

на особо охраняемых  природных территориях Восточного Казахстана. 

Является руководителем студенческого научного объединения, научных 

проектов учащихся, магистерских диссертаций, дипломных работ.  

Цыгановым А.П. разработаны и внедрены проекты: создание и организация  

областной детской станции экологического мониторинга. Создание 

региональной научно-экологической академии школьников «УИ 

Экобиоцентра». Авторская разработка и создание учебного полигона живых 

объектов природы, размещенного в экспозиции «Учебно-исследовательского 

экобиоцентра». 

Осуществляет организацию областных детских эколого-биологических НПК, 

организацию областных НПК ученых и преподавателей «Региональный 

компонент в системе экологического образования и воспитания» авторский 

выпуск региональных ежегодников-сборников научных работ и методических 

разработок преподавателей и специалистов школ г. Усть-Каменогорска и ВКО. 

Всего выпущено 16 сборников - ежегодников. Главный редактор 

Реферативного журнала юных естествоиспытателей (2017). Организация и 

проведение ежемесячных организационно-массовых экологических 

мероприятий с учащимися школ города Усть-Каменогорска в свете реализации 

экологической программы акимата г. Усть-Каменогорска «Земля - наш общий 

дом». 

Является постоянным членом редакционного совета и ведущим рубрики 

«Природа. Наука. Экология.» Республиканского журнала «Экоәлем» Астана.   

Делегатом  I сьезда учителей биологии, химии  в  2012 г. Усть-Каменогорск. 

Под научным руководством были защищены пять магистерских диссертаций, 

72 дипломные работы, 61 научный проект школьников, в том числе:   

Исагулова Назым ученица школы №38, 11 класс,  г. Усть-Каменогорск,  

золотая медаль диплом первой степени на международной НПК  в Греции - 

город Солоники  2011 г. Тема научного проекта: «Редкие  лекарственные 

растения Западного Алтая». 



 

Хамзина Арманай ученица Назарбаев интеллектуальной школы, 10 класс, г. 

Усть-Каменогорск - диплом первой степени международной научной 

олимпиады школьников по биологии Швейцария город Лузерн 2011 г. Тема 

проекта: «Систематика чешуекрылых  Восточного Казахстана».  

Имеет похвальные грамоты министра, вице-министра Министерства 

образования и науки РК, акимата города Усть-Каменогорска, Филиала АО 

«НЦПК «Өрлеу»» Института повышения квалификации ПР по ВКО, ВКГУ им. 

С. Аманжолова, Областного управления охраны окружающей среды, 

областного Управления образования, Республиканского учебно-методического 

центра дополнительного образования МОН РК. 

Публикации: 113 трудов, в том числе 3 монографии (в т.ч. в 2014 году издана 

монография в Германии). 

Автор проекта и главный редактор областной экологической газеты молодых 

ученых «Зеленый лист» 2002-2006 гг. Выпущено 50 номеров.  

Автор проекта и научных работ, главный редактор ежегодника 

«Региональный компонент в системе экологического образования и 

воспитания» с 2001 по 2016 гг. и в настоящее время. Главный редактор 

Реферативного журнала юных естествоиспытателей (2017). 

 Участвовал в международном проекте сохранение биоразнообразия  

«Сохранение и устойчивое использование Казахстанской части Алтая-

Саянского экорегиона» в качестве эксперта по ботанике от Казахстана 2002 г. 

Официальный рецензент учебников, хрестоматии, дневников, тетрадей 

наблюдении «Познание мира 1-4 классов» Республики Казахстан корпорации 

«Атамұра», 2001-2002 гг.  

Участник разработки региональной программы непрерывного 

экологического образования Восточного Казахстана,  2003 г.  

Член  Казахского географического общества Казахстан.                                                                   

Электронный адрес: ecobiocentre@list.ru 

Направления  деятельности «УИ Экобиоцентра» 
1. Учебная деятельность школьных кружковых объединений. 

2. Научно-исследовательская работа 

3. Методическая работа 

4. Организационно-массовая работа 

5. Экологический мониторинг за состоянием окружающей среды 

6. Консультационная работа  

В 2015 -2016 учебном году, функционирует 40 кружковых объединений: 

«Научное проектирование», «Экология», «Гидробиология с основами 

экологии», «Зоология с основами биологической экологии», «Цветоводство», 

«Фото и видео дизайн», «Эколого-английский интенсив», «Экологическое 

моделирование» (каз.яз.),  «Экология» (каз.яз.), «Фитодизайн и аранжировка 

растений», «Ботаника с основами агротехники», «Экология и 

природопользование», «Геология и ландшафтоведение», «Экология животных», 

«Краеведение с основами экотуризма», «Экожурналистика». 

Символика «УИ Экобиоцентра»:    

 



 

Логотип 

 
Условия поступления в «УИ Экобиоцентр». 

Обучение в кружковых объединениях «УИ Экобиоцентра» для учащихся 

является бесплатным. Приём в кружковые объединения осуществляется по 

правилам, предусмотренным Регламентом государственной услуги «Прием 

документов и зачисление в организации дополнительного образования  для 

детей по предоставлению им дополнительного образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебно-воспитательная деятельность «Учебно-исследовательского 

экобиоцентра» проводится в виде занятий кружковых объединений, в форме 

различных организационно-массовых мероприятий эколого-биологического 

содержания, а так же через проведение экскурсионной и экспедиционной 

работы.  

Учебные занятия кружковых объединений проводятся в помещениях «УИ 

Экобиоцентра» размещённых на площадях главного корпуса включающего три 

учебных кабинета и лабораторию фауны с размещённой там экспозицией 

живых объектов природы (45 видов животных – моллюсков, членистоногих, 

рыб, земноводных, пресмыкающихся,   птиц и млекопитающих),  теплично-

лабораторном корпусе, включающем три учебных кабинета и теплицу. В двух 

кабинетах арендуемых в Дворце творчества школьников, действуют 

«Проектная лаборатория научно-экологического проектирования» и 

«Лаборатория экологического моделирования». Часть занятий проводится в 

школах города, на базе которых сформированы учебные группы. 

 

Кадровый состав «УИ Экобиоцентра». 

 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив «УИ Экобиоцентра» 

включал 17 педагогов на начало учебного года. Из общего количества 

педагогов 4 имеют высшую категорию, 2 – первую, 5 – вторую; 6 – без 

категории.   

 

Квалификация педагогов  

   (числовой и %показатель)  

     

высшая категория 3/33 3/21 3/23 3/25 3/23 

первая категория 3/33 3/21 3/23 2/17 2/13 

вторая категории 2/18 3/21 1/8 2/17 2/13 

без категории 3/33 4/28 6/46 5/42 6/46 

 

Педагогический коллектив имеет благоприятную возрастную структуру, на 

начало учебного года 8 педагогов имели возраст от 20 до 30 лет, 5 педагогов 

относились к возрастной категории от 31 до 40 лет, 3 человека имели возраст от 

50 до 60 лет. На конец учебного года в штате числился один педагог 

пенсионного возраста.  

В организации осуществляется планомерная  систематичная работа по 

повышению квалификации педагогов включающая несколько взаимосвязанных 

этапов. Ключевым звеном повышения квалификации является самообразование 

педагогов, как основной стимул педагогического самосовершенствования. 



 

Курсы повышения квалификации являются важнейшей составляющей 

повышения профессионализма педагогов. Как правило, педагоги «УИ 

Экобиоцентра проходили курсы при «Национальном центре повышения 

квалификации «Өрлеу». Так же в 2015, 2017 годахчетыре педагога прошли 

курсы организованные Республиканским учебно-методическим центром 

дополнительного образования на базе «Учебно-исследовательского 

экобиоцентра» акимата города Усть-Каменогорска ответственного за 

организацию и проведение данных курсов. Темы курсов в 2015 году -  

«Қосымша білім беру ұйымдарындағы экология-биология бағыты 

педагогтерінің негізгі  кұзыреттіліктерін қалыптастырудың заманауи 

техөнологиялары», в 2017 году -«Развитие творческих способностей учащихся 

в условиях дополнительного образования. Организация научно-

исследовательской деятельности с обучающимися в природных условиях». 

Четыре сотрудника в лице директора Цыганова А.П., заместителя по ОЭР 

Темиргалиевой Г.Н., заместителя по УМР Лукьянца Ю.Г. и руководителя 

кружкового объединения «Гидробиологический мониторинг» Кушниковой Л.Б. 

принимали участие в проведении занятий предусмотренных программой 

данных курсов.  

Каждый педагог не менее одного раза в течение межаттестационного 

периода повышает квалификацию на курсах. С 2012 по 2017 год курсы 

повышения квалификации прошли 21 педагог. 

 

Годы 

 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Количество  педагогов 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

4 2 2 7 3 3 

 

Прохождение курсов повышения квалификации являются одним из 

обязательных условий аттестации. 

Количество аттестуемых педагогов по годам характеризуется 

следующими показателями: 

 

Годы 

 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Количество 

аттестуемых 

педагогов 

3 3 2 1 3 

 

Учебная деятельность кружковых объединений. 

Учебным планом предусмотрено 18 кружковых объединений эколого-

биологического направления, охватывающих большой спектр естественных 



 

наук. В плане определены кружковые объединения, дающие основы 

экспериментальной деятельности в новых научных направлениях – «Научное 

проектирование», «Экологическое моделирование», «Гидробиологический 

мониторинг», руководителями которых являются наиболее квалифицированные 

педагоги и учёные (Цыганов А.П. – кандидат биологических наук, доцент  

кафедры экологии ВКГУ им. Сарсена Аманжолова, профессор РАЕ,  

Кушникова Л.Б. – кандидат географических наук, Темиргалиева Г.Н.- магистр 

естествознания по специальности «Экология», Лукьянец Ю.Г. – педагог 

высшей категории). 

Значительная часть кружковых объединений предусматривает расширение и 

углубление школьных предметов естественного цикла с использованием 

регионального компонента и выходом на исследовательскую и 

экспериментальную деятельность.  Это относится к таким кружковым 

объединениям как, «Геология и ландшафтоведение», «Зоология с основами 

экологии», «Ботаника с основами агротехники», «Цветоводство».  

Часть кружковых объединений  имеют комплексное биолого-эстетическое 

направление – «Фитодизайн и аранжировка», «Фото-видео дизайн».  

Общее количество учебных групп –45.  

«Учебно-исследовательский экобиоцентр» акимата города Усть-

Каменогорска является ключевым звеном в реализации государственной 

концепции непрерывного экологического образования в Восточно-

Казахстанской области. В соответствии с этим осуществляется плодотворное 

взаимодействие с образовательными учреждениями различного уровня, спектр 

которых включает дошкольные учреждения, школы включая все возрастные 

звенья, высшие учебные заведения. В качестве методического центра «УИ 

Экобиоцентр» поддерживает поствузовское сопровождение с педагогами школ, 

сотрудниками природоохранных организаций. Контингент обучающихся 

охватывает различные возрастные группы. В частности, 2 учебные группы 

сформирована из учащихся дошкольного возраста, 11 учебные группы 

охватывают начальное школьное звено. Наибольшее число учебных групп - 31 

укомплектованы на базе среднего школьного звена (5-8 классы), 1 группа 

сформирована преимущественно из учащихся 10-11 классов.  

Образовательная работа «УИ Экобиоцентра» строится на принципах 

максимальной доступности для детей разных категорий, что отражено в 

следующей таблице: 

Доля учащихся разных категорий в % 2013 2014 2015 2016 

Состоят на учете в ОДН 15 14 5 6 

Воспитанники организаций для детей-

сирот и детей ОБПР 
4 2 15 4 

Дети, находящиеся на патронатном  

воспитании; 
3 2 3 3 



 

Дети, находящиеся под опекой или  

попечительством 
3 5 3 4 

Детис ограниченными возможностями 23 41 30 30 
 

Дети из малообеспеченных семей 31 21 37 67 
 

 

Согласно учебному плану в 3 учебных объединениях (7 учебных группах) 

занятия проводятся на государственном языке.   

Общий охват учащихся в 2016-2017 учебном году составляет 620 человек. 

С целью повышения функциональной грамотности учащихся учебным 

планом и программами кружковых объединений предусматривается большое 

количество практических занятий, которые проводятся в учебных лабораториях 

«УИ Экобиоцентра» в главном здании с использованием полигона живых 

объектов природы, а так же тепличном лабораторном корпусе и двух 

лабораториях на базе Дворца творчества школьников. Часть занятий 

проводится в форме экскурсий эколого-биологического содержания и 

экспедиционных условиях в рамках выездной станции экологического 

мониторинга с использованием автотранспорта «УИ Экобиоцентра». 

Учебно-воспитательная деятельность  «УИ Экобиоцентра» проводится                                                                                                                                                                                                                                                                                          

по различным направлениям эколого-образовательной деятельности. 

Анализ посещённых занятий показал уверенное владение методикой 

объяснения и беседы с включением проблемных вопросов руководителем 

кружкового объединения «Ботаника с основами агротехники» Саранчиной А.П 

на уроке по теме «Осень», которая также умело, сочетает фронтальную и 

индивидуальную работу с детьми, включает как обязательный компонент 

развивающие практические задания.  Так же педагогом умело применяются 

задания на развитие логики мышления у детей. 

 



 

Запись в дневники наблюдений на занятии кружкового объединения «Ботаника 

с основами агротехники». Тема: «Запрещающие знаки природы!» 

 

Руководитель кружкового объединения «Интродукция растений» 

Аманжолкызы Нургуль на уроке по теме «Лекарственные растения» 

методически грамотно проводит практические лабораторные занятия с 

использованием материальной базы теплично-лабораторного корпуса, 

использует приёмы повышающие интерес учащихся к экспериментальным 

лабораторным исследованиям. Нургуль Аманжоловна эффективно использует 

электронные средства обучения для показа презентаций и видеофильмов. 

Руководитель кружкового объединения «Цветоводство» Баянова А.А. в ходе 

проведения занятий демонстрирует эффективное сочетание теоретических и 

практических методов обучения. Занятия кружкового объединения 

цветовводство проводятся на базе теплично-лабораторного комплекса «УИ 

Экобиоценра» 

 

Посев свеклы на занятиях кружкового объединения «Цветоводство» 

 

Руководитель кружкового объединения «Фитодизайн и аранжировка 

растений» Быкова Зоя Прокопьевна на занятии «Плетение подарочного 

колокольчика из рогоза» показала мастерское знание своего предмета и умение 

передать воспитанникам тонкости технологии изготовления поделок из 

природных материалов (рогоза) и развивать правильное эстетическое 

восприятие. 



 

 
Урок на тему «Создание цветочных композиций». Руководитель – Быкова З.П. 

Губанов А.О. (кружковое объединение «Фотовидеодизайн») на уроке по теме 

«Создание эффекта «Полароида» методически грамотно организует 

практическую работу учащихся связанную с освоением графического 

редактора AdobePhotoshopCS12. Он использует приёмы повышающие интерес 

учащихся к компьютерному дизайну. Алексей Олегович эффективно 

использует электронные средства обучения. 

Методический спектр педагогов при проведении занятий отличается 

большим разнообразием. Например руководитель кружкового объединения 

«Эколого-английский интенсив» Агафонова И.А. успешно использует такой 

приём как работа учащихся  с  природным  материалом, наблюдения учащихся 

за растениями под микроскопом. На занятиях используются электронные игры 

экологического содержания «Маленький миллионер», «Маленький эрудит». 

Проводятся виртуальные экскурсии «Мир животных», «Занимательные факты 

из жизни растений». Производится просмотр учебных и научно-популярных 

видеофильмов, в том числе видеоматериалов из практики «УИ Экобиоцентра». 

Педагог–психолог Мамирбекова А.Б. (кружковое объединение 

«Самопознание и экология человека») так же провела ряд мероприятий со 

своими воспитанниками, направленных на развитие творческих способностей и 

привитие интереса к  психологии и экологии человека. Её методический 

арсенал включал психологические и ролевые игры, тренинги, практические 

занятия. 

Интересная система организации внутрикружковых мероприятий 

разработана и применяется Беляевой Е.М. (кружковое объединение 

«Фитодизайн»). Все проводимые в кружковом объединении мероприятия 

объединены в еженедельные тематические циклы, например: «Флористическая 

радуга», «Сила растений в интерьере», «Юные орнитологи». 



 

Проведение еженедельного кружкового мероприятия «Флористическая радуга» 

Одной из важнейших форм проведения занятий в большинстве кружковых 

объединений служит экскурсия. Педагогами разработаны и проводятся 

экскурсии по учебным тропам природы. Систематически организуются 

учебные выезды на природу для учащихся проявляющмх повышенный интерес 

к исследовательской деятельности с использованием транспорта «УИ 

Экобиоцентра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фенологическая экскурсия в окрестности села Зимовьё, для учащихся 

кружковых объединений  



 

Методическая работа.   

Ключевым звеном методической деятельности служит Научно-

методический Совет «Учебно-исследовательского экобиоцентра» - 

постоянно действующее  проектировочно-консультационное, экспертно-

внедренческое  объединение. Главными функциями методического совета 

являются: экспертная оценка авторских  программных материалов кружковых 

объединений,  методических рекомендаций и разработок, проектов  

инновационной   деятельности сотрудников УИЭкобиоцентра. 

Работа методического совета способствует осознанному  внедрению  новых и 

обобщению  опыта используемых педагогических технологий, использованию 

разработанных   материалов  по самообразованию, апробации моделей  

инновационной деятельности, внедрению разработанных  критериев оценки 

деятельности  педагога  в условиях дополнительного образования. 

В целях контроля и оказания методической помощи педагогам, членами 

администрации и педагогом-психологом проводились посещения занятий. 

Одним из важнейших инструментов для обмена опытом выступают взаимные 

посещения занятий.  

В рамках организации ежемесячно проводится методическая учёба как 

постоянно действующий образовательный семинар,решающий задачипоиска 

наиболее совершенных подходов к обучению и воспитанию и осуществления 

помощи  педагогам по актуальным профессиональным проблемам.  

Важное направление методической работы - разработка методических 

рекомендаций для проведения занятий, экскурсий, мероприятий. Методические 

разработки, выполненные педагогами и методистами, проходят через несколько 

этапов творческой работы. В частности, готовая разработка первоначально 

рассматривается оппонентами из числа методистов «УИ Экобиоцентра», затем 

после внесения необходимых изменений представляется на обсуждение 

методического совета, на котором проводится заслушивание, и обсуждение 

материалов, после чего методразработка утверждается и сдаётся в 

методический кабинет для использования в педагогической практике.  

На каждый учебный год разработан график обсуждения и защиты 

методических разработок методистами (4 разработки) и педагогами  (1 

разработка).  

Большинство педагогов «УИ Экобиоцентра» осуществляют учебную 

деятельность на основе авторских программ. Создание и обсуждение учебных 

программ проводится в несколько этапов. Рабочая учебная программа является 

основным документом, на основе которого строится учебно-образовательный 

процесс. Разработка учебной программы, это сложный и ответственный 

процесс.  

Содержательная часть программ дополнительного образования, как правило, 

отличается значительной индивидуальностью. В этой связи разработка каждой 

программы является исключительно продуктом творчества педагога, 

корректирующего свою деятельность  с учётом мнения оппонентов, членов 

контрольно-экспертной комиссии. При условии хорошо организованной 

поэтапной организации обсуждения и апробации учебных программ в этот 



 

процесс вовлекаются опытные специалисты и педагоги, которые способны дать 

квалифицированную оценку и рекомендации обсуждаемому программному 

продукту 

Исходя из опыта разработки учебных программ  в «Учебно-

исследовательском экобиоцентре», можно выделить основные факторы, 

влияющие на структуру и содержание учебных программ. Это: 

- система и принципы оценивания, отличающиеся от таковых в 

общеобразовательной школе; 

- преобладание вариативного (в том числе регионального) компонента в 

содержании; 

- большее значение практической части; 

- направленность на развитие склонностей и интересов воспитанников; 

- более высокий теоретический уровень; 

- опора на специальное оборудование и оснащение; 

- не типичная организация учебного процесса (экскурсии, экспедиции, 

проектная деятельность и т. п.). 

Структура учебной программы в принципе является традиционной и включает 

следующие элементы: пояснительную записку, содержание программы, 

календарно-тематический план, ожидаемые результаты, список литературы. 

В пояснительной записке, как правило, представлено теоретическое 

вступление, нормативная база, актуальность, новизна, прописаны цели и 

задачи. Здесь же указывается, для какой категории учащихся разработан 

данный курс, количество часов (из них теоретические, практические, 

экскурсии), даются рекомендации по использованию форм и методов обучения, 

а так же перечисляется необходимое  материально-техническое обеспечение. 

Отбор и составление содержания учебной программы, это творческая работа, 

требующая от педагога глубоких профессиональных знаний и свободного 

владения  современными продуктивными методами обучения. В частности  для 

эколого-биологического направления в «УИ Экобиоцентре» это 

превалирование практических методов - лабораторных, камеральных и 

практических работ, использование работы в группах, парах, метода проектов. 

Существенное значение имеют экскурсии, научно-исследовательские 

экспедиции. Эти особенности влияют на разработку содержания программы.  

В содержании программы выделяются  теоретическая и практическая части. 

При разработке программы учитывается, что теоретическая часть имеет 

большое значение поскольку:  

- предшествует практической работе, является основой практики; 

- включает вариативный (в том числе региональный) компонент. 

- обеспечивает преемственность с программным материалом 

соответствующих школьных предметов. 

 Практическая часть как уже указывалось, включает разнообразные формы 

деятельности: лабораторные, камеральные и практические работы, экскурсии, 

экспедиции, самостоятельные работы, исследовательские проекты.  



 

На заключительном этапе разработки учебной программы осуществляется  её 

обсуждение, утверждение и апробация. Универсальная схема данного этапа 

выглядит следующим образом:  

- разработка программы; 

- рассмотрение оппонентами из числа методического совета организации; 

- обсуждение на методическом совете организации; 

- внешнее рецензирование; 

- прохождение контрольно-экспертной комиссии отдела образования 

(районного, городского) для выведения на авторский уровень; 

- опубликование в методических журналах и сборниках. 

К настоящему времени через контрольно-экспертный совет городского 

отдела образования прошли следующие рабочие программы педагогов «УИ 

Экобиоцентра»:  

«Краеведение с основами экотуризма» - Куликовой Е.Н.; 

«Экологическое моделирование», «Экология» - Темиргалиева Г.Н. 

«Эколого-английский интенсив» - Агафонова И.А. 

«Зоология с основами биологической экологии» - Байболова К.Т. 

«Геология и ландшафтоведение» - Лукьянец Ю.Г.; 

Готовятся к представлению в КЭС ряд новых программ:  

 «Мир психологии и самопознание» - Мамирбекова А.Б. 

«Юный фото-видео дизайнер» - Губанов А.О. 

«Фитодизайн и аранжировка»  - Беляева Е.М. 

«Ботаника с основами агротехники» - Саранчина А.П. 

«Цветоводство» - Козьмина О.Ю. 

Разработка и внедрение новых учебных выступает одним из важнейших 

критериев инновационной деятельности «УИ Экобиоцентра» и является одним 

из звеньев перспективного плана развития организации.  

Методистами в течение года проводилась консультативная помощь учителям 

школ по работе над научными проектами.  

В течение года  «УИ Экобиоцентром» были проведены методические 

мероприятия на городском, областном, региональном и республиканском 

уровнях. 

Организационно-массовые эколого-образовательно-воспитательные 

мероприятия 

Важнейшим направлением работы«УИ Экобиоцентра» является 

организационно-массовая работа. «УИ Экобоцентр» осуществляет 

координирующую деятельность по организации организационно-массовой 

работы эколого-биологического содержания на уровне города Усть-

Каменогорска и Восточно-Казахстанской области, что отражено в городской 

экологической программе «Земля – наш общий дом», в которой 

«Экобиоцентру»  отводится ключевая роль. Ежегодно организуются и 

проводятся следующие городские мероприятия и акции:  

фестиваль юных экологов-фитодизайнеров «Фитодизайн»; 



 

экологический конкурс-дефиле «Модаиз отходов»,  

городской конкурс юных экологов «Биохаус»; 

городская экологическая игра «Лидер 21 века;  

в течение всего учебного года проводится телекоммуникационный заочный 

орнитологический конкурс  «Мы - друзья птиц!»; 

городская оргнитологическая акция «Поможем птицам!»; 

общегородская акция школьников «Здравствуйте, птицы!»; 

орнитологический фестиваль «Орнис». 

Количество участников перечисленных мероприятий ежегодно растёт, что 

отражено в следующей таблице. 

 

Название мероприятия Количество участников по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 

Фестиваль юных экологов  

фитодизайнеров «Фитодизайн» 
85 88 36 48 68 

Конкурс-дефиле «Мода из 

отходов» 
 88 80 130 80 

“Биохаус”, посвящен 

Международному дню 

сохранения Биоразнообразия 

60 30 56 50 54 

Экологическая игра “Лидер 

XXI”- 
60 164 60 74 84 

Городская орнитологическая 

акция «Мы друзья птиц!» 
114 120 130 164 180 

Орнитологический фестиваль, 

посвященный международному 

Дню птиц “Ornis” 

40 93 82 80 88 

 

Ежегодно в октябре месяце «УИ Экобиоцентр» проводит 

городскойфестиваль юных экологов-фитодизайнеров «Фитодизайн».  

Согласно положению в конкурсе принимали участие команды школ с №22 по 

№46 и сельские школы. 

Оценивались композиции, выполненные из предоставленного материала, 

заявленные в определенном стиле, с названием, отражающим идейное 

содержание аранжировки. 

В жюри были приглашены специалисты-фитодизайнеры, учёные и педагоги 

из ВКГУ, методист ГОРОО. 



 

 

8 декабря 2015 года «Учебно-исследовательским экобиоцентром» был 

организован и проведен экологический конкурс-дефиле «Мода из отходов – 

2015», целью которого являлось содействие формированию экологической  

культуры  у воспитанников и учащихся учреждений образования города Усть-

Каменогорска. Конкурс-дефиле проходил согласно утвержденной 

экологической программе городского отдела образования «Земля - наш общий 

дом» при поддержке акимата города Усть-Каменогорска и был посвящен 25-

летию Независимости Республики Казахстан. Концепцией мероприятия 

обозначены конкретные действия в свете реализации Послания Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Стратегия «Казахстан-2050» по 

внедрению «Зеленой экономики», программы по «Развитию функциональной 

грамотности школьников». 

В конкурсе-дефиле приняли участие команды из 9-10 классов школ города № 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Всего из 20 школ приняли 

участия 18. 

 

Конкурсом предусматривалась организация и проведение двух туров–

заочного и очного. Главным условием конкурса являлось собственноручное 

изготовление школьниками моделей одежды из вторсырья и представление 

модели на конкурсе-дефиле. 

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям: 

  соответствие тематической направленности конкурса; 

 оригинальность и образность в решении;  



 

 визаж;   

 целостность и законченность представленных моделей; 

 художественный  уровень  и  артистизм  исполнения; 

 компетентное представление коллекции командой; 

 состояние оставленных рабочих помещений после переодевания 

участников конкурса-дефиле. 

По окончании конкурса были определены следующие  номинации: 

1 – «Мисс «Мода из отходов-2015»  

2 – «Вице-мисс «Мода из отходов – 2015»  

Обладательницей номинации Мисс «Мода из отходов – 2015» стала учащаяся 

10 б класса школы-гимназии №10 – Хренова Алина.   

 

 

 



 

 

1-место и номинацию Вице-мисс «Мода из отходов – 2015» удостоилась 

учащаяся 9 класса школы-гимназии №2 – Рамзайцева Лаура. 

2 место - №№19, 20, 8 

3 место - №№9.15, 1, 3. 



 

Победителям конкурса были вручены грамоты соответствующих степеней и 

сертификаты участника. Учащиеся 10 класса Вечерней школы № 2 – 

Еспергенов М.А., Щербаков А.В. подготовили подарки ручной работы для 

Мисс «Мода из отходов – 2015».  

В конкурсе-дефиле  «Мода из отходов -2015» приняли участие около 50 

учащихся из 18 школ города Усть-Каменогорска.  

 

В составе членов жюри и приглашенных гостей были  специалисты  

городского отдела образования; профессорско-преподавательский состав 

Факультета естественных наук и технологий, кафедры «Экологии и географии» 

ВКГУ им. С. Аманжолова, кафедры «Архитектуры и дизайна» ВКГТУ им. Д. 

Серикбаева, «Декоративная косметика и грим» колледжа им. К. Нургалиева, 

ведущие модельеры ККЦ «Palmira», АА «Sarafan», мастер международного 

уровня по декоративно-прикладному искусству.  

Автор и координатор проекта конкурса-дефиле: заместитель директора по 

ОЭР  «УИ экобиоцентра» акимата города Усть-Каменогорска Темиргалиева 

Гаухар Нуржановна. 

22 января 2016 г. сотрудниками «Учебно-исследовательского экобиоцентра» 

акимата города Усть-Каменогорска был организован и проведен городской 

конкурс юных экологов «Биохаус - 2016», посвященный Международному дню 

сохранения биоразнообразия и всемирному дню заповедников и национальных 

парков. 

Целью конкурса юных экологов являлось формирование экологического 

мировоззрения, воспитание бережного отношения к живой природе, выявление 

и развитие творческих способностей учащихся 



 

Конкурсом предусматривалась организация и проведение заочного и очного 

туров. Заочным туром предполагалось  изготовление моделей растений, 

внесенных Красную книгу Казахстана, к положению был приложен 

определенный список краснокнижных растений. Для изготовления моделей 

используются: упаковки, пластиковые бутылки, бывшие в употреблении 

предметы и детали и т.д. Каждая школа предоставляет детские работы в 

количестве  не более трех поделок. 

Работы после оценки членов жюри останутся до конца учебного года в 

выставочных помещениях «УИ Экобиоцентра» для ознакомления с 

экспонатами учащимися и горожанами Усть-Каменогорска. 

В заочном туре приняли участия команды. В конкурсе приняли участие 12 

школ города: № 22, 23, 24, 26, 27, 29, КРГ, 35, 37, 43, 44, 46, Ахмер. 

Очным туреконкурса проводились  защита определенного вида животных 

ВКО занесённых в Красную книгу Казахстана, на защиту мини-проекта 

регламент - 5 минут.  

На конкурс представлены  презентация, разработанная  в программе MS 

PowerPoint, в которой отражены характерные особенности данного вида, его 

экологическое состояние, проблемы и перспективы охраны, а так же 

предложения по улучшению охраны данного вида в природе. 

В очном туре конкурса юных экологов приняли участие команды СШ № 22, 

23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 43, 44, 46, Ахм.  СШ из учащихся 7-8 

классов, в количестве  2 человека от каждой школы, в сопровождении 

руководителя. Всего из 20 школ приняло участие 16 школ. 

Победители в номинациях  были награждены грамотами соответствующих 

степеней.  

25 февраля 2016 г., сотрудниками «Учебно-исследовательского 

экобиоцентра» акимата города Усть-Каменогорска была организована и 

проведена городская экологическая игра «Лидер 21 века», посвященная 25-

летию независимости Республики Казахстан. В экологической игре принимали 

участие команды школ №№ 22-46 и сельские школы. 

Целью экологической игры являлось формирование активной гражданской 

позиции и экологической культуры. На конкурс  представляется  команда  

участников от каждой школы,  в составе 4 человек  из числа учащихся 9-10 

классов.  

Данное мероприятие состояло из 3 туров 

1 тур - “Отборочный” в котором каждая команда отвечала на два вопроса   

«Экологического ассорти» (за правильный ответ -1 балл, за неправильные - 0).  

Во 2 тур – вышли команды, набравшие наибольшее количество баллов в 

отборочном туре.  Каждая команда выбирала свою категорию. Всего 

предлагалось 3 вопроса из выбранной категории. 

Категории: 

1. Водная среда 

2. Атмосферный  воздух  

3. Охрана почв  

4. Флора ВК  



 

5. Фауна ВКО  

6. ООПТ 

7. Путешественники Казахстана  

8. Экологические термины 

9. Экология и медицина 

10. Экологический туризм 

11. Экология и биотехнология 

12. Экология и человек 

13. Общие вопросы 

По результатам 2 тура команды лидеры продолжили борьбу в 

заключительном  3 туре – они отвечали на вопросы по следующим категориям: 

1. Предприятия – загрязнители города 

2. Экологические термины 

3. Заповедники ВКО 

4. Современные проблемы ВКО 

5. Общие вопросы 

6. Экология и химия 

7. Заказники ВКО 

8. Растения Красной книги Казахстана 

9. Животные Красной книги Казахстана 

10. Экологический калейдоскоп 

По итогам заключительного тура определились команды-победители. 

В перерывах для болельщиков была проведена викторина «Мәңгілік Ел» на 

знание национальных символов Казахстана 

Согласно набранных баллов  командам присваиваются соответственно -1, 2, 

3  места. 

Ответственный за проведение экологической игры – Лукьянец Ю.Г. – 

заместитель директора по УМР «УИ Экобиоцентра». 

28 марта состоялась общегородская акция школьников «Здравствуйте, 

птицы!», организованная сотрудниками «УИ Экобиоцентра» на территории 

Экологического парка (остановка «Озеленитель»).        

Акция организована с целью совершенствования знаний учащихся в области 

познания биологических и экологических особенностей птиц, проведению 

природоохранных мероприятий.     

В рамках акции учащимися школ города было подготовлено и развешано 

более 30 искусственных гнездовий (согласно стандартам, указанным в 

положении). Приняли участие в данной акции 29 школ (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 

14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 35, 37, 39, 43, 44, 45, Ахмировская СШ, 

Меновновская СШ, Валеолог. спец школа).                 

Кроме этого во время проведения акции была проведена лекция о 

необходимости развешивания искусственных гнездовий на территории острова 

Октябрьского Стариковым Сергеем Васильевичем, а также орнитологическая 

экскурсия «Сезонные изменения в жизни птиц» Прокоповым Константином 

Павловичем.  



 

В течение всего учебного года проводился телекоммуникационный заочный 

орнитологический конкурс  «Мы - друзья птиц!» 

1 Этап орнитологической акции “Друзья птиц” 

Цель акции: вовлечение учащихся в работу по изучению биологического 

разнообразия родного края, активизация бедвотчерского движения в школах 

города, участие в практической части акции по изготовлению и размещению на 

прилегающей к школе  территории кормушек для птиц. 

Команде необходимо было подготовить презентацию на тему “Мы-друзья 

птиц!” с использованием собственных фотографий о работе своей команды в 

рамках акции «Поможем птицам». Электронный формат Power Point.  

Критерии оценки: Содержательный аспект проводимых в школе 

орнитологических мероприятий; Степень участия в мероприятиях команды; 

Приняли участие – 36 школ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 35, 37, 38, 44, 43, 45, 46, ШИ им. Крупской, КРГ, 

Меновновская школа, Ахмировская школа) 

Конкурс проводился в 3 этапа с ноября 2015 г. по апрель 2016 г., после 

каждого этапа подводились предварительные итоги.  

Мониторинг. В ходе проведения данной программы, осуществлялся 

качественный и количественный мониторинг кормушек, развешанных на 

территориях школ города.  Юными натуралистами проводились наблюдения за 

представителями орнитофауны города на 884 кормушках, размещенных на 

территориях областного центра. По результатам мониторинга в среднем в 

каждой школе развешано 20- 25 кормушек. Результаты мониторинга отражены 

на графике, который отражает количество кормушек на пришкольной 

территории. 
 



 

 
Участники орнитологической акции по зимней подкормке птиц «Поможем 

птицам!» 

 

В первом туре «Мы – друзья птиц!» Приняли участие – 36 школ (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 35, 37, 38, 44, 

43, 45, 46, ШИ им. Крупской, КРГ, Меновновская школа, Ахмировская школа). 

Орнитологический фестиваль «Орнис-2016» состоялся 7 апреля 2016 года. 

Подведение итогов конкурса (защита рупорных плакатов на тему «Сохраним 

и приумножим число редких и исчезающих птиц Восточного Казахстана», 

олимпиада). 

 В орнитологическом фестивале приняли участие 36 школ: 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 22,23,24, 26, 27,29, КРГ, 35, 36, 

37, 43,44,45,46, Ахмировская СШ, Меновновская СШ, ШИ им. Крупской). 

Работа «УИ Экобиоцентра» с учащимися города в каникулярное время 

включала  комплекс разнообразных мероприятий экологического содержания 

для детей различного возраста. Общее количество принимавших участие в 

мероприятиях проводимых «УИ Экобиоцентром» в данный период составило 

2043детей.  Сотрудниками «УИ Экобиоцентра»  разработан ряд 

познавательных мероприятий экологической направленности. 

Одним из направлений работы было проведение воспитательных 

мероприятий для пришкольных лагерей и организованных групп детей. Так же 

проводились мероприятия в рамках летней оздоровительной площадки одного 

дня. Охват детей в рамках оздоровительной площадки одного дня в 2016 году 

составил 680 детей. 



 

За период 2015-2016 учебного года и летний период 2016 года  состоялись 

разнообразные экскурсии экологического и культурно-исторического 

содержания, в том числе загородные автобусные (200 детей) и городские (30 

учащихся).  

 

Тема экскурсии Содержание экскурсии 

«Набережные г. Усть-

Каменогорска: экология 

и история»- пешеходная 

экскурсия  

(4-9 классы) 

На экскурсии рассказывается о взаимосвязи 

человека и природы в условьях промышленного 

города; о выдающихся людях г.Усть-

Каменогорска, области, чьи имена увековечены в 

названиях улиц, памятниках и мемориалах. 

«Мир водоёма» 

 

Район Голубых озёр. 

О животных, растениях живущих в водоемах и 

около них на территории нашей области на 

примере искусственного водоема 

«Птичьи симфонии» Парки города. 

О многообразии птиц, встречающихся в черте 

города – гнездящихся и зимующих: особенности 

их биологии, питания, гнездования.  

«Дендрофлора поймы 

реки Иртыш» 

Об особенностях древесных растений, 

встречающихся в поймах рек, на примере реки 

Иртыш. 

«Мой город» Район горы Печи. 

О физико-географических, гидрологических 

климатических, особенностях г.Усть-

Каменогорска; история возникновения и развития 

города. 

Проведение экскурсий 

«Наскальные рисунки 

эпохи бронзы 

ВерхнегоПрииртышья» 

в окрестностях с. Сагыр, 

5-11 классы 

Об археологических объектах, на территории 

области эпохи бронзы. 

«Геологическая 

летопись Алтая»   в 

окрестностях с. Горная 

Ульбинка. 

5-11 классы 

Об особенностях геологического развития Алтая, 

палеонтологических памятниках нашего края. 

 

«Забытые тайны 

Аблайкита» в 

окрестностях с. Алгабас. 

8-11 классы 

Об исторических аспектах появления и 

функционирования джунгарского храма 

Аблайкит. 

 



 

 

 
Экологическая экскурсия «Мир водоёма» для воспитанников детских 

пришкольных лагерей  

 

Активно работала в летний период выставка экзотических животных, 

которую посетило 180 человек.  

Большой популярностью пользовались творческие мастерские, проводимые 

под руководством опытного мастера-фитодизайнера Быковой З.П. (охват 300 

учащихся).  

 

Тема 

творческой 

мастерской 

Содержание 

«Танцующие куклы» Изготовление птиц, кукол, рыбок. Работа с 



 

бумагой, цветными карандашами, фломастерами, 

клеем. 

«Радуга поделок»   Сувенирная продукция. Изготовление 

декоративной коробочки,открыток. 

 

Так же успехом пользовался экологический кукольный театр  предлагавший 

обширный репертуар кукольных спектаклей экологического содержания для 

ориентированный на детей младшего школьного и дошкольного возрастов. 

Всего приняло участие в представлениях кукольного театра 160 детей.  

Репертуар экологического кукольного театра: 

Название спектакля Краткое содержание 

Друзья здоровья До 6 лет 

О здоровом образе жизни. Раскрываются такие 

понятия как личная гигиена, установление 

правильного режима дня. Пропагандируется 

здоровый образ жизни. 

Зоркие глазки До 4 лет, 

Об охране здоровья человека, забота о здоровье с 

малых лет. 

Упрямый ежик До 4 лет 

 Знакомство в временами года через сезонные 

изменения в природе. 

Добрый домик – 

Теремок 

 До 6 лет 

Об экологических проблемах леса. Раскрываются 

проблемы вредоносного влияния человека и его 

сфер деятельности на экосистему. 

Жалобная книга 

природы 

 До 6 лет 

О бережном отношений к животным. Пропаганда 

человеческого отношения к братьям нашим 

меньшим. 

«Колобок»  До 4 лет 

 Сказка на экологический лад.  Привитие 

гуманного отношения к живым и неживым  

объектам природы. 

 

Особое место занимали развивающее-познавательные мероприятия эколого-

биологического содержания «Экотрио» и «Экоград» в которых приняли 

участие 220 воспитанников школ и дошкольных учреждений города. 

 

Названия станций Краткое содержание 

«Экоград» 

Станции:  

1. «Экологическая» 

2. «Зоологическая» 

Проводится на базе «УИ Экобиоцентра» или 

школы и включает станции «Зоологическую» 

(экскурсия по полигону живых объектов), 

«Экологическая», «Творческую» (изготовление 



 

3. «Театральная» 

4. «Творческая» 

поделок из природных и искусственных 

материалов), «Театральную» (представления 

кукольного экологического театра) 

«Экотрио» 

Станции:  

1. «Интеллектуальная» 

2. «Зоологическая» 

3. «Мультимедийная» 

 

Проводится на базе «УИ Экобиоцентра» или 

школы и включает станции «Зоологическую» 

(экскурсия по полигону живых объектов), 

«Мультемедийную», «Интеллектуальная» 

(экологические викторины) 

Сотрудниками «УИ Экобиоцентра»  так же были проведены познавательные 

экскурсии для учащихся школ Катон-Карагайского, Жарминского и 

Курчумского районов прибывших в областной центр по обмену школьными 

туристскими группами. Всего было проведено 4 экскурсии в которых приняло 

участие 216 учащихся. 

Все мероприятия проводимые «УИ Экобиоцентром» характеризовались 

эколого-биологической тематикой. Часть мероприятий так же имела эколого-

туристскую направленность. Так частности в рамках эколого-туристской 

деятельности «УИ Экобиоцентром» проводились загородные автобусные 

экскурсии: «Наскальные рисунки эпохи бронзы Верхнего Прииртышья» в 

окрестностях с. Сагыр, «Геологическая летопись Алтая» в окрестностях с. 

Горная Ульбинка, «Забытые тайны Аблайкита» в окрестностях с. Алгабас. В 

рамках научно-экологического туризма были организованы экспедиции 

выездной станции экологического мониторинга на территории ООПТ ВКО. В 

июне была совершена поездка в Кулуджунский заказник с посещением 

памятников природы Зайсанской котловины (Киин-Кериш, Шакельмес). В 

июле состоялась экспедиции В Катон-Карагайский Национальный природный 

парк. В этих экспедициях принимали учащиеся кружковых объединений 

работающие над научными проектами (30 учащихся).  

Охват детей принимавших участие в мероприятиях проводимых «УИ 

Экобиоцентром» в летний период 2016 года составил 2043 детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Одним из направлений деятельности «Учебно-исследовательского 

экобиоцентра»  является научно-исследовательская работа.  

Научно-исследовательская работа в УИ Экобиоцентре реализуется в 

соответствии с Программой развития научно-исследовательской деятельности 

на 2015-2020 годы, проводится в соответствии с 

утвержденными планами научно-исследовательской работы (далее НИР). 

НИР «УИ Экобиоцентра» ведется по следующим направлениям:  

1. Работа над индивидуальными научными темами сотрудников 

2. Научное проектирование учащихся кружковых объединений, 

выполняемых на базе «УИ Экобиоцентра» 

3. Региональная научно-экологическая академия школьников 

4. Полевые исследования станции экологического мониторинга в 

экспедиционных условиях  

5. Организация и проведение консультативно-кураторской работы 

6. Конференции и семинары 

7. Издание и публикации 

8. Сотрудничество с организациями эколого-биологической направленности 

города и области в проведении совместных работ 

Ведущим направлением НИР является работа над индивидуальными 

научными темами сотрудников «УИ Экобиоцентра». 

Работа ведется с 2001 учебного года, количество выполняемых тем: с 9 в 

2001 до 11 в 2008-2009,  2009-2010 -14, 2010-2011 – 15,   2011-2012 – 15, 2012-

2013 – 11, 2013-2014 год – 15, 2014-2015 учебный год: 1. Организация 

индивидуальной научно-исследовательской деятельности: 1-ое полугодие - 20, 

2-ое полугодие – 18; общее количество – 23; 2. Организация индивидуальной 

научно-педагогической деятельности: 1-ое полугодие – 15; 2-ое полугодие – 13; 

общее количество – 16; 2015-2016 учебный год: 1. Организация 

индивидуальной научно-исследовательской деятельности – 19;2. Организация 

индивидуальной научно-педагогической деятельности – 12. 

Работа ведется согласно общих календарно-тематических планов. Подводя 

итоги по данному направлению, следует отметить  широкий охват научной 

тематики (общебиологические, экологические и педагогические темы), 

высокую степень актуальности, продвижение в выполнении работ, значимости  

наличие индивидуального научного исследования для руководства научным 

проектом. 

Второе направление - Научное проектирование  учащихся кружковых 

объединений, выполняемых на  базе «УИ Экобиоцентра». 

Педагоги и сотрудники «Экобиоцентра» являются руководителями проектов 

учащихся. Высокую оценку компетентного жюри областных и 

республиканских уровней получают выполненные учащимися «Экобиоцентра» 

индивидуальные научные проекты. Значимой долей деятельности кружкового 

объединения в комплексной постановке и решении проблем, в рамках 



 

разработанных руководителями кружков оригинальных программ, остается 

серьезная подготовка учащихся к  самостоятельной и творческой деятельности 

по определению проблемных тем и разработки научных проектов.  

На основании проведенных в условиях природы исследований учащимися в 

2011, 2015, 2016 годах были подготовлены четыре научных проекта, 

выполненных собственноручно при непосредственном научном руководстве 

директора Экобиоцентра. Проекты защищены на международных 

биологических олимпиадах в Греции и Швейцарии, где были завоеваны первые 

места и золотые медали при участии конкурсантов из 20 стран. В настоящее 

время Хамзина Арманай и Исагулова Назым учатся в президентском 

Университете в Астане. 

На занятиях большое внимание уделяется учебно-исследовательским 

работам школьников. Они включают самостоятельные камеральные работы, 

наблюдения, проведения анализа, формирование основополагающей гипотезы, 

цель, задач, выводов и другое. Систематически используются формы 

самостоятельной работы школьников с дополнительной к курсу и специальной 

литературой с последующей подготовкой сообщений по результатам 

литературных обзоров, выступления на научно-методических советах, научно-

практических и научно-теоретических конференциях УИ  «Экобиоцентра». 

Отмечается широкий охват школьной научной тематики, высокая степень 

актуальности и успешного выполнения работ. Темы обсуждены и утверждены 

на научно-методическом совете УИ «Экобиоцентра».  

Динамика по годам следующая: в 2001-2002 уч. г-14 проектов, 2003-2004 уч. 

г– 19 работ, 2005 – 2006 уч. г – 33, 2009-2010 уч. г. – 43, 2010-2011- 38, 2011-

2012 – 51, 2012-2013 – 54, 2013-2014 учебный год – 54, 2014-2015 учебный год 

– 69; 2015-2016 учебный год - 87  (диаграмма 1). 

 

 

Диаграмма 1 - Динамика выполняемых научных проектов учащихся за 2001-

2016 годы 



 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

 учащихся – призеров городских, областных, республиканских и 

международных  конференций, занимающихся  научным проектированием 

под  руководством  педагогов «УИ Экобиоцентра». 
 

Уч. год Городские 

НПК 

Областные 

НПК 

Республиканские 

НПК 

Международные 

НПК 

2014-2015 4 14 - 1 
2015-2016 2 15 1 2 

2016-2017 4 7 8  

 

Третье направление - Региональная научно-экологическая академия 

школьников 

Региональная научно-экологическая академия школьников - объединение 

учащихся школ города Усть-Каменогорска, увлеченных научным 

проектированием в области естествознания и экологии. 

Цель деятельности академии:  оказание учащимся необходимой поддержки в 

личностном  развитии  на основе привлечения их к выполнению 

исследовательских работ,  разработке научно–образовательных проектов. 

Созданная специализированная академия школьников при «УИ 

Экобиоцентре» в 2013 году и базирующаяся во Дворце творчества школьников, 

под названием «Проектная лаборатория  юного естествоиспытателя» ставит 

своей основной задачей научить учащихся самостоятельному выполнению 

проектов под кураторством руководителей преподавателей, ученых и 

специалистов по всем образовательным и научным направлениям  

Экобиоцентра, ВКГУ имени С. Аманжолова и ВКГТУ имени Д. Серикбаева. 

2015-2016 учебном году в рамках региональной академии школьников 

естественно-научным отделом были проведены следующие   мероприятия: 

 15октября 2015 года состоялось  открытое заседание научно-

методического совета по  утверждению  тем научных проектов учащихся, 

выполняемых под научным руководством педагогов «УИ Экобиоцентра». 

Целью  заседания   предусматривалось   обсуждение  членами  научно-

методического совета  «УИ Экобиоцентра»  программ  научных  исследований 

учащихся, их корректировка и утверждение, содействие  повышению   

качественного уровня работ  учащихся в области научно-экологического 

проектирования. 

 На мероприятии  присутствовало  40  человек, из  них:   15  учащихся, 

занимающихся научным  проектированием  под  руководством сотрудников 

«УИ Экобиоцентра» (школы № 1, 3, 24, 28, КРГ, 35, 36, 38, 39, 44, Меновное), 5   

учащихся и  7  преподавателей и руководителей НОШ  -   школ  г. Усть-

Каменогорска  (№№  1, 2, 18, 29, КРГ, 38, Меновное)  11  сотрудников  «УИ 

Экобиоцентра», 2 ученых  ВКГУ им. С. Аманжолова. 

Заявлено – 29 докладов. Всего заслушано было 15 докладов. По итогам 

мероприятия были  заслушаны пожелания учащимся от членов научно-

методического совета  по перспективе работы  над   темами   исследований. 



 

 19 ноября  2015 года,во Дворце творчества школьников по адресу ул. 

Кирова, 63 в проектной научно-экологической лаборатории юных 

естествоиспытателей «Учебно-исследовательского  экобиоцентра»   акимата 

города Усть-Каменогорска – кабинет № 301согласно календарного  плана 

работы  региональной академии школьников «Зияткер», в рамках проекта 

«Наша надежда» – Школа научно-функциональной грамотности – состоялся 

мастер-класс на тему: «Алгоритм проведения научных исследований». 

Целью мероприятияпредусматривалось содействие  повышению  качества 

работ  учащихся в области научного проектирования. 

Содержание мастер-класса:проведение практического занятия по изучению 

основ научного проектирования, определению темы, постановки задач, 

использованию соответствующих методик исследования, работы с 

литературой, работы над исследовательской частью, анализа и обработки 

материалов, оформлению результатов исследования, правильности оформления 

научной работы, проведения естественно-научных, технических, научно-

гуманитарных исследований. 

 
На мероприятии  присутствовало  67  человека, из  них:   40  учащихся, 15  

преподавателей и руководителей НО  -   школ  города Усть-Каменогорска, 1 

родитель, 11  сотрудников  «УИ Экобиоцентра». 

Мастер-класс  был проведен  к.б.н., профессором РАЕ,   директором   «УИ 

Экобиоцентра»  Цыгановым  А.П.  

Цыганов А.П. во вступительной части рассказал о  значимости организации 

проектной деятельности  учащимися в современной общеобразовательной 

школе. Было указано на важность проведения полевых   исследований  в 

качественной подготовке научных проектов учащихся.  

Далее Цыгановым  А.П. было подробно рассказано об основных  элементах 

структуры научного исследования: раскрыты содержание понятий тема, цель, 

задачи, гипотеза, объект, предмет, методика исследования. 

На конкретном примере научного проекта учащейся по теме  «Проект 

экспериментальной биологической рекультивации карьера «Октябрьский»» 

была показана структура научного проекта, указано,  в чем может быть  

заключена  новизна и практическая значимость научного исследования, 

показано как необходимо выстраивать научную работу. 

В ходе выступления Цыганова А.П. учащиеся вели записи о ключевых  

моментах структуры научного проекта: определение понятий тема, цель, 

задачи, гипотеза, объект, предмет, методика исследования. 



 

 26 ноября 2015 года была проведена аналогичное мероприятие на 

государственном языке. Тема мастер-класса: «Ғылыми үлгілеу негіздері».  

Целью  мероприятия предусматривалось  формирование у учащихся 

целостного представления  об основах  научного проектирования, определению 

темы, постановки задач, использованию соответствующих методик 

исследования, работы с литературой, работы над исследовательской частью, 

анализа и обработки материалов, оформлению результатов исследования, 

правильности оформления научной работы в  свете  повышения    

качественного уровня работ  учащихся в области научного проектирования. 

 
На мероприятии  присутствовало  25  человек, из  них:   13  учащихся, 6  

преподавателей -   школ  города Усть-Каменогорска, 6  сотрудников  «УИ 

Экобиоцентра». 

Мастер-класс на государственном языке был проведен  магистром 

естествозания по специальности «Экология», заместителем директора по ОЭР 

«УИ Экобиоцентра» - Темиргалиевой Г.Н. 

 9 декабря 2015 года – состоялось Презентация Городского научного 

объединения учащихся «ЗИЯТКЕР»  

Городской совет Научное 

общество учащихся (далее - 

НОУ) «Зияткер» - добровольное 

творческое объединение 

обучающихся, стремящихся к 

более глубокому познанию 

достижений в различных 

областях науки, техники и 

культуры; к развитию 

творческого мышления, 

повышению своего 

интеллектуального потенциала; 

к приобретению навыков 

научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности под 

руководством педагогических работников и других специалистов. 

Цель деятельности академии:  оказание учащимся необходимой поддержки в 

личностном  развитии  на основе привлечения их к выполнению 

исследовательских работ,  разработке научно–образовательных проектов. 



 

НОУ «Зияткер» был создан на базе трех организации: «УИ Экобиоцентр», 

Дворец творчества школьников, Станция юных техников. 

 19 января  2016 годав проектной научно-экологической лаборатории 

юных естествоиспытателей «Учебно-исследовательского  экобиоцентра»   

акимата города Усть-Каменогорска – кабинет № 301, согласно календарного  

плана работы  региональной академии школьников «Зияткер», в рамках проекта 

«Наша надежда» – Школа научно-функциональной грамотности – проводился 

эколого-биологический практикум на тему: «Организация ботанических и 

геоботанических исследований». 

Целью  мероприятия    предусматривалось  формирование у учащихся 

целостного представления  о методиках проведения флористических и 

геоботанических исследований. 

На  мероприятии  присутствовало  36   человек. Эколого-биологический 

практикум  был проведен  к.б.н., профессором РАЕ, доцентом  кафедры 

«Экология и  география»  ВКГУ им. С. Аманжолова,   директором   «УИ 

Экобиоцентра»  Цыгановым  А.П.  

 4 февраля  2016 года  в проектной научно-экологической лаборатории 

юных естествоиспытателей «Учебно-исследовательского  экобиоцентра»   

акимата города Усть-Каменогорска – кабинет № 301 согласно календарного  

плана работы  региональной академии школьников «Зияткер», в рамках проекта 

«Наша надежда» – Школа научно-функциональной грамотности – состоялся 

эколого-биологический практикум на тему: «Ботаникалық зерттеулерді 

жүргізу әдістемесі». 

Цель   - формирование у учащихся целостного представления  о методиках 

проведения ботанических  исследований. 

Состав участников: учащиеся школ города, занимающиеся научным 

проектированием в области естествознания и экологии, научные руководители. 

На мероприятии  присутствовало 29 человека, из  них:   26  учащихся, 3  

преподавателя  -   школ  города Усть-Каменогорска.  

Лектор: Темиргалиева Г.Н. 

 9 февраля  2016 годав проектной научно-экологической лаборатории 

юных естествоиспытателей «Учебно-исследовательского  экобиоцентра»   

акимата города Усть-Каменогорска – кабинет № 301 согласно календарного  

плана работы  региональной академии школьников «Зияткер», в рамках проекта 

«Наша надежда» – Школа 

научно-функциональной 

грамотности – состоялся 

эколого-биологический 

практикум на тему: 

«Энтомология. Энтомологиялық 

зерттеулерді ұйымдастыру 

және жүргізу». 

  Цель   - формирование у 

учащихся целостного 

представления  о методиках 



 

проведения энтомологических исследований. 

Состав участников: учащиеся школ города, занимающиеся научным 

проектированием в области естествознания и экологии, научные руководители. 

На мероприятии  присутствовало 33 человека, из  них:   25  учащихся, 2 

студента, 3  преподавателя  -   школ  города Усть-Каменогорска, 3 сотрудника. 

Лектор: Карменова Б.К. 

 10 февраля  2016 года  в проектной научно-экологической лаборатории 

юных естествоиспытателей «Учебно-исследовательского  экобиоцентра»   

акимата города Усть-Каменогорска – кабинет № 301, согласно календарного  

плана работы  региональной академии школьников «Зияткер», в рамках проекта 

«Наша надежда» – состоялось  первое заседание городского совета научного 

общества учащихся «Зияткер».  

Состав участников: На мероприятии  присутствовало  35 школ (2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 

38, 42, 43, 44, 45, «Исток») города Усть-Каменогорска. 

 18 февраля  2016 года  в проектной научно-экологической лаборатории 

юных естествоиспытателей «Учебно-исследовательского  экобиоцентра»   

акимата города Усть-Каменогорска – кабинет № 301 согласно календарного  

плана работы  региональной академии школьников «Зияткер», в рамках проекта 

«Наша надежда» – Школа научно-функциональной грамотности – состоялся 

эколого-биологический практикум на тему: «Организация фенологических и 

гидробиологических исследований». 



 

 15 апреля 2016 

годасостоялсяконкурс по защите 

научного портфолио учащимися 

начальных классов «Экология будущего 

города Усть-Каменогорска». 

 

 21 апреля 2016 годасостоялся 

эколого-биологический практикум  на 

тему   «Методы компьютерного 

моделирования в экологии».   

 28 апреля 2016 года - заседание научных руководителей «Механизмы 

развития одарённости учащихся» 

 12 мая 2016 годав проектной научно-экологической лаборатории юных 

естествоиспытателей «Учебно-исследовательского  экобиоцентра»   акимата 

города Усть-Каменогорска – кабинет № 301согласно календарного  плана 

работы  региональной академии школьников «Зияткер», в рамках проекта 

«Наша надежда» – Школа научно-функциональной грамотности – проводился 

лекция на тему: «ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА». 

Лекция была посвящена анализу исторических научных материалов, 

свидетельствующих о вкладе ученых-геологов Казахстана в дело изучения 

генезиса, поисков, оценки и разведки месторождений полезных ископаемых на 

территории Казахстана, в частности Восточного Казахстана, с целью 

расширения горно-металлургической базы в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.). 

Приглашались юные исследователи школ города Усть-Каменогорска и 

руководители НОУ. 

Лекцию читала Линева Людмила Александровна – кандидат геолого-

минералогических наук, доцент, старший научный сотрудник  ВКГТУ им. Д. 

Серикбаева. 

Следующее направление – Полевые исследования станции экологического 

мониторинга в экспедиционных условиях 

Экологическое образование и воспитание учащихся в современных условиях 

реализации государственной программы непрерывного экологического 

образования невозможно без задействования непосредственного изучения 

объектов, явлений и процессов природы. 

Только через практическую деятельность можно добиться высоких 

результатов. 

В этой связи 2002 году УИ «Экобиоцентром» при кураторстве ВКТУООС и 

ГУ Департамента ПР и РП ВКО, были организованы детский экологический 

лагерь с выездом на озеро Дубыгалинское и детская мобильная полевая станция 

экологического мониторинга. 

Детский экологический лагерь работал с целью организации эколого-

образовательных, научно-исследовательских (экомониторинговых) работ и 

экологического просвещения на сопредельных территориях озера 



 

Дубыгалинское. При лагере работал координирующий совет из числа ученых, 

преподавателей и специалистов УИ «Экобиоцентра», осуществляющий 

планирование и организацию научно-исследовательских работ учащихся, 

экологическую школу, в том числе эколого-английский интенсив, проведение 

экологических рейдов по очистке территории береговой линии озера, эколого-

образовательных экскурсий и мероприятий, встречи и беседы с местными 

жителями и отдыхающими, оздоровительные мероприятия, культурные и 

интеллектуальные игры и дискуссии и многое другое. 

Детская полевая мобильная станция экологического мониторинга 

осуществляющая и сегодня свою работу предусматривает организацию научно-

исследовательских работ учащимися  под руководством ученых, педагогов и 

специалистов в условиях экспедиций в разных районах, природных зонах и 

поясах Восточного Казахстана. 

Палаточного типа станция размещалась в бассейнах рек Черной, Белой, 

Становой Убы, Ульбы, Бухтармы, Тургусуна, Хамира, на озерах Зайсан, 

Маркаколь, Таинтинское, Рахмановское, Язевое, природные комплексы и 

охраняемые территории: Западно-Алтайский и Маркакольский заповедники, 

Катон-Карагайский национальный природный парк, Кулуджунский, 

Тарбагатайский, Нижнетургусунский и другие заказники, Шакельмес, Киин-

Кериш, Синегорская пихтовая роща – памятники природы. всюду 

анализировалось состояние лесных, луговых, тундровых, пустынных и других 

ценозов, береговой линии, осуществлялись учеты земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, устанавливались причины 

экологических природных разбалансировок, проводились фото и видео съемка, 

геоботанические, геологические и палеонтологические описания. 

В процессе работы станции учащимся была представлена возможность 

самостоятельного научного поиска с координацией и направленностью 

старших наставников  педагогов и специалистов, работающих в условиях 

экспедиции и непосредственного контакта с объектами природы. учащимися 

ведутся дневники наблюдений. Педагогами и специалистами осуществлялась 

корректировка содержания индивидуальных научных проектов. 

Сотрудниками УИ «Экобиоцентра» проводятся научные исследования на 

территории Кулуджунского заказника, Западно-Алтайского, Маркакольского 

государственных заповедников, Катон-Карагайского национального 

природного парка, разрабатываются мероприятия по оптимизации их 

деятельности по сохранению ландшафтов, животного и растительного мира. 

Учащиеся, имеющие темы индивидуальных научных проектов участвуют в 

комплексных научных исследованиях на ООПТ. Результаты их исследований и 

ученых-преподавателей передаются в научные отделы заповедников и Катон-

Карагайского национального природного парка. 

За это время подготовлено более 380 научных проектов, основанных на 

материалах, полученных во время экспедиций. 

В природных условиях разных высотных поясов Восточного Казахстана 

станцией экологического мониторинга проводятся фенологические, 

флористические, фаунистические,  экологические наблюдения и исследования, 



 

предусматривающие сбор материалов по темам научных исследований 

учащихся, преподавателей. 

Во время экспедиции для учащихся сотрудниками «УИ Экобиоцентра» 

осуществляется следующая деятельность:  

 проведение тематических экскурсий в полевых условиях – 

географических, зоологических, ботанических, геологических, краеведческих; 

 сбор полевого материала по темам исследования, их камеральная 

обработка; 

 организуются   и  проводятся эколого-биологические практикумы  в 

полевых условиях, в том числе и с привлечением  специалистов, научных 

сотрудников  ВУЗов и природоохранных организаций  города  Усть-

Каменогорска;  

 консультирование с сотрудниками ООПТ детей-участников 

экспедиции по вопросам индивидуальных тем научных проектов; 

 организация и проведение тематических познавательных 

мероприятий для участников экспедиции. 

Согласно годовому плану, в 2015 году намечалось 3 экспедиции.  

Состоялось 3 экспедиции в течении лета 2015 года: 

Первая экспедиция состоялось в период с 23 по 28 июня 2015 года в 

Курчумский и Зайсанский районы на территории Зайсанской котловины с 

целью проведения экологических, биологических исследований и сбора 

материала, согласно индивидуальных научных проектов школьников. 

Количество учащихся – 15; сотрудников «УИ Экобиоцентра» - 5. 

2–я экспедиция состоялось в период с 16 по 22 июля 2015 года в Курчумский 

и Катон-Карагайский районы с целью проведения экологических, 

биологических исследований и сбора материала, согласно индивидуальных 

научных проектов школьников. Количество учащихся – 16; сотрудников «УИ 

Экобиоцентра» - 4. 

3-я экспедиция состоялось в период с 4 по 10 августа 2015 года в Западно-

Алтайский государственный  заповедник. Количество учащихся – 15; 

сотрудников «УИ Экобиоцентра» - 3. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Таким образом, задействовано 35 учащихся в экспедиционной работе. 

Необходимо отметить большую  подготовительную работу, которая легла на 

А.П.Цыганова и Темиргалиевой Г.Н.. В экспедиционных условиях проводился 

сбор фактического материала, фото - и видеосъемка и наблюдение за объектами 

живой природы.   

Организация работы полевой академии, в том числе,  

на особо-охраняемых территориях Восточного Казахстана в 2016 году 

 

Планируемая 

дата  

Место проведение 

26-27 май Кулуджунский заказник 

27 июня- 4 июля Западно-Алтайский государственный  

заповедник  

16-22 июля Катон-Карагайский государственный 

национальный природный парк 

04-10 августа Кулуджунский заказник-Маркакольский 

заповедник 

 

Пятое направление - организация и проведение консультационно – 

кураторской работы 

«УИ Экобиоцентр» организует работы по проведению анализа состояния 

экологического образования и воспитания в образовательных учреждениях всех 

типов, видов и форм собственности, создает банк данных научно-эколого-

педагогического опыта в сфере образования, участвует в создании сети 

школьных экологических учебно-исследовательских объединений городов и 

районов области. 



 

Программные материалы, методические разработки эколого-региональной 

ориентации используется преподавателями школ города и области в  

педагогической работе.  

Оказывается поддержка педагогическим работникам, руководителям 

инновационной научно-экологической деятельности в организации и 

проведении научно-исследовательской работы, подготовки авторских 

экологических программ, пособий, проектов. 

Педагогами  «УИ Экобиоцентра» проводится консультационная работа  с  

преподавателями и увлеченными  учащимися  по научно-исследовательской 

тематике в части выбора темы научного  проекта, планирования и проведения 

опытов и наблюдений, работы со специальной и научной литературой, анализа 

полученных данных и оформлении проектов. 

Сотрудники  «УИ Экобиоцентра»  входят в состав жюри  городских и 

областных  отборочных туров и конференций по научному проектированию 

учащихся, проводимых городским отделом образования. 

В течение учебного года сотрудниками «УИ Экобиоцентра» была проведена  

консультационная работа  с преподавателями и учащимися школ города Усть-

Каменогорска №№2,3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 34, 35, 

36, 37,  43, школы-интерната  им.Н.Крупской, Ново-Одесской средней школы, 

школы «Исток». 

Сотрудники  «УИ Экобиоцентра»  Цыганов А.П.,  Лукьянец Ю.Г, 

Темиргалиева Г.Н., в  2015-2016  учебном году  входили в состав жюри  

городских и областных  отборочных туров и конференций по научному 

проектированию учащихся, проводимых городским отделом образования.     

Шестое направление – конференции и семинары 

Ежегодно «Учебно-исследовательским экобиоцентром» акимата города 

Усть-Каменогорска проводится  ежегодная  региональная эколого-

биологическая конференция школьников с привлечением  участников из 

городских и  районных учреждений  образования области в свете  реализации  

городской экологической  программы «Земля – наш общий дом»,  

государственной концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой»  

экономике  и  подготовки  к проведению международной выставки «ЭКСПО-

2017». А также в целях реализации республиканской  и областной программ по 

экологическому образованию и просвещению, распространению 

инновационного  опыта педагогов, управлением образования  Восточно-

Казахстанской области, отделом образования города Усть-Каменогорска,   

«Учебно-исследовательским экобиоцентром»  акимата города Усть-

Каменогорска  при поддержке  Департамента экологии по Восточно-

Казахстанской области, управления природных ресурсов и регулирования 

природопользования  Восточно-Казахстанской области,  ВКГУ им. С. 

Аманжолова, ВКГТУ им. Д. Серикбаева,  филиала АО «Национальный центр 

повышения квалификации  «Өрлеу» Института повышения квалификации  

педагогических работников по Восточно-Казахстанской  области  организуется 

и проводится традиционная  региональная научно-практическая конференция 



 

«Региональный компонент в системе экологического образования и 

просвещения» с привлечением  участников из городских и  районных 

учреждений образования области.  

2016 году «УИ Экобиоцентр» проводил юбилейные 15-ые научно-

практические конференции для школьников и педагогов города Усть-

Каменогорска с привлечением организации образования Восточно-

Казахстанской области. 

Так, 30  марта  2016 года  отделом образования города  Усть-Каменогорска, 

«Учебно-исследовательским экобиоцентром» акимата города Усть-

Каменогорска была организована и проведена  юбилейная ХV  региональная 

эколого-биологическая конференция школьников «Мәңгілік ел – 

болашағымыздың  бағдары», посвященная  25-летиюНезависимости 

Республики Казахстан с участием детей из городских и  районных учреждений 

образования Восточного Казахстана.     

Целью конференции являлось формирование  исследовательских навыков в 

изучении природы родного края, освоение эколого-биологических знаний, 

развитие  творческих способностей у учащихся.        

В рамках конференции юные исследователи представили результаты своих 

научных работ в области региональной экологии, ботаники, зоологии, химии, 

краеведения, валеологии. 

Присутствовало   236 человека; из  них: 

- город Усть-Каменогорск – 52  учащихся   школ  (№ 1, 2, 3, 6, 9, 11, 14, 16, 

19,22, 23, 26, 27, КРГ, 32, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, НИШ ХБН, КТЛ,Школа 

«Восток»); 

- город Семей – 12 (№37, 38, Жарқын); 

- город Риддер – 6 (№1, Экономическая школа-лицей);  

-  город Курчатов – 1 учащийся школы (№1); 

- город Серебрянск – 2 (№1, 4); 

-  Кокпектинский район – 1 (Самарская школа №1);  

- Абайский район – 4 (Көкбай)  

- Курчумский   район – 3 (№1, 4, Алғабас); 

- Катон-Карагайский  район – 14 (Шыңғыстай, Ново-Хайрузовская, 

Солдатовская, Ленинская, Жамбыл, Енбек); 

- Глубоковский район – 8 (Винненская, Белоусовская средняя школа №1, 

Верх-Березовская,  О.Бөкей атындағы қазақ орта мектебі, Малоубинская 

средняя школа, Комплекс Секисовская средняя школа – детский сад, 

Уваровская средняя школа); 

- Шемонаихинский район – 5 (Большереченская,  Кировская, 

Общеобразовательная средняя школа № 3 имени  Ю.А. Гагарина) 

- Тарбагатайский район – 3 (Би Боранбай); 

- Бородулихинский район – 5 (Жезкентская, СШ им Н. Островского); 

82 –руководителей школьных проектов из числа педагогов, 11  сотрудников  

«УИ Экобиоцентра»,  14   преподавателей  ВУЗов: из них 12 – ВКГУ им. С. 

Аманжолова,  2 – ВКГТУ им. Д. Серикбаева, 1 представитель Департамента 

экологии по ВКО, 1  представитель управления природных ресурсов и 



 

регулирования природопользования  Восточно-Казахстанской области, 1 

представитель Восточно-Казахстанской Областной территориальной инспекции 

лесного хозяйства и животного мира, 2 представителя Областного историко-

краеведческого музея, 1 представитель Алтайского филиала ТОО «Казахский 

научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», 3 руководителя 

педагога от методических объединений школ города Усть-Каменогорска, 15 

сотрудников средней школы №39. 

Общее количество поступивших  заявок для участия в эколого-

биологической  конференции – 112. 

Работа велась в 7 секциях. Для работы по секциям было представлено 

следующее количество докладов:  

- секция № 1 «Ботанические исследования учащихся» - 17; 

- секция № 2  «Научное проектирование школьников в области региональной 

географии и  краеведения» - 25; 

- секция № 3 «Эколого-валеологическая   направленность  в  научном 

проектировании учащихся» -  16; 

- секция № 4 «Исследования учащихся в области зоологии» - 9; 

- секция № 5 «Эколого-биологические исследования и охрана окружающей 

среды» -17; 

- секция № 6 «Экология. Исследования антропогенных воздействий на 

окружающую среду» - 18; 

- секция № 8 «Эколого-химические исследования учащихся» - 14; 

Всего на конференции  было  представлено  116 докладов.  

В целях реализации республиканской  и областной программ по 

экологическому образованию и просвещению, распространению 

инновационного  опыта педагогов,  31 марта 2016  года управление 

образования  Восточно-Казахстанской области, отдел образования города Усть-

Каменогорска,   «Учебно-исследовательский экобиоцентр»  акимата города 

Усть-Каменогорска  при поддержке  Департамента экологии по Восточно-

Казахстанской области, управления природных ресурсов и регулирования 

природопользования  Восточно-Казахстанской области,  ВКГУ им. С. 

Аманжолова, ВКГТУ им. Д. Серикбаева,  филиала АО «Национальный центр 

повышения квалификации  «Өрлеу» Института повышения квалификации  

педагогических работников по Восточно-Казахстанской  области  провели 

юбилейную ХV региональную педагогическую естественно-научную 

конференцию «Региональный компонент в системе экологического 

образования и просвещения  - 2016» с привлечением  участников из городских 

и  районных учреждений образования области. 

Цель конференции - развитие профессиональной компетентности  педагогов  

на основе внедрения регионального компонента  в систему экологического 

образования и просвещения.        

На конференции  были представлены результаты научных и научно-

педагогических исследований в области естествознания и региональной 

экологии. 



 

Секционными заседаниями были предусмотрены работы по обобщению  

опыта педагогической деятельности, внедрению  регионального  компонента в 

образовательный процесс и  современные вопросы регионально-

альтернативного образования,  в свете реализации Послания Президента  

Республики Казахстан  Н.Назарбаева народу Казахстана - Казахстанский путь – 

2050: «Единая цель, единые интересы, единое будущее». 

Присутствовало 155 человек,  из  них: 

-  14 преподавателей  школ  (№ № 3, 6, 11, 14, 22, КРГ, 35, 39, 43, НИШ 

ХБН), 16 воспитателей детских садов (детский сад-ясли № 3, 46, 100, Комплекс 

школа - детский сад №62 для детей с нарушениями речи, Комплекс школа-

детский сад №14 для слабовидящих детей) города Усть-Каменогорска и 1 

преподаватель ИЗО (Детская художественная школа); 

- 2 преподавателя школы города Семей (СОШ №11); 

- 2 преподаватель школы города Риддера (Школа – лицей №1); 

- 1 преподаватель школы города Зыряновска (Средняя школа №6);  

- 6 преподавателей школ Аягозского района (ОСШ имени С. Габбасова, 

ОСШ №3, СШ им. Е.Рахмадиева); 

- 3 преподавателя школ Глубоковского района (Винненская средняя школа, 

Ново-Иртышская средняя школа, Опытнопольская средняя школа); 

- 4 преподавателя школТарбагатайского района (ОСШ им. Д. Конаева, СШ 

им. Би Боранбая); 

- 10 преподавателей школ Катон-Карагайского района (СШ имени Ленина, 

Садық Түкібаев атындағы Еңбек ОМ); 

- 3 преподавателя школ Курчумского района (№1,3 с Курчум)  

- 4 преподавателя школ Уланского района (Бозанбайская СШ, СШ им. 

Райымжан Марсекова); 

- 48 студентов ВКГУ им.  С. Аманжолова;   

- 13 сотрудников «УИ Экобиоцентра»; 

- 12 преподавателей  ВКГУ им. С. Аманжолова и ВКГТУ им. Д. Серикбаева;   

- 1 представитель филиала АО «Национальный центр повышения 

квалификации  «Өрлеу» Института повышения квалификации  педагогических 

работников по Восточно-Казахстанской  области; 

- 1 представитель Департамента экологии по ВКО; 

- 1 представитель Восточно-Казахстанской Областной территориальной 

инспекции лесного хозяйства и животного мира; 

- 2 представителя ФРГП «Казгидромет» по ВКО; 

- 1 представитель Алтайского ботанического сада; 

- 3 представителя Западно-Алтайского Государственного Природного 

заповедника; 

- 2 представителя Катон-Карагайского национального природного парка; 

- 3 представителя Областного историко-краеведческого музея; 

- 2 представителя Алтайского филиала ТОО «КазНИИРХ». 

Присутствовало 155 человек. Общее количество поступивших  заявок для 

участия в педагогической естественно-научной конференции – 151. 



 

С 09.30 по 12.00  проходило  пленарное заседание, на котором были 

заслушаны доклады директора  «Учебно-исследовательского экобиоцентра» 

акимата города Усть-Каменогорска, к.б.н., профессор РАЕ, - А.П. Цыганова,  

к.г-м.н., доцента, старшего научного сотрудника  ВКГТУ им. Д. Серикбаева – 

Л.А. Линевой,  заместителя руководителя Восточно-Казахстанской Областной 

территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира – В.А. 

Шешукова,академика  ЕН РК, д.г.н., профессора кафедры  «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана окружающей среды» ВКГТУ им. Д. Серикбаева – 

А.В. Егориной, тренера Центра уровневых  программ Филиала АО 

«Национальный центр повышения квалификации  «Өрлеу»  Института 

повышения квалификации  педагогических работников по Восточно-

Казахстанской области –С. Е. Нуркеновой,к.г-м.н., профессора ВКГУ им. С. 

Аманжолова – Н.И.Михайловой. 

Работа  велась  в пяти  секциях. Для работы по секциям было представлено 

следующее количество докладов: 

- секция № 1  «Региональные экологические проблемы в практике работы 

учителя» - 10; 

- секция № 2  «Региональный компонент в образовании и просвещении» -28; 

- секция № 3 «Региональный компонент в  образовательной  и 

воспитательной деятельности  педагога» - 46; 

- секция № 4   «Региональные исследования в области биоразнообразия и 

экологии» - 38; 

- секция № 5  «Изучение региональных особенностей природной среды в 

работах молодых ученых» - 22.  

Всего на конференции было представлено: по секциям - 144 доклада, по 

пленарному заседанию - 6.  

Работа конференции закончилась посекционно, где были подведены итоги 

работы каждой секции, всем участникам были вручены сертификаты, 

подтверждающие участие, авторам лучших докладов были вручены 

благодарственные письма.  

По результатам  педагогической естественно-научной конференции 

запланирован выпуск  сборника «Региональный компонент  в системе 

экологического образования и просвещения -2016».  

Сборник  адресован  преподавателям, студентам, и  учащимся  учебных 

заведений, специалистам и  научным  сотрудникам природоохранных и  

исследовательских организаций, а также  всем тем, кто  интересуется  

вопросами  регионализации  в  образовании и  решением  экологических 

проблем ВКО.  

Результаты  научно-экологической  и  педагогической  деятельности   

авторов статей  имеют  инновационную значимость  эколого–региональной  

направленности с  перспективой  практического использования при  подготовке  

и  проведении  специализированных занятий, работ  и организационно-

массовых  мероприятий в учреждениях образования, науки и культуры. 

 

 



 

СПИСОК 

конференций, семинаров, круглых столов и т.д.,  в которых принималось  

участие сотрудников «УИ Экобиоцентра» 
2015-2016 учебный год  

 

№ Название Дата и место 

проведения 

Результат 

(грамота, 

благодарственное 

письмо, сертификат, 

диплом) 

ЦЫГАНОВ А.П. 

1. Республиканское августовское 

педагогическое совещание 

организаций дополнительного 

образования города Усть-

Каменогорска 

10.08.2015г. 

Город Астана, 

Онлайн режим 

 

2. Открытое заседание научно-

методического совета по  

утверждению  тем научных 

проектов учащихся, 

выполняемых под научным 

руководством педагогов «УИ 

Экобиоцентра» 

15.10.15 

ДТШ, 301 

Председатель, участие 

воспитанников, 

сертификат 

3. Школа научно-функциональной 

грамотности – проведение 

мастер-класса на тему: 

«Алгоритм проведения научных 

исследований». 

19.11.2016 

ДТШ, 301 

Лектор 

4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Городского научного 

объединения учащихся 

«ЗИЯТКЕР» 

09.12.2016 Выступление с 

докладом 

5. ЗАСЕДАНИЕ координаторов 

Городского научного 

объединения учащихся 

«ЗИЯТКЕР» 

по определению перспективного 

плана работы 

06.01.2016  

6. Школа научно-функциональной 

грамотности – проведение 

эколого-биологического 

практикума на тему: 

«Организация ботанических и 

геоботанических исследований» 

19.01.2016 Лектор 

7. Первое заседание городского 10.02.2016 Выступление с 



 

совета научного общества 

учащихся «Зияткер» 

докладом 

8. Юбилейная региональная 

эколого-биологическая 

конференция школьников 

«Мәңгілік ел – болашағымыздың  

бағдары», посвященной 25-

летию Независимости 

Республики Казахстан 

30.03.2016, 

СШ №39 

Председатель жюри в 

секции «Ботанические 

исследования» 

9. Юбилейная ХV региональная 

педагогическая естественно-

научная конференция 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ В СИСТЕМЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОСВЕЩЕНИЯ  - 2016» 

посвященная 25-летию 

Независимости Республики 

Казахстан 

31.03.2016 

ДТШ 

Автор проекта, 

выступление с 

докладом в пленарном 

заседании. Статья в 

сборнике 

10. Конкурс по защите научного 

портфолио учащимися 

начальных классов «Экология 

будущего города Усть-

Каменогорска» 

15.04.2016, 

ДТШ 

Участие в качестве 

председателя жюри 

11. Интеллектуальный вечер «OPEN 

EVENING» в Назарбаев 

Интеллектуальной школе г. 

Усть-Каменогорска 

22.04.2016, 

НИШ ХБН 

сертификат 

12. Заседание научных 

руководителей на тему 

«Механизмы развития 

одаренности учащихся» 

28.04.2016, 

ДТШ 

Выступление с 

докладом 

13. Заседания Республиканского 

Координационного совета по 

вопросам развития 

дополнительного образования 

детей эколого-биологического 

направления. Республиканский 

форум юных краеведов, 

экологов и натуралистов 

"Қазақстан - менің елім" в 

рамках «Экспо-2017» 

12-15.06. 2016 

года, 

Алматы 

Выступление с 

докладом, 

благодарственное 

письмо 

ЛУКЬЯНЕЦ Ю.Г. 



 

1. Открытое заседание научно-

методического совета по  

утверждению  тем научных 

проектов учащихся, 

выполняемых под научным 

руководством педагогов «УИ 

Экобиоцентра» 

15.10.15 

ДТШ, 301 

Член НМС, участие 

воспитанников, 

сертификат 

2. Областной семинар 

«Практическое применение 

новых подходов в преподавании 

предметов естественнонаучного 

цикла» 

15 марта 2016 

года 

Проведение мастер-

класса, 

благодарственное 

письмо 

3 Отборочный тур городских 

соревнований научных проектов 

школьников по 

общеобразовательным  

предметам по линии «Дарын» 

21.10.2015 Участие в качестве 

жюри 

4. Юбилейная региональная 

эколого-биологическая 

конференция школьников 

«Мәңгілік ел – болашағымыздың  

бағдары», посвященной 25-

летию Независимости 

Республики Казахстан 

30.03.2016, 

СШ №39 

Участие в качестве 

жюри 

ТЕМИРГАЛИЕВА Г.Н. 

1. Августовское совещание 

работников образования города 

Усть-Каменогорска на тему 

«Обновление содержания 

образования: ориентация на 

будущее». Секция заместителей 

директоров по работе с 

одаренными детьми. Тема: 

Методика организации работы с 

одаренными детьми: 

организация подготовки 

учащихся к олимпиадам и 

научным конференциям ШНО 

27.08.2015, 

СШ №35 

Выступление с 

докладом. Тема 

доклада: «О 

необходимости 

создания Наукограда 

школьников в городе 

Усть-Каменогорске 

2. Открытое заседание научно-

методического совета по  

утверждению  тем научных 

проектов учащихся, 

выполняемых под научным 

руководством педагогов «УИ 

Экобиоцентра» 

15.10.15 

ДТШ, 301 

Ответственный за 

организацию и 

проведению, член 

НМС, участие 

воспитанников, 

сертификат 



 

3. Отборочный тур городских 

соревнований научных проектов 

школьников по 

общеобразовательным  

предметам по линии «Дарын» 

21.10.2015 Участие в качестве 

жюри 

4. Городской этап соревнований 

научных проектов школьников 

по общеобразовательным  

предметам по линии «Дарын» 

23.10.2015 Участие в качестве 

жюри. Секция: ООС 

5. Школа научно-функциональной 

грамотности – проведение 

мастер-класса на тему: «Ғылыми 

үлгілеу негіздері» 

26.11.2015 Лектор 

6. Организация и проведение 

экологического конкурса-

дефиле 

«МОДА ИЗ ОТХОДОВ – 2015», 

посвященного 25-летию 

Независимости Республики 

Казахстан 

08.12.2015 Автор и организатор 

проекта 

7. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Городского научного 

объединения учащихся 

«ЗИЯТКЕР» 

09.12.2015 Участие в организации 

и проведении. 

Организация выставки 

8. Городской этап 

Республиканской олимпиады 

по общеобразовательным 

предметам 

среди учащихся 9-11 классов по 

линии «Дарын» 

10-11.12.2015 Участие в качестве 

председателя жюри 

9. Организация и проведение 

Фестиваля народов Восточного 

Казахстана «ВЕНОК АЛТАЯ» 

для воспитанников  кружковых 

объединений, посвященного 20-

летию Ассамблеи народов 

Казахстана и реализуемого в 

рамках проекта «Независимый 

Казахстан – гордость моя!» (К 

25 летию Независимости 

Республики Казахстан – 25  

конкретных дел) 

15.12.2015 Автор и организатор 

проекта 

10. ЗАСЕДАНИЕ координаторов 

Городского научного 

06.01.2016  



 

объединения учащихся 

«ЗИЯТКЕР» 

по определению перспективного 

плана работы 

11. Школа научно-функциональной 

грамотности – проведение 

эколого-биологического 

практикума на тему: 

«Ботаникалық зерттеулерді 

жүргізу әдістемесі» 

04.02.2016 Лектор 

12. Семинар для заместителей 

директоров ДО 

«Организация поисковой 

деятельности педагогов 

дополнительного образования» 

24.02.2016 Участие 

13. Городские Педагогические 

чтения. Городской тур 

Республиканских педчтений. 

Дополнительное образование 

25.03.2016 

Усть-

Каменогорск 

Грамота за 1 место 

14. Юбилейная региональная 

эколого-биологическая 

конференция школьников 

«Мәңгілік ел – болашағымыздың  

бағдары», посвященной 25-

летию Независимости 

Республики Казахстан 

30.03.2016, 

СШ №39 

Организация и 

проведение 

15. Юбилейная ХV региональная 

педагогическая естественно-

научная конференция 

«Региональный компонент в 

системе экологического 

образования и просвещения  - 

2016» 

посвященная 25-летию 

Независимости Республики 

Казахстан 

31.03.2016, 

ДТШ 

Организация и 

проведение, статья в 

сборнике, 

благодарственное 

письмо 

 

16. Региональный семинар 

«ЧИСТЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», 

посвященный изучению 

творчества Михаила Чистякова 

и региональных авторов 

13.04.2016, 

КАСУ 

Участие воспитанника, 

грамота 2-место 

17. Городской семинар 

заместителей директоров по УР 

организаций дополнительного 

13.04.2016, 

ДТШ 

Участие 



 

образования 

18. Конкурс по защите научного 

портфолио учащимися 

начальных классов «Экология 

будущего города Усть-

Каменогорска» 

15.04.2016, 

ДТШ 

Участие в качестве 

жюри 

19. Школа научно-функциональной 

грамотности – проведение 

практикума на тему «Методы 

компьютерного моделирования 

в экологии» 

21.04.2016, 

ДТШ 

Лектор 

20. 5 Международный фотоконкурс 

научной фотографии «Стихии 

науки -2016» 

24.04.2016, 

Москва 

Победитель 

номинации «Люди». 

Почетная грамота 

21. Областной этап 2-

республиканских 

педагогических чтений 

26.04.2016, 

ИПК ПР ВКО 

Грамота за 1-место и 

путевка в б/о 

«Алаколь» 

22. Заседание научных 

руководителей на тему 

«Механизмы развития 

одаренности учащихся» 

28.04.2016, 

ДТШ 

Организация и 

проведение 

23. Проведение I регионального 

фотоконкурса «ELEMENTAL 

FORCE OF NATURE» 

05.04.-12.05.16 Разработчик 

фотоконкурса 

24. VIII Международный 

молодежный управленческий 

форум «Алтай. Точки Роста – 

2016» 

 

5 – 11 июня 

2016 года 

г. Белокуриха, 

туристско-

рекреационный 

комплекс 

«Сибирское 

подворье» 

 

25. Республиканский форум юных 

краеведов, экологов и 

натуралистов "Қазақстан - менің 

елім" в рамках «Экспо-2017» 

12-15.06. 2016 

года, 

Алматы 

Руководитель 

делегации, 

благодарственное 

письмо 

26. Вторые Республиканские 

педагогические чтения 

«Инновации и опыт в 

образовании: вызовы времени» 

23-24.06.16, 

Павлодар 

сертификат 

27. Международный молодежный 

форум «Жаш булак» 

8.07.-13.07.16, 

Республика 

Кыргызстан 

 

БЕЙБІТОВА А.Б. 



 

1. Областная юбилейная XV 

региональная педагогическая 

естественно – научная 

конференция «Региональный 

компонент в системе 

экологического образования и 

просвещения – 2016» 

посвященный 25 – летию 

Независимости Республики 

Казахстан 

31 марта 2016 

года 

статья в сборнике 

«Региональный 

компонент в системе 

экологического 

образования и 

просвещения – 2016»   

2. VIII Международный 

молодежный управленческий 

форум «Алтай. Точки Роста – 

2016» 

 

5 – 11 июня 

2016 года 

г. Белокуриха, 

туристско-

рекреационный 

комплекс 

«Сибирское 

подворье» 

сертификат 

САРАНЧИНА А.П. 

1. Областная юбилейная XV 

региональная педагогическая 

естественно-научная 

конференция «Региональный 

компонент в системе 

экологического образования и 

просвещения – 2016», 

посвященной 25-летию 

Независимости РК 

31 марта 2016 г Статья в сборнике 

«Региональный 

компонент в системе 

экологического 

образования и 

просвещения – 2016» 

 

ГУБАНОВ А.О 

1. Областная юбилейная XV 

региональная педагогическая 

естественно-научная 

конференция «Региональный 

компонент в системе 

экологического образования и 

просвещения – 2016», 

посвященной 25-летию 

Независимости РК 

31 марта 2016 г статья в сборнике, 

благодарственное 

письмо 

 

АГАФОНОВА И.А. 

1. Юбилейная XV региональная  

педагогическая  естественно-

научная  конференция 

«Региональный  компонент  в  

системе  экологического  

31 марта  2016 

года 

статья в сборнике,  

cертификат   

 



 

образования  и  просвещения-

2016»,  посвященной  25-летию  

Независимости 

Республики  Казахстан 

2. Экологическая  конференция  

«Земля –наш общий  дом»,  

школа-интернат  им. Н. 

Крупской 

22  апреля 2016 

года 

грамота 

БАЛПАНБАЕВА М.Т. 

1. участие в мастер-классе 

«ПРЕИМУЩЕСТВА И 

НЕДОСТАТКИ 

ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ОБУЧЕНИЯ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ 

КЛАСС» 

25 сентября  

2015 года 

Сертификат 

 

2. участие в мастер-классе 

«Современные педагогические 

технологии в формировании 

литературно-краеведческих 

компотенций» 

13 апреля 2016 

года 

Сертификат 

 

БЕЛЯЕВА Е.М. 

1 Юбилейная XV региональная  

педагогическая  естественно-

научная  конференция 

«Региональный  компонент  в  

системе  экологического  

образования  и  просвещения-

2016»,  посвященной  25-летию  

Независимости 

Республики  Казахстан 

31 марта  2016 

года 

 

2. VIII Международный 

молодежный управленческий 

форум «Алтай. Точки Роста – 

2016» 

 

5 – 11 июня 

2016 года 

г. Белокуриха, 

туристско-

рекреационный 

комплекс 

«Сибирское 

подворье» 

сертификат 

БАЯНОВА А.А 

1 Юбилейная XV региональная  

педагогическая  естественно-

научная  конференция 

«Региональный  компонент  в  

системе  экологического  

31 марта 2016 г Статья в сборнике 

«Региональный 

компонент в системе 

экологического 

образования и 



 

образования  и  просвещения-

2016»,  посвященной  25-летию  

Независимости 

Республики  Казахстан 

просвещения - 2016» 

 

ЕВСЕЕВА А.А. 

1. Юбилейная региональная 

эколого-биологическая 

конференция школьников 

«Мәңгілік ел – болашағымыздың  

бағдары», посвященной 25-

летию Независимости 

Республики Казахстан 

30.03.2016, 

СШ №39 

Участие в качестве 

жюри 

2. Гидробиологический семинар 

«Методы исследования биоты 

речных экосистем»» 

20.05.2016 г., 

г. Алматы, 

Казахстанское 

агентство 

прикладной 

экологии 

Письмо, справка 

3 Участие в Ученом и 

Координационном советах по 

рассмотрению рабочих 

программ НИР  

 

17-19 мая 2016 

г., г. Алматы, 

Головной 

институт 

КазНИИРХ 

 

4 Круглый стол «Укрепление 

сотрудничества по 

рациональному и эффективному 

использованию водных ресурсов 

ВКО» в рамках международного 

проекта «Erasmus+: 

Институциональное партнерство 

в целях устойчивости 

трансграничного 

водопользования:Россия и 

Казахстан»  

 

- 15 апреля 

2016 г., г. 

Усть-

Каменогорск,  

главный 

корпус ВКГУ 

 

КОЗЬМИНА О.Ю. 

1. Республиканская НПК 

«Актуальные проблемы 

естествознания: опыт, практика, 

проблемы» 

30 октября 

2015 года 

статья в сборнике, 

сертификат 

 

2. Выставка «Волшебных рук – 

прекрасные творенья» 

Апрель 2016 грамота 3место  

 

 



 

Седьмое направление – издание и публикации: 

За 2009-2010 учебный год сотрудниками  было опубликовано   20  статьей,  

2010-2011 – 45, 2011-2012 – 60, 2012-2013 – 47, 2013-2014 – 44, 2014-2015 – 33, 

2015-2016 – 32.  

 
Разработаны отдельные разделы нового издания «Географическая 

Энциклопедия Восточного Казахстана» по разделам Растительность, 

Растительные ресурсы, Зоогеография, Редкие и исчезающие животные 

Восточного Казахстана. Энциклопедия опубликована в 2014 году. 

 

Список  научных  трудов сотрудников «УИ Экобиоцентра» 

за 2015-2016 учебный год 
 

№

п/п 

Наименование 

(название 

публикации) 

Характер 

работы 

(печатный, 

электронны

й, в печати) 

стиль 

работы 

(научный, 

научно-

популярны

й) 

Выходные данные 

(название книги, 

год издания, 

количество 

страниц) 

Соавторы 

Агафонова И.А. 

1. 

 

 

 

«Роль  игр  в  

повышении  

мотивации  

обучения  учащихся  

на  уроках  и  во  

внеурочное  время» 

печатный научный сборник  «УИ    

Экобиоцентра»  

«Региональный  

компонент в 

системе 

экологического  

образования»-2016 

 

 

 

- 

 

 

Баянова А.А. 

1. 1)Батыс-Алтай 

мемлекеттік 

қорығының 

биоалуантүрлілікті 

қорғаудың маңызы 

 

 

 

Статья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный  

 

 

«Региональный  

компонент в 

системе 

экологического  

образования» 

 

30

32

34

36

2014-2015 2015-2016 2016-2017



 

Бейбітова А.Б. 

1 «Мектеп жасына 

дейінгі қазақ 

балаларының ойлау 

қабілетінің дамуы» 

В печати Научно - 

популярный 

Региональный 

компонент в 

системе 

экологического  

образования, 

воспитания и 

просвещения - 

2016 

 

Беляева Е.М. 

1. «Технология 

санации воздушной 

среды помещений с 

использованием 

фитонцидных 

свойств растений» 

 

В печати научно-

популярный 

Региональный 

компонент в 

системе 

образования-2016 

 

Губанов А.О. 

1. К вопросу о методах 

и технологиях 

обучения экологии с 

использованием 

регионального 

компонента 

печатный  «Региональный 

компонент в 

системе 

экологического 

образования и 

просвещения- 

2016»,  2016 г., 5,5 

с. 

 

 

- 

 

 

Евсеева А.А. 

1. 

 

 

 

Addenda to fauna of 

caddis flies 

(Trichoptera, Insecta) 

in Kazakhstan 

тезисы научный 15th International 

Symposium 

On Trichoptera,  

Rutgers University 

New Brunswick, 

New Jersey, US, 

2015 

Смирнова 

Д, 

Кушникова 

Л., 

Склярова 

О., Эпова 

Ю.,  

Тимирхано

в С. 

2 Биоиндикация как 

метод 

гидробиологическог

о мониторинга в 

Казахстане 

статья научный Журнал «Экология 

и промышленность 

Казахстана». № 2 

(46),2015,  Алматы. 

- С. 63-67 

Кушникова 

Л.Б. 

3 Планктонные 

ракообразные 

каскада Верхне-

иртышских 

водохранилищ 

(Казахстан) 

статья 

 

научный XIII 

Международная 

научная 

конференция 

«Актуальные 

вопросы науки и 

хозяйства: новые 

вызовы и решения» 

 



 

(Россия, г. Санкт-

Петербург, 21-

22.08.2015 г.). 

Ежемесячный 

научный журнал 

№7(12)/2015. С.28-

31 

4 Видовой состав 

ручейников 

(TRICHOPTERA) 

бассейна Верхнего 

Ертиса 

статья научный Известия НАН РК. 

Серия аграрных 

наук. № 6 (30), 

Алматы, НАН РК 

ноябрь-декабрь 

2015. С. 9-12 

Альпейсов 

Ш.А., 

Кушникова 

Л.Б. 

5 Зоопланктон озера 

Язевое 

(Катон-Карагайский 

государственный 

национальный 

природный парк, 

Казахстан) 

статья научный Региональный 

компонент в 

системе 

экологического 

образования и 

воспитания – 2016. 

Сборник 

материалов 

юбилейной  

областной научно-

практической 

конференции.  

Усть-Каменогорск, 

2016. – С. 323-328 

 

Кушникова Л.Б. 

1. 

 

 

 

Addenda to fauna of 

caddis flies 

(Trichoptera, Insecta) 

in Kazakhstan 

печатный научный 15th International 

Symposium 

On Trichoptera,  

Rutgers University 

New Brunswick, 

New Jersey, US, 

2015 

Смирнова 

Д, Евсеева 

А.А., 

Склярова 

О., Эпова 

Ю.,  

Тимирхано

в С. 

2. 

 

Биоиндикация как 

метод 

гидробиологическог

о мониторинга в 

Казахстане 

печатный научный Журнал «Экология 

и промышленность 

Казахстана». № 2 

(46),2015,  Алматы. 

- С. 63-67 

Евсеева 

А.А 

3 Видовой состав 

ручейников  

(Trichoptera) 

бассейна Верхнего 

Ертиса 

печатный научный Известия 

Национальной 

Академии наук 

Республики 

Казахстан. Серия 

аграрные науки, 

ноябрь-декабрь 

2015, Алматы 

,НАН РК – С.9-19 

Альпеисов 

Ш.А. 

Евсеева 

А.А. 



 

4 К вопросу оценки 

качества 

поверхностных вод 

реки Кальджир по 

гидробиологческим 

показателям 

печатный научный Записки Усть-

Каменогорского 

филиала 

Казахского 

географического 

общества. 

Научный 

журнал.Выпуск 

десятый. Усть-

Каменогорск, 2016, 

Шығыс Полиграф - 

С.90-94 

Еркинбеко

в М.Е. 

Брагина 

Е.А. 

5 История и 

методология 

географической  

науки 

печатный Учебно-

методическо

е пособие 

Министерство  

образования РК, 

Восточно-

Казахстанский  

Государственный  

университет им. 

С.Аманжолова. 

Усть-Каменогорск, 

2015 

Бейсембаев

а Р.С., 

Бакин С.А. 

6 Практикум по 

истории и 

методологии 

географической 

науки 

печатный Учебно-

методическо

е пособие 

Министерство  

образования РК, 

Восточно-

Казахстанский  

Государственный  

университет им. 

С.Аманжолова. 

Усть-Каменогорск, 

2015 

Бейсембаев

а Р.С., 

Бакин С.А. 

7 Практикум по 

экологическому 

туризму 

печатный Учебно-

методическо

е пособие 

Министерство  

образования РК, 

Восточно-

Казахстанский  

Государственный  

университет им. 

С.Аманжолова. 

Усть-Каменогорск, 

2015 

Бейсембаев

а Р.С., 

Бакин С.А. 

Саранчина А.П. 

1. 

 

 

 

«Роль 

экологических 

сказок в 

экологическом 

образовании и 

воспитании 

дошкольников» 

Электронны

й 

Методическ

ая 

разработка 

  

 

- 

 

 

2. 

 

«Дидактические 

игры как средство 

экологического 

воспитания» 

Электронны

й 

Методическ

ая 

разработка 

  

- 



 

3 «Игры как средство 

экологического 

воспитания» 

Электронны

й 

Методическ

ая 

разработка 

 - 

4 «Экологическое 

воспитание и 

культура у детей 5-7 

лет с нарушениями 

речи на занятиях в 

кружке «Экология-

ботаника с основами 

агротехники»» 

Печатный Научно-

популярный 

Региональный 

компонент в 

системе 

экологического 

образования и 

воспитания – 2016. 

Сборник 

материалов 

юбилейной  

областной научно-

практической 

конференции.  

Усть-Каменогорск, 

2016. 

- 

Темиргалиева Г.Н. 

1. 

 

 

 

 

 

Проект 

экологического 

конкурса-дефиле 

«Мода из отходов» 

печатный Научно-

популярный 

Сборник 

материалов 

юбилейной ХV 

региональной 

педагогической 

естественно-

научной 

конференции 

«Региональный 

компонент в 

системе 

экологического 

образования – 

2016», 

посвященной 25-

летию 

Независимости 

Республики 

Казахстан, Усть-

Каменогорск, 

2016г. – стр. 59-61 

- 

2. Проект 

инновационной 

школы 

практикоориентиров

анного образования 

(Наукоград 

школьников) 

печатный научный Сборник 

материалов ХI 

Международной 

научной 

конференции 

студентов и 

молодых ученых 

«Наука и 

образование - 

2016», 

посвященной 20-

- 



 

летию ЕНУ 

им.Л.Н. Гумилева, 

Астана, 2016, 14 

апреля  – стр. 966-

970 

3. Оценка воздействия 

локальной вибрации 

на организм 

горнорабочих на 

основе 

математического 

моделирования 

печатный научный БИОЛОГИЯ – 

НАУКА ХХI 

ВЕКА: 20-я 

Международная 

Пущинская школа-

конференция 

молодых ученых 

(Пущино, 18 - 22 

апреля 2016 г.). 

Сборник тезисов. 

Пущино, 2016., 

стр.407 

- 

4. Проект 

инновационной 

школы 

практикоориентиров

анного образования 

(Наукоград 

школьников) 

печатный научный СБОРНИК 

МАТЕРИАЛОВ 

Областного этапа 

Вторых 

Республиканских 

педагогических 

чтений работников 

образования 

Республики 

Казахстан 

«Инновации и 

опыт в 

образовании: 

вызовы времени», 

Өскемен, 2016, стр. 

474-477 

- 

Цыганов А.П. 

1. 15 патриотных вёрст 

на пути 

регионализации 

образования в 

восточном 

Казахстане (статья) 

печатный научный В кн.: 

«Региональный 

компонент в 

системе 

экологического 

образования  - 

2016». Усть-

Каменогорск, изд 

«Шыгыс 

Полиграф», 2016, 

стр. 4-6 

 

2. Растительность 

«Караоткель» 

печатный научный В кн.: 

«Региональный 

компонент в 

системе 

экологического 

образования  - 

 



 

2016». Усть-

Каменогорск, изд 

«Шыгыс 

Полиграф», 2016, 

стр. 403-407 

3. Моделирование 

окружающей среды 

(учебное пособие) 

печатный научный Усть-Каменогорск, 

изд «Шыгыс 

Полиграф», 2015, 

с.110 

Дакиева 

К.Ж., 

Бакин С.А. 

4. Растительный 

покров Западного 

Алтая (статья) 

печатный научный В журнале: 

«Вестник» 

Восточно-

Казахстанского 

государственного 

технического 

университета 

им.Д.Серикбаева, 

Усть-Каменогорск, 

изд. ВКГТУ,2016, 

стр.28-33 

 

5. Растительность 

«Караоткель» 

(статья) 

печатный научный В журнале: 

«Вестник» 

Семипалатинского 

государственного 

университета 

им.Шакарима, 

Семей, 2016, стр. 

176-178 

 

6. Основные 

результаты эколого- 

географических 

воздействий 

вредных 

производственных 

факторов 

печатный научный Редакционно-

издательский отдел 

«Международная 

редакция» (в 

печати) 

Дакиева 

К.Ж. 

Тусупова 

Ж.Б. 

Бейсембаев

а Р.С. 

Седелев 

В.А. 

Бейсембаев

а С.К. 

Салыкбаев

а Г.М. 

Байжумано

ва Л.Т. 

Орсаринов

а А.О. 

Сабырбаев

а Б.Т. 

 

 

Восьмое направление – Сотрудничество с организациями эколого-

биологической направленности города и области в проведении совместных 

работ 



 

В рамках реализации государственной программы экологического 

образования «УИ Экобиоцентр» осуществляет государственную политику 

развития системы непрерывного научно-экологического 

практикоориентированного образования, научно-методическую поддержку, 

координацию деятельности дошкольных, начальных, средних учебных 

заведений. Совместно с областным территориальным управлением охраны 

окружающей среды, Департаментом природных ресурсов и регулирования 

природопользования, Экобиоцентр обеспечивает взаимодействие органов 

управления экологических и методических служб, учащейся молодежи и 

общественных организаций по совершенствованию системы дополнительного и 

непрерывного образования, качественного учебно-методического, научного и 

информационного обеспечения процессов образования и воспитания, 

организует проведение и постановку научно-исследовательских проектов, 

опытно-экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях 

области. 

В разновозрастных кружковых объединениях Экобиоцентра фитодизайн и 

аранжировка, интродукция растений на базе восстановленной школьной 

теплице, решаются вопросы вовлечения  учащихся в творческую работу по 

составлению и изготовлению поделок композиций на основе  предварительных 

модельных решений.  

Проводится опытническая-экспериментальная работа, направленная на 

интродукцию и реинтродукцию редких и исчезающих растений. 

С целью организации качественной научно-исследовательской работы, 

проведения учебно-тематических  и воспитательных мероприятий с 

учащимися, курсовой подготовки в рамках повышения квалификации учителей 

– биологов, географов, экологов, начальных классов, пропаганды эколого-

биологических знаний среди населения, создан полигон – экспозиция живых 

объектов природы, с постоянно действующей выставкой экзотических 

животных. 

В зоологических кружках лаборатории  фауны административного здания  

отрабатываются методики и формируются навыки разведения животных, в том 

числе, редких и занесенных в различные категорийные Красные книги, это: 

зайсанская круглоголовка, хомячок Роборского, карликовый жирохвостый 

тушканчик, Африканский серый попугай – Жако и др. 

Сотрудничество с организациями эколого-биологической направленности 

города и области в проведении совместных работ: 

2. Функционирование на базе «УИ Экобиоцентра» филиала кафедры 

«Экологии и географии» и кафедры «Биологии» ВКГУ им. С.Аманжолова. 

Ученые ВКГУ им. С. Аманжолова участвуют в образовательной деятельности 

«УИ Экобиоцентра» как руководители, консультанты и члены жюри. 

2. На основании подписанных договоров, о сотрудничестве с 

администрациями: Западно-Алтайского и Маркакольского заповедников, 

Катон-Карагайским национальным природным парком о проведении 

совместных научно-исследовательских и экспедиционных работ на 

подведомственных территориях ведется  сбор научного материала. 



 

3. Сотрудничество с Филиалом  АО «Национальный центр повышения 

квалификации «Өрлеу» институт повышения квалификации педагогических 

работников по Восточно-Казахстанской области» выражается в совместном 

проведении курсовой подготовки преподавателей естественных дисциплин и 

экологии.  

4. Сотрудничество «УИ Экобиоцентра» с ВУЗами области, участие в работе 

специализированных эколого-биологических и педагогических конференций и 

семинаров, проводимых ими. 

5. Планирование и совместное проведение городских и областных 

мероприятий научно-экологической направленности с общественными 

организациями города Усть-Каменогорска. «УИ Экобиоцентр» организует 

работы по проведению анализа состояния экологического образования и 

воспитания в образовательных учреждениях, создает банк данных эколого-

педагогического опыта в сфере образования, участвует в создании сети 

школьных экологических учебно-исследовательских объединений города и 

районов области. 

 

В условиях перехода к обществу знаний необходимо перейти на 

практикоориентированное образование.   

В связи с этим, в период с 2014 по 2016 годы 

заместителем директора по ОЭР  Темиргалиевой 

Г.Н. под научным руководством директора  «УИ 

Экобиоцентра»  Цыганова А.П. был создан 

авторский проект инновационной школы 

практикоориентированного образования – 

«Наукоград школьников». 2014 году Темиргалиева 

Г.Н.  была рекомендована с авторским проектом 

для участия в республиканском проекте 

«Молодежный кадровый резерв-2014», который 

реализуется при поддержке Министерства 

образования и науки Республики Казахстан, НДП 

«Нұр Отан», Академии государственного 

управления при Президенте РК и Ассоциации 

«Болашак». Она является победителем городских, 

областных педагогических чтений (2016), международных научных конкурсов 

(2016). 

В настоящее время проект «Наукоград школьников» внедряется в научно-

образовательный процесс работы «УИ Экобиоцентра».  

 
 

 

 

 



 

Қосымша 

Приложение 

ПРОГРАММЫ 

 



 

Программа «Краеведение с основами экотуризма» 

Пояснительная записка 

 

Одним из важнейших компонентов гуманитарного образования в настоящее 

время является краеведение. Оно конкретизирует материал школьных курсов  

географии, зоологии, ботаники, истории, литературы - региональный 

компонент используется во всех его аспектах. Знания о родном крае - 

существенная часть интеллектуального потенциала гражданина.  Через 

краеведческий материал педагог приобщает учеников к прошлому, настоящему 

и будущему своего края. 

Специфика внешкольного дополнительного образования направленна на 

углубленное изучение материала за счет увеличения количества практических, 

самостоятельных занятий и, в том числе, тематических экскурсий. 

На занятиях спецкурса  учащиеся активно включаются в разные виды 

деятельности, и при знакомстве с краеведением осваивают методику научной и 

исследовательской работы. 

Краеведение помогает реализовать в школьной практике  основные  

требования  государства  к содержанию образования, воспитание 

гражданственности и  патриотизма, стремления к защите национальных, 

культурных  традиций, формирование  экономической и экологической 

культуры, приоритета общечеловеческих ценностей.  

Активное внедрение программ и спецкурсов по краеведению в учебных 

заведениях способствует повышенный интерес к этому предмету на 

государственном уровне. Так, президентом Н.А. Назарбаевым в выступлении 

«Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу 

Всеобщего Труда» (11.02.2012) говорится о необходимости  расширять 

количество внеурочных занятий  в учебных заведениях страны и внедрении 

обязательных учебных курсов «Краеведение». Но на сегодняшний день 

отсутствует разработанная государственная программа по общему и 

региональному  краеведению Казахстана. В этой связи, актуальной будет 

учебная программа «Краеведение с основами экотуризма».  

Целью программы является формирование целостной системы знания о 

Восточном Казахстане,  как неотъемлемой части суверенного Казахстана.    

Задачи: 

1. расширять знания о физико-географическом положении, животном и 

растительном мире, истории и культуре, населении, экономике Восточно-

Казахстанской области; 

2. развивать познавательные и творческие способности, логическое 

мышление, формировать ключевые компетенции; 

3. воспитывать чувство бережного отношения к окружающему миру, 

сохранять природные, культурные объекты; 

4. формировать чувства эстетического восприятия и нравственности. 

Методы обучения:  

♦ лекции, 

♦ беседы, 



 

♦ ролевые игры,  

♦ конкурсы, викторины, 

♦ диспуты,  

♦ экскурсии. 

Для реализации целей и задач используются различные формы работы: 

♦  фронтальные, 

♦ групповые, 

♦ парные, 

♦ индивидуальные 

♦ различные виды контроля: тестирование, собеседование, защита реферата 

или проектной работы. 

Оборудование и наглядность: 

♦ карты, 

♦ схемы, 

♦ таблицы, 

♦ плакаты, 

♦ демонстрационный материал (образцы некоторых горных пород ВКО; 

палеонтологические образцы), 

♦ фотографические материалы и иллюстрации, 

♦ инструктивные карты, 

♦ дидактический материал, 

♦ методические разработки, 

♦ видео- и мультимедийные фильмы.  

Выборструктуры и содержания программы определяется принципами 

преемственности в изучении учебного материала и межпредметной связи, учета 

возрастных особенностей учащихся 7-8 классов , личностно-ориентированного 

подхода к процессу обучения. Исходя из содержательной линии, изучение 

программы  представлено следующими разделами: 

 географическое краеведение 

 биологическое разнообразие края 

 история края 

 основы научного проектирования краеведа-натуралиста. 

Программа курса "Краеведения с основами экотуризма" разработана для 

учащихся 7-8 классов на 2 учебных года. Предусматривает 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 2 часа каждое (всего 296 часов в год). Программа прошла 

апробацию в сш. № 37 г. Усть-Каменогорска с учащимися 7-го класса в 2012-

2013 учебном году. 

 

Примерный тематический план 

№ тема теория практ самос

т 

1.  Восточный Казахстан на карте страны 1   

2.  Физико-географическое положение области 1 1  

3.  Геологическое строение и полезные 

ископаемые края 

3 3  



 

4.  Климатические особенности районов 

Восточного Казахстана 

3  3 

5.  Внутренние воды области 1   

6.  Реки Восточного Казахстана 2 4 1 

7.  Озера области 4 1  

8.  Ледники 1 1  

9.  Охрана водных ресурсов 1 1  

10.  Почвы края.  Значение почвы в природе и 

хозяйственной деятельности человека 

2   

11.  Крупные формы рельефа Восточного 

Казахстана  

2 1 1 

12.  Повторение   2 2 

13.  Природные зоны области 2   

14.  Многообразие растений 2 3  

15.  Растения, занесенные в Красную книгу 2 2  

16.  Животные Восточного Казахстана 1 1  

17.  Типичные и интродуцированные виды рыб 2 3  

18.  Особенности распространения земноводных 2 1  

19.  Пресмыкающиеся  2 3  

20.  Орнитофауна края 2 2 1 

21.  Видовое разнообразие млекопитающих 3 4 2 

22.  Охрана природы 3   

23.  Повторение   2 2 

24.  Экологические проблемы региона 2 1 1 

25.  ООПТ Восточного Казахстана  3 3  

26.  Повторение   2 2 

27.  История исследования края  2 2  

28.  Древние люди на территории области 1   

29.  Археологические памятники каменного века 2   

30.  Особенности эпохи бронзы на территории 

области 

2 2  

31.  Мировоззрение древних людей 2   

32.  Наскальные рисунки Верхнего Прииртышья 2 1  

33.  Курганные комплексы Восточного 

Казахстана эпохи раннего железа 

1  1 

34.  Выдающиеся археологи -исследователи ВКО 1   

35.  Повторение   2 2 

36.  Население области в средние века 1 1  

37.  Исторические памятники края в эпоху 

средневековья 

2 2 1 

38.  Изменения в составе населения края в 18-19 

веках 

2   

39.  Развитие городов области (с момента 

появления и до 20 века) 

3 2 2 

40.  Развитие горного дела в 18-20 веках 2   

41.  Повторение   2 2 

42.  Всего  за 1 год обучения 70 55 23 

43.  148 

2 год обучения 

44.  Основные политические события 1 половины 

20 века в Казахстане 

3 2 2 



 

45.  Развитие  Восточного Казахстана в 1 

половине 20 века 

2 2  

46.  Социально-экономическое развитие районов 

области в 20 веке 

2  2 

47.  Восточный Казахстан - как ведущий 

индустриальный регион республики 

2 1  

48.  Восточный Казахстан в годы Великой 

Отечественной войны 

2 4 3 

49.  Герои войны и труда 2 1 2 

50.  Развитие науки и культуры в 1 половине 20 

века 

3  2 

51.  Повторение   2 3 

52.  Казахстан- суверенное государство 2 2 2 

53.  Выдающиеся восточноказахстанцы 1 2 2 

54.  Писатели Восточного Казахстана 3  2 

55.  Народы нашей области 2 3  

56.  Памятники культуры 2 3  

57.  Повторение   3 2 

58.  Развитие спорта в Восточном Казахстане 2 2  

59.  Основные виды туризма 2 2 2 

60.  История развития туризма в области 1 2  

61.  Виды экологического туризма 2 3  

62.  Первоначальные туристские навыки 1 3 3 

63.  Виды снаряжения 2 2 1 

64.  Основные направления развития экотуризма 

в Казахстане 

2 3  

65.  Основные объекты экотуризма Восточного 

Казахстана 

1 3  

66.  Повторение   3 2 

67.  Основы научного проектирования 2 2 1 

68.  Особенности проведения полевых 

исследований 

2 3 2 

69.  Фенологические экскурсии в окрестностях 

города 

1 3 2 

70.  Камеральная обработка материалов в работе 

краеведа-естествоиспытателя 

2 3 1 

71.  Оформление коллекций натуралиста 2 2 1 

72.  Итоговое повторение 1 1  

Всего за 2 год обучения 49 62 37 

148 

Итого  296 

 

Содержание. 

Восточный Казахстан на карте страны (1 час) 

Казахстан на карте мира и Евразии. Административное деление области. 

Физико-географическое положение области (2 часа) 



 

Географическое положение Восточного Казахстана и его влияние на 

развитие края. Влияние природной среды на хозяйственную деятельность 

населения. 

Геологическое строение и полезные ископаемые края (6 часов) 

История геологического развития Восточного Казахстана. Геологическое 

летоисчисление. Основные тектонические структуры и их отражение в рельефе. 

Важнейшие месторождения полезных ископаемых и закономерности их 

размещения: рудные и нерудные минеральные ресурсы. Рудные месторождения 

края- железорудный и молибденово-вольфрамовый пояс Рудного Алтая, медно-

свинцово-цинковый и оловянно-вольфрамовый Калба-Нарымский пояс, 

золоторудный Западно- Калбинский пояс. Разнообразие минеральных ресурсов 

и проблемы их рационального использования. 

Практическая работа  

1. Объяснение связи между тектоническими структурами, формами рельефа 

и полезными ископаемыми по тектонической и физической картам  Восточного 

Казахстана на примере конкретных территорий.  

2. Экскурсия «Сокровища недр» в геологический музей 

Климатические особенности районов Восточного Казахстана (6 часов) 

Климатообразующие факторы края.  Господствующие воздушные массы. 

Закономерности распределения основных элементов климата. Времена года. 

Агроклиматические ресурсы районов области. 

Самостоятельная работа 

Ведения дневника наблюдения за погодой. Составление прогнозов погоды 

на основании климатических карт. 

Внутренние воды области (1 час) 

Особенности внутренних вод Казахстана. Неравномерность распределение 

речной сети. Особенности питания и режима рек. Опасные явления, связанные 

с водами (паводки, наводнения, лавины, сели) и действия по их 

предупреждению. 

Реки Восточного Казахстана (7 часа) 

Главные речные системы и их особенности. Режим рек. Характеристика 

рек- Иртыш и реки правобережья Иртыша: Бухтарма, Уба, Ульба, Нарым, 

Курчум, Кальджир, Каракаба. Реки левобережья Иртыша: Кызылсу, Канай, 

Уланка, Большая Буконь, Карабуга, Кокпекты, Шар, Аягуз, Кельды-Мурат, 

Урджар, Ая, Караколь, Эмель. 

Практическая  и самостоятельная работа 

1. Определить происхождение названий рек области 



 

2. Составит описание крупных рек области по типовому плану: 

расположение истока, направление течения, место слияние с другой рекой, 

длина, годовой сток, значение для хозяйства, проблемы охраны. 

3. Подготовить реферат и презентацию по теме  

4. Экскурсия «Река Ульба- приток Иртыша» 

Озера области (5 часа) 

Типы озер по происхождению и особенностям режима. Характеристика 

крупных озер: Зайсан, Алаколь, Большое, Маркаколь, Сибинские озера. Малые 

озера области:  Айыртау, Дубыгалинское, Шыбындыколь, Большое 

Рахмановское, Язевое, Бухтарминское. 

Практическая работа 

1. Определение по картам географического положения озер и нанесение их 

на контурную карту 

2. Подготовка реферата и презентации по теме 

Ледники (2 часа) 

 Современные районы оледенения на Алтае- высокогорья Рудного, Южного 

Алтая и Саура. 

Практическая работа 

1. Подготовка рефератов «Исследователи – гляциологи» 

Охрана водных ресурсов (2 часа) 

Роль воды в природе и хозяйстве. Строительство каскада ГЭС на р. 

Иртыш. Использование вод и пути сохранения их качества и объема.  

Практическая работа 

Определить и разработать практические рекомендации по сохранению 

водных ресурсов области. Разработать алгоритм сокращения потребления и 

сохранения воды в домашних условиях. 

Почвы края (2 часа) 

Почвоведение- наука о почве. почвенно-земельные ресурсы края.  

Значение почвы в природе и хозяйственной деятельности человека 

Крупные формы рельефа Восточного Казахстана (4 часа) 

Природно-территориальные комплексы Западного субрегиона: 

Прииртышская равнина, г. Чингизтау, Кокпектинско-Чарский мелкосопочник, 

система хребтов Тарбагатая, Зайсанская и Алакольская котловины. ПТК 

Восточного субрегиона: Рудный и Южный Алтай, Калбинское нагорье, 

Зайсанская впадина, горы Саура и Тарбагатая. 



 

Практическая работа 

1. Определение по картам географического положения крупных форм 

рельефа области и нанесение их на контурную карту. 

2. Подготовит реферат и презентацию по теме 

3. Экскурсия «Особенности рельефа г.Усть- Каменогорска» 

Повторение (4 часа) 

Природные зоны области (2 часа) 

Природная зональность. Природные комплексы Рудного и Южного Алтая, 

Саур-Тарбагатая и Калбы. 

Многообразие растений (5 часов) 

Видовое разнообразие растений области. Древесные и травяныстые 

растения. Эндемичные, реликтовые виды. Роль растений в биосфере и 

экосистемах. Охрана растений. 

Практическая работа 

1. Изучение растений и растительных сообществ в естественных местах 

обитания. 

2.  Изучение древесных растений родного края. 

3.  Определение известных семейств кустарников и трав местных видов 

растений.  

Растения, занесенные в Красную книгу (4 часа) 

Выдающиеся ботаники края. Влияния факторов окружающей среды на 

растительные сообщства. Охрана растений- ботанические заказники и сады. 

Растения Восточного Казахстана, занесенные в Красную книгу. 

Практическая работа 

1. Подготовка реферата и презентации по теме 

2. Экскурсия «Редкие растения Восточного Казахстана» в историко-

краеведческий музей 

Животные Восточного Казахстана (2 часа) 

Палеонтологические памятники региона: Тарханский разрез, 

палеозоологический памятник Киин-Кириш, палеоботанический памятник 

Ашутас. Видовое разнообразие животного мира области. Известные ученые-

натуралисты. 

Практическая работа 

1. Экскурсия в музей «Палеонтологическое прошлое Восточного 

Казахстана» 



 

2. Подготовка рефератов и презентаций 

Типичные и интродуцированные виды рыб (5 часа) 

Видовое разнообразие ихтиофауны. Влияние строительства ГЭС на р. 

Иртыше для воспроизводства рыб. Значение рыб в природе и в хозяйственной 

деятельности человека. Рыбы, занесенные в Красную книгу 

Практическая работа 

1. Подготовить кроссворд по теме 

2. Составить таблицу «Типичные и интродуцированные виды рыб» 

3. Экскурсия «Ихтиофауна Восточного Казахстана» 

Особенности распространения земноводных (3 часа) 

Земноводные - первые наземные позвоночные. Видовое разнообразие 

земноводных. Особенности распространения. Земноводные, занесенные в 

Красную книгу. 

Практическая работа 

1. Подготовить эссе на тему «Сезонные изменения в жизни земноводных 

Восточного Казахстна» 

2. Подготовить реферат и презентацию по теме 

Пресмыкающиеся (5 часов) 

Многообразие видов пресмыкающихся края: ящерицы и змеи. 

Особенности распространения пресмыкающихся на территории области. 

Значение и охрана. Эндемичные и редкие пресмыкающиеся. 

Практическая работа 

1. Экскурсия «Пресмыкающиеся» в историко-краеведческий музей, 

музей Природы ВКГУ им С. Аманжолова 

2. Подготовить кроссворд по теме 

Орнитофауна края (5 часов) 

Особенности биологии птиц Восточного Казахстана. Экологические 

группы птиц: лесные, водноболотные, птицы степей и пустынь, перелетные,  

кочующие, оседлые. Выдающиеся орнитологи. Развитие бедвотчерского 

движения в области. Организации, занимающиеся изучением птиц-АСБК. Птица 

года. Организация подкормки птиц в зимний период. Правила изготовления 

искуственных гнездовий. Птицы, занесенные в Красную книгу. 

Практическая и самостоятельная работа 

1. Организация наблюдений за оседлыми видами птиц в зимнее время 

2. Изготовлени кормушек и искуственных гнездовий 



 

3. Подготовка рефератов и презентаций по теме 

4. Экскурсии «Птицы» в историко-краеведческий музей, городской 

зоопарк, полигон живых объектов природы «УИ экобиоцентра» 

Видовое разнообразие млекопитающих (9 часов) 

Особенности жизнедеятельности и распространения млекопитающих 

области. Многообразие видов. Основные отряды, встречающиеся на территории 

области: насекомоядные, грызуны, рукокрылые, парнокопытные, хищные, 

непарнокопытные. Типичные и редкие млекопитающиеся края. Исследователи-

зоологи нашей области. Охрана фаунистического богатства. 

Практическая и самостоятельная работа 

1. Определение разных видов животных по их внешнему строению.  

2. Экскурсия «Млекопитающиеся» в историко-краеведческий музей, 

ммузей природы ВКГУ им. Аманжолова, полигон живых объектов 

пироды «УИ экобиоцентра», городской зоопарк для изучения 

многообразия видов животных, пищевых связей, влияния сезонных 

явлений на их жизнь. 

3. Составление сравнительных таблиц «Дикие и домашние кошачьи» 

4. Подготовка рефератов и презентаций по теме 

Охрана природы (3 часа) 

Международные и казахстанские организации, реализующие  

природоохранные мероприятия. Государственные структуры и нормативные 

акты, регулирующие охрану природы. 

Повторение (4 часа) 

Экологические проблемы региона (4 часа) 

Природные и антропогенные факторы, влияющие на экологию края. 

Энергосберегающие технологии. Экология городов. Экология человека. 

Практическая и самостоятельная работа 

1. Подготовка эссе «Человек-царь природы» 

2. Разработка рекомендаций по улучшению экологической ситуации в 

регионе. 

ООПТ Восточного Казахстана (6 часов) 

История создания сети особо-охраняемых природных территорий нашей 

области. Заповедники: Западно-Алтайский, Маркакольский, Алакольский. 

Катон-Карагайский национальный природный парк. Заказники- Кулуджунский 

(зоологический), Тарбагатайский (зоологический), Нижне-Тургусунский 

(ботанический), Каратальские пески (ботанический). Природный резерват-

Семей орманы. Памятник природы- Синегорская пихтовая роща. ООПТ 



 

области, утратившие статус государственных: Тарханский палеонтологический 

разрез, Асубулакский гелого-минералогический заказник, заказник 

«Рахмановские ключи» (ботанико-геологический), заказник «Алет» 

(ботанический), заказник «Солдатская щель» (ботанический),  

палеоботанический Ашутас, геолого-палентологический и геоморфологический 

памятник природы Киин-Кериш, геолого-палеонтологический и 

геоморфологический памятник природы «Пылающие Адыры», геолого- 

петрологический памятник природы «Голубой залив». 

Повторение (4 часа) 

История исследования края (4 часа) 

Научное наследие Петербургской Академии наук и Русского 

геграфического общества. Выдающиеся исследователи края: Г.И. Спасский, 

И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, К.Ф. Ледебур, П.П. Семенов-Тянь-

Шаньский, Н.М. Пржевальский, А. Брем, Ф. Геблер, И. Сиверс, В. Сапожников, 

Б.Г. Герасимов, Г.Н. Потанин, Ч. Валиханов. Деятельность Казахского 

географического общества. 

Практическая работа 

1. Определение маршрутов движения исследователей и нанесение его 

на контурную карту. 

2. Экскурсия «Исследователи Восточного Казахстана» в историко-

краеведческий музей и музей ВКГУ им. Аманжолова 

3. Подготовка рефератов и презентаций по теме 

Древние люди на территории области (1) 

Теории происхождения человека. Наследие древнейших цивилизаций. 

Археологическая периодизации древнейшей истории Восточного Казахстана: 

палеолит, мезолит, неолит, энеолит. 

Археологические памятники каменного века (2 часа) 

Археология как наука. Исследователи палеолита области- С.С. Черников, 

Ж.К. Таймагамбетов. Памятники каменного века: грот «Пещера», поселение 

«Шульбинка», «Канай», «Свинчатка», «Новоникольское», «Усть-Нарым» и др. 

Особенности эпохи бронзы на территории области (4 часа) 

Древние поселения, курганы и могильники, древние горные выработки 

эпохи бронзы: Зевакино, Кызыл-Тас, Меновное, Трушниково, Барашки, 

Березовское и др. Древние металлурги края. 

Практическая работа 

1. Экскурсия «Древняя история края» в историко-краеведческий музей 

2. Подготовка рефератов и презентаций по теме 



 

Мировоззрение древних людей (2 час) 

Источники по изучению мировоззрению древних людей. Древнейшие 

верования: культ предков, анимизм, тотемизм.  Зарождение религий. 

Наскальные рисунки Верхнего Прииртышья (3 часа) 

Петроглифы и писаницы области: основные районы распространения, 

техника изготовления, сюжетность, назначение. Вопросы датировки. 

Исследователи наскальных рисунков. Проблемы изучения и сохранения. 

Практическая работа 

1. Нанесение на карту районов расположения наскальных рисунков 

2. Подготовка вопросов для брейн-ринга «Наскальные рисунки нашего 

края» 

3. Экскурсия в историко-краеведческий музей, полевые выезды в с. 

Сагыр. 

Курганные комплексы Восточного Казахстана эпохи бронзы (2 часа) 

Особенности Берельских и Чиликтинских курганов. Типологическая 

схожесть курганов, найденных на территории Казахстана и сопредельных 

государств. Проблемы сохранения артефактов. 

Самостоятельная работа 

1. Заполнить таблицу «Значение курганов Берель и Чиликты для 

мировой истории» 

2. Изготовить макет кургана 

3. Экскурсия в историко-краеведческий музей, музей истории ВКГУ 

им. Аманжолова 

Выдающиеся археологи-исследователи ВКО (1 час) 

Археологи, внесшие вклад в изучение археологических памятников 

области: В. С. Сорокин, В.В. Радлов, А.В. Адрианов, С.С. Черников, Ф.Х. 

Арсланова, А.А. Ткачев, А.Т. Толеубаев, З.С. Самашев. 

Повторение (4 часа) 

Население области в средние века (2 часа) 

Карлукские и озузские племена. Расселение найманов и киреев. Джунгары, 

казахи и алтайцы на территории Восточного Казахстана. Роль батыров в 

казахском обществе: Карасай батыр, Кабанбай батыр, Мамай батыр. 

Практическая работа 

1. Определить топонимы, сохранившие названия древних племен 

2. Заполнить таблицу «Народы Средневековья» 



 

3. Подготовить реферат и презентации по теме 

Исторические памятники края в эпоху средневековья (5 часов) 

Памятник Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Экспедиции Ф. Байкова, И. 

Бичурина и др. Ламаистский храм Аблаинскит. Охрана памятников 

Практическая работа 

1. Подготовить эссе по теме 

2. Подготовить рефераты и презентации 

3. Экскурсия в историко-краеведческий музей 

Изменения в составе населения края в 18-19 веках (2 часа) 

Переселенческие движения в крае 18- 19 века. Основные районы 

переселения. Поселение казаков, крестьян, староверов. Вклад переселенцев в 

развитие края: развитие земледелия, появление мараловодства, пчеловодства. 

Развитие городов области (с момента появления и до 20 века) (7 часов) 

Развитие городов: Семипалатинск- Семей, Устькаменая крепость- Усть- 

Каменогорск, Лениногорск- Риддер; Аягоз, Зайсан, Зыряновск, Курчатов, 

Шемонаиха, Серебрянск, Шар.  

Практическая работа 

1. Подготовить кроссворд 

2. Заполнить таблицу «Города Восточного Казахстана» 

3. Экскурсия «История нашего города» в историко-краеведческий и 

этнографический музеи 

4. Подготовить реферат и презентацию по теме 

Развитие горного дела в 18-20 веках (2 часа) 

Геологические экспедиции Ф. Риддера.  Первые заводы на Алтае. Вклад 

бергайеров А. Литвинова, Г. Зырянова, С. Белоусова, А. Мамонтова, Н. 

Мурзинцева, И. Малеева, И. Заводина. Значение развития горного дела для 

региона. 

Повторение (4 часа) 

2 год обучения 

Основные политические события 1 половины 20 века в Казахстане (7 

часов) 

Особенности исторического периода начала 20 века. Установление 

Советской власти и гражданская война. Исторические портреты: Я.В. Ушанов, 

Н. Толстоухов, Б. Анненков. Н.И. Тимофеев и И.В Воробьев. Деятельность 

«Первого Алтайского полка красных горных орлов», «Горные орлы 



 

Тарбагатая» и др. партизанских отрядов. Революционные события в крае 1905-

1907, 1917 гг. Образование КАССР, ее преобразование в КазССР. 

Политические репрессии 20-30-х годов. 

Практическая работа 

1. Нанести на карту исторические памятники, связанные с периодом 

установления Советской власти на территории области. 

2. Подготовить сообщение и презентации по теме 

3. Экскурсия «Памятники в г. Усть-Каменогорске борцам за 

установление Советской власти» 

Социально-экономическое развитие районов области в 20 веке (4 часа) 

Создание колхозов и совхозов, последствия коллективизация. Развитие 

сельского хозяйства, животноводства. Строительство ГЭС: Ульбинской, 

Громотушинской, Верхне- Хариузовская, Нижне- Тургусунская, 

Бухтарминская, Шульбинская, Усть-Каменогорской. Герои-целинники. 

Восточный Казахстан- как ведущий индустриальный регион 

республики (2 часа) 

Вклад крупных предприятий в развитие области. Крупные предприятия 

области: УМЗ, СЦК-Казцинк, ТМК, Востокмашзавод, завод приборов, 

ВНИИцветмет, Казгипроцветмет, КШТ. Семипалатинский ядерный центр. 

Практическая работа 

1. Подготовить реферат и презентации 

2. Экскурсия в музей предприятия 

Восточно-Казахстанцы в годы Великой отечественной войны (9 часов) 

Перестройка народного хозяйства. Эвакуированные предприятия и 

учреждения. Народные стройки- Усть- Каменогорская ГЭС, Восточное кольцо. 

Депортация народов. Фонд обороны. Восточно-казахстанцы на полях 

сражения. Областная книга Памяти. 

Практическая и самостоятельная работа 

1. Подготовка вопросов для брейн-ринга по теме 

2. Подготовка рефератов и презентаций по теме 

3. Экскурсия  историко-краеведческий музей, на мемориальный 

комплекс г. Усть-Каменогорска  

Герои войны и труда (5 часов) 

30-ая гвардейская дивизия. Толеген Тохтаров, Малик Габдуллин. Елебаев 

Рамазан, Изгутты Айтыков, С. Р. Бекбосынов, К. Мусин, К. Сейтзада, К. Х. 

Имашев, З. Шаповалова, Б.М. Горелова, М. Ахмадиева, В. К. Пазюк, Ж. 



 

Баталов, И.М. Манаенко, А. Нусупбаев, А.Коновалов, И. Прокопенко, 

Д.Коршев, Х.Мухамадеев, М.И. Дмитриев, А.Ф. Кимасов, М.И. Смолин, Н.Я. 

Фонов, И.В. Топорков,Н.А. Шабарин, К.В. Кузьмин, Ф.М. Сафонов, Ф.М. 

Мехнин, И.М.Яроцкий, К.Кайсенов, В.Я.Абакумов, Н.П.Устинов, С.Е.Попков, 

А.Н.Пашкевич, М.Т.Харин, Н.И.Ефремов, В.А.Соколок,Г.Хайдин, С.Худяков, 

Д.Овчарук, Н.Добродеев, А.Давыдченко, А.Казакова. 

Практическая и самостоятельная работа 

1. Подготовить сообщение «Моя семья и война» 

2. Подготовить эссе 

3. Экскурсия в историко-краеведческий музей, мемориальный комплекс г. 

Усть-Каменогорска 

Развитие науки и культуры в первой половине 20 века (5 часов) 

Особенности развития региона в начале 20 века. Вклад ссыльных в 

развитие региона. Организации образования и медицины. Деятельность О. 

Костюрина, А. Вистениуса, А Панкратьева. Литературные и художественные 

объединения. П.П. Бахеев- Бажов, А. В. Волков, Н.А. Анов, Г. Гребенщиков, 

Е.П. Михаэлис, Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайберды-улы, М. Ауэзов. 

Самостоятельная работа 

1. Подготовить эссе на тему 

2. Прочесть произведения выдающихся писателей-

восточноказахстанцев нач 20 века. 

Повторение (4 часа) 

Казахстан- суверенное государство (6 часов) 

Особенности исторического периода начала 90-х годов. Казахстан на 

политической карте мира. Столицы Казахстана. Символы независимой 

республики. 

Практическая работа 

1. Подготовить сообщение по теме 

2. Экскурсия «Достижения независимого Казахстана» 

Выдающиеся восточноказахстанцы (5 часов) 

Выдающиеся казахстанцы и их вклад в развитие региона: В.П. Потанин, 

А.К. Протозанов, В.П. Потанин, А.С, Куленов и др. 

Самостоятельная работа 

1. Нанести на карту улицы и поселки, носящие имена восточно-

казахстанцев. 



 

2. Подготовить кроссворд. 

Писатели Восточного Казахстана (5 часов) 

Литературное наследие поэтов и писателей нашей области: С. Черных, А. И. 

Егоров, М. Мусин, М. Р. Сейсенбаев, Е.Курдаков, В. Шустер, Л.Феофанова, 

Веригин В., Л. Мартынова, Л. Медведева, В. Нетисов, Н.Матвеева, К. Оразалин, 

Л. Скалковский, А. Инюшин, М. И. Чистяков, С.Габдуллаулы и Г.Н. Пуссеп, Б. 

В. Щербаков, Иванов, К.П. Прокопов и  др. Современные литературные 

объединения края. 

Самостоятельная работа 

1. Проанализировать прочитанные произведения региональных авторов 

2. Конкурс чтецов произведений региональных авторов 

 

 

Народы нашей области (5 часов) 

 Демографическая ситуация области. Культура народов края. Особенности 

поликультурного общения. Взаимовлияние культур. Традиции и обычаи, 

религиозные верования народов.  

Практическая работа 

1. Подготовить сообщение «Я казахстанец, мой народ-…», «Из истории 

моей семьи». 

2. Подготовить вопросы на брейн-ринг.  

3. Экскурсия в этнографический, историко-краеведческий музеи, 

этнодеревню. 

Памятники культуры (5 часов) 

Памятники культуры и истории области- скульптуры и монументы, 

здания, памятные места. Музеи и парки. Охрана памятников. 

Практическая работа 

1. Разработка мер по сохранению памятников своего микрорайона, 

города 

2. Подготовка кроссвордов, рефератов и презентаций 

3. Экскурсия «Памятники города» 

Повторение (5 часов) 

Развитие спорта в Восточном Казахстане (4 часа) 



 

Развитие спорта и выдающиеся спортсмены области. Знаменитые мастера 

спорта, заслуженные мастера спорта края. 

Практическая работа 

1. Организация встреч со спортсменами 

2. Подготовка рефератов и презентаций по теме 

Основные виды туризма (6 часов) 

Этапы развития туризма. Разделение видов туризма: по целям, по 

ландшафтному и географическому признаку, по способу передвижения, по 

организационной форме, по возрастно-социальным особенностям, по видам 

передвижения.  

Практическая и самостоятельная работа 

1. Экскурсия в окрестности города 

2. Организация встреч в туристические клубы и организации города 

3. Подготовка смартворда по теме 

История развития туризма в области (3 часа) 

Развитие туризма в области: пешего, водного, автомобильного, конного. 

Объекты туризма-  реки, горные вершины и перевалы, аттрактивные места. 

Практическая работа 

Нанести на карту объекты туризма Восточного Казахстана 

Подготовить сообщения по теме 

Виды экологического туризма (5 часов) 

История появления экотуризма, его отличительные черты. Основные 

принципы и направления экотуризма. География экотуризма. Положительные и 

отрицательные стороны развития экотеризма. 

Практическая работа 

Экскурсионный выход «Туристскими тропами» 

Подготовка сообщения по теме 

Нанести на карту районы развития экотуризма в мире 

Первоначальные туристские навыки (7 часов) 

Первоначальные туристские навыки. Выбор места для лагеря. Установка 

палатки. Типы костров и их разжигание. Службы, обеспечивающие 

безопасность туристов и экскурсантов. Оказание первой медицинской помощи. 



 

Практическая и самостоятельная работа 

1. Встреча с представителями экотуристских организаций города. 

2. Подготовка и защита рефератов на теме 

3. Просмотр видеофильмов "Мой друг уходит на Белуху", "Тургусун- 

мечта каякера" 

4. Поход выходного дня 

Виды снаряжения (5 часов) 

Групповое снаряжение. Палатки. Походная посуда. Транспортировка и 

использование топоров и пил. Компас. Медицинская аптечка. Ремонтный 

набор. Личное снаряжение. Выбор одежды и обуви. Рюкзак и его укладка. Виды 

спальных мешков. Использование каримата. Специальное снаряжение. 

Практическая и самостоятельная работа 

1. Экскурсия «Скалодром» 

2. Подготовка фото и видео –отчетов по экскурсии 

Достопримечательности Восточного Казахстана (3 часа) 

Достопримечательности восточного и западного субрегионов области: 

природные, историко-культурные памятники. Мемориальный комплекс Абая-

Шакарима, природно-исторический памятник Акбаур, озерные комплексы 

Дубыгалинское (Окуньки)- Айыртау (Монастыри)- Сибины- Шибиндыколь, 

староавстрийская дорога, Берельские и Чиликтинские курганы, водопады 

Язевский- Арасан- Кок-Коль, Каменная Сказка, палеонтологические 

памятники-Тарханка- Ашутас- Киин-Кериш, г. Беркут-аул и Белуха. 

Практическая работа 

1. Отметить на карте основные достопримечательности края 

2. Подготовить материалы к фотовыставке по теме 

3. Экскурсия «Достопримечательности города и его окрестностей» 

Повторение (5 часов) 

Основы научного проектирования (5 часов) 

Виды научных работ. Алгоритм написания научной работы. Выбор темы, 

постановка цели и задач. Части научного проекта: введение, основная часть, 

заключение, список литературы, приложения. Правила оформление работы. 

Подготовка презентации, ораторское мастерство.  

Практическая и самостоятельная работа 

1. Подготовка научного проекта по выбранной теме 



 

2. Подготовка кроссвордов 

3. Организация брейн-ринга «Выдающиеся ученые» 

Особенности проведения полевых исследований (7 часов) 

Подготовка и проведение полевых исследований: ботанических, 

зоологических, энтомологических, орнитологических, геологических, 

палеонтологических, археологических, этнографических, краеведческих. 

Ведение дневника наблюдения. Сбор и хранение материалов. 

Практическая и самостоятельная работа 

1. Подготовка и проведение полевых исследований 

2. Экскурсии в музеи города 

Фенологические экскурсии в окрестностях города (6 часов) 

Особенности проведения экскурсий, их основные виды. Правила 

проведения фенологических экскурсий. 

Практическая и самостоятельная работа 

1. Подготовка снаряжения для экскурсии 

2. Подготовка фото и видео-отчетов по экскурсии 

Камеральная обработка материалов в работе краеведа-

естествоиспытателя (6 часов) 

Сбор и хранение коллекций: мировая практика. Правила камеральной 

работы. Особенности хранения коллекций в домашних условиях. 

Реставрационные работы. 

Практическая и самостоятельная работа 

1. Проведение камеральных работ и формирование ботанических, 

энтомологических, петрографических, палеонтологических, 

этнографических коллекций.  

2. Подготовка кроссвордов 

3. Экскурсия «Музейные коллекции» в музеи города 

Итоговое повторение (2 часа) 

После полного освоения программы "Краеведение Восточного Казахстана" 

учащиеся должны знать: 

 основные понятия и терминология курса; 

 основные формы рельефа Восточного Казахстана; 

 полезные ископаемые области; 

 климатические области региона; 



 

 особенности  основных представителей биоразнообразия Восточного 

Казахстана; 

 виды и значения природоохранных мероприятий; 

 виды и значения особо охраняемых природных территорий; 

 историю заселения Восточного Казахстана; 

 этапы становления Независимого Казахстана; 

 выдающихся людей, родившихся в Восточном Казахстане и внесших 

вклад в развитие  страны; 

 основные виды туризма; 

 рекреационные возможности Восточно-Казахстанской области; 

 правила поведения в природе; 

 работать  со   специальной  литературой;   фото-,   видео-,   

мультимедийной информацией. 

Должны уметь: 

■   определять типичных представителей флоры, фауны Восточно- 

Казахстанской области; 

■   ориентироваться на местности по картам, схемам; 

■   составлять схемы, карты, таблицы, кроссворды по темам; 

■   подготавливать и защищать доклады, рефераты; 

■   комплектовать групповое и личное снаряжение. 

Программа "Краеведение с основами экотуризма" является  авторской 

разработкой  и базируется на использовании регионального компонента, что, в 

свою очередь способствует развитию многогранно- развитой личности с 

обостренным чувством бережного и рационального использования ресурсов 

родного края. 

Большое количество аудиторных и экскурсионных занятий  позволяет  

учащимся  применять   полученные  знания  в различных областях школьной и 

общественной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы: 

1. Алексеенко А.Н. Народы Восточного Казахстана. У-К, 1994; 

2. Алексеенко Н.В. Усть-Каменогорск и усть-каменогорцы. У-К, 1995 

3. Большой Алтай Большой Алтай (Геология и металлогения): в 3-х кн. / 

Г.Н. Щерба, Алматы, 2005 

4. Восточно- казахстанцы в Великой Отечественной войне. 

Информационно-библиографическое пособие. У-К, 2010 

5. Города и села Восточного Казахстана. Рекомендательный указатель 

литературы. У-К 1995 

6. Физическая география Восточного Казахстана. Западный и Восточный 

субрегионы/А.В.Егорина, Ю.К.Зинченко, Е.С.Зинченко. У-К, 2002 

7. Егорина А.В. барьерный фактор в развитии природной среды гор. 

Барнаул, 2003 

8. Историко-революционные памятники Восточного Казахстана: 

путеводитель. У-К,  1987 

9. Их именами названы улицы: путеводитель. У-К, 2006 

10. Книга памяти. Восточно-Казахстанская область.т.1 Алматы 1995, т. 2 

Алматы 1996, Т. 3  Алматы 1998, т. 4  Алматы 1999,т.5 Алматы 2000. 

11. Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Стратегия «Казахстан-

2050.Новый политический курс  состоявшегося государства» 

12. Потапов А.В. Гвардейцы фронта и тыла. Алма-Ата, 1994 

13. Прокопов К.П. Ашутас, У-К, 2011 

14. Прокопов К.П. Красная книга любви, У-К, 2005 

15. Прокопов К.П. Позвоночные восточного Казахстана, У-К, 2012  

16. Редкие и исчезающие виды животных/ сост. С.В. Стариков, У-К, 2009 

17. Редкие и исчезающие виды растений/ сост. Н.В. Блох, С. Тайтикенев, Е.С. 

Зинченко, Ю.К. Зинченко, У-К, 2008 

18. Свод архитектурных и монументальных памятников Восточно-

Казахстанской области. У-К, 2005 

19. Традиции и обряды народа Восточного Казахстана. У-К, 2012 

20. Труды Катон-Карагайского государственого национального природного 

парка/ сост Р.Н, Крыкбаева, А.Н. Челышев. У-К, 2006 

21. Труды Маркакольского заповедника/ сост Т.Р. Утяшева, Н.Н. 

Березевоков, Ю.К. Зинченко, У-К, 2009 

22. Турлыбаев Е. приближали как могли: повести и рассказы о ратном пути 

фронтовиков. У-К, 2004 

23. Федорова Р.С. Основы исторического краеведения и музееведения.ч.2. 

выпуск 2 .Учебное пособие. У-К, 2007 

24. Федорова Р.С. Основы исторического краеведения и музееведения.ч.3. 

выпуск 2 .Учебное пособие. У-К 2009 

25. Цыганов А.П. Первоцветы Восточного Казахстана. У-К, 2001  



 

 

 



 

Пояснительная записка 

       В послании президента народу, в котором основной идейной 

направленностью является ориентация государства на модернизацию  в 

экономической, социальной, культурной жизни народа в всесторонней 

образовательной деятельности определены важность и значение системы 

дополнительного образования детей, развивающая склонность, интересы, 

творческие способности учащихся. 

       В этой связи, в настоящее время ощущается необходимость в создании 

новых дополнительных образовательных программ, предоставляющих 

возможность многим обучающимся заниматься научно - исследовательской 

деятельностью в области экологии, биологии и региональной географии и 

краеведением - в соответствии со своими желаниями, интересами и 

потенциальными возможностями. 

       Успех обучения во многом определяется интересом учащихся к 

изученному предмету. Интерес к биологии и в частности к зоологии 

невозможно пробудить, демонстрируя на уроках лишь схемы, таблицы, чучела 

и муляжи. Для этого необходимы не только общение учащихся с живой 

природой, но и обобщение знаний в форме интеллектуальных игр, конкурсов, 

викторин, специальных обучающего характера экскурсии, которые привлекают 

внимания детей и дают возможность учащимся усвоить большой объем 

информации по зоологии. 

       Программой предусмотрены познавательно - развивающие уроки, 

учебно-игровые мероприятия с применением нетрадиционных форм и методов 

обучения, позволяющие учителю постоянно удерживать внимания детей, и 

лучше закреплять полученные знания. 

       Программа по зоологии ориентирована на работу с учащимися 7-11 

классов в системе дополнительного образования и предусматривает следующее 

количество часов и занятий в неделю - 2 занятия продолжительностью 2 часа 

(всего 148 часов). 

 

Цель: 

Расширениеи углубление теоретических знаний по зоологии и экологии 

животных и формирование практических умении учащихся. 

 

Задачи: 

1.  Дать и раскрыть дополнительные сведения и понятия в курсе «Зоология с 

основами биологической экологии». 

2.  Развивать и поддерживать у детей устойчивый интерес к экологии 

животных. 

3.  Развить навыки работы с живыми объектами и ведения наблюдений за 

ними. 

4.   Формировать у детей ответственное отношение к природе. 

5.   Воспитывать умение воспринимать целостность, красоту и 

взаимозависимость природы и зоологических объектов. 

 



 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

•  Живые объекты 

•    Инструктивные карты по лабораторно-практическим занятиям. 

•    Методические разработки познавательно-развивающих мероприятии. 

•    Таблицы 

•    Видеофильмы о животных 

•    Слайды 

•    Энтомологические коллекции 

•    Микропрепараты 

•    Микроскопы 

•   Лупа  

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Реализация программы предусматривает использование различных методов и 

форм обучения. Используемые методы: 

 Объяснительно - иллюстративный 

 Проблемное обучение 

 Практический 

 Поисково-экспериментальный 

 Групповое обучение 

 Обучение погружением 

 Рассказ с элементами беседы  

 Мозговой штурм 

 Демонстрационный 

 Частично ~ поисковый 

 Защита положения проекта 

 Урок - инсценировка. 

О6учение и воспитание учащихся в природной обстановке не примере живых 

объектов предусматривает следующие формы обучения: 

 Образовательные экскурсии 

 Викторины 

 Турнир знатоков природы или зоологии 

 Интеллектуальные ринги 

 Ролевые игры 

 Научно-практические и научно-теоретические конференции  

 Урок - исследование. 

 Организация самостоятельной работы с дополнительной литературой и 

дидактическим материалом 

 

В качестве одной из основных форм обучения предусматривается вовлечение 

учащегося в научно - исследовательскую работу. 

 

 

Примерный тематический план кружкового объединения  



 

«Зоология с основами биологической экологии» 

 

№ Содержание всего теория практика самост. 

раб 

экскурсия 

1 Введение 4 4    

2 Живые существа 6 2 2 2  

3 Основы систематики 

живых организмов 

4 2 2   

4 Классификация 

животных. Тип 

простейшие 

4 2 1 1  

5 Тип 

Кишечнополостные 

6 2 2 2  

6 Тип Черви 8 2 4 2  

7 Класс Ракообразные 6 1 3 2  

8 Класс Паукообразные   12 5 4 2 1 

9 Класс Насекомые 14 3 4 2 5 

10 Тип Моллюски 8 2 3 2 1 

11 Класс Рыбы 12 3 4 2 3 

12 Класс Земноводные 14 4 5 2 3 

13 Класс 

Пресмыкающиеся 

14 4 5 2 3 

14 Класс Птицы 14 4 5 2 3 

15 Класс 

Млекопитающие 

14 4 5 2 3 

16 Проблемы охраны 

биоразнообразия 

ВКО 

8 2 4 2  

ИТОГО 148 46 53 27 22 

 

Содержание 

 

Введение (4 часа) 

Цель и задачи. Предмет изучения.  Материалы и методы исследований. 

Разделы предмета. Практическая значимость зоологических и экологических 

знаний.  

 

Живые существа (6 часов) 

Основные признаки живых организмов.Движение, раздражимость, обмен 

веществ и энергии. Способность к размножению, рост и развитие живых 

организмов. Гипотеза происхождения жизни на Земле. Опыты Франческо Реди 

и Луи Пастера. Доказательство невозможности самопроизвольного зарождения 

живых организмов. Основные гипотезы происхождения жизни. Гипотезы 



 

креацеанизма, панспеаризма и эволюционизма. Кооцерватная гипотеза 

происхождения организма.  

Практическая работа (2 часа) 

Наблюдение  живых существ  в природных и искусственных условиях.  

Самостоятельная работа (2 часа)  

Оформление результатов наблюдении  в виде электронных буклетов. 

Основы систематики живых организмов (4 часа) 

Царство животных. Многообразие живых организмов на Земле. Деление 

организмов на империи и царства. Принципиальные отличия крупнейших 

таксонов животных друг от друга. Главные особенности царства животных. 

Практическая работа (2 часа) 

Построение организационной схемы «Классификация живых организмов». 

Классификация животных. Тип простейшие (4 часа) 

Общие особенности организации простейших одноклеточных животных. 

Распространение и значение простейших в природе. Типичные представители 

класса корненожек - амеба обыкновенная. Класс ресничные  (инфузория). Класс 

жгутиковые (эвгленовые и фитомонады). 

Значение простейших в природе. 

Практическая работа (1 час) 

Работа с микроскопом «Виды одноклеточных» 

Самостоятельная работа (1 час) 

Зарисовка и описание увиденных простейших под микроскопом. 

Тип Кишечнополостные (6 часов)  

Внешнее строение кишечнополостных беспозвоночных. Кишечнополосные – 

двуслойные животные. Гастральная полость кишечнополостных. 

Стрекательные клетки – книдобласты. Наличие промежуточного слоя – 

мезоглеи. Наличие наружнего или внутреннего скелета. Наличие диффузной 

нервной системы. Гидроидные полипы.Сцифоидные медузы.Украшения со дна 

моря. 

Практическая работа (2 часа) 

Работа с дополнительной литература по данной теме. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

Оформление небольшого сообщения об ядовитых кишечнополостных 

животных. 

Тип Черви (8 часа) 

Строение и биология червей. Особенности строения тела червей – 

листовидная или лентообразная. Наличие сегментации или метамерии тела. 

Кожно – мускульный мешок. Многослойная сложная мускулатура. Отсутствие 

полости тела. Замкнутая пищеварительная система червей. Наличие 

выделительной системы. Протонефридии. Нервная система червей. Нервные 

узлы (ганглии). Сложное развитие червей. Смена поколении (полового и 

бесполого). Значение червей в природе и в жизни человека.Цикл развития 

плоских червей. Основные типы червей: плоские, круглые или 

первичнополостные, кольчатые или вторичнополостные. 

 



 

Практическая работа (4 часа) 

Наблюдение за дождевыми червями в природе «Внешнее строение и 

передвижение» 

Самостоятельная работа (2 часа) 

Оформление наблюдении, зарисовка, фотографирование. 

Тип членистоногие (32 часа) 

Общая характеристика (1 час) 

Членистоногие – двустороннесимметричные, сегментированные животные. 

Три отдела тела членистоногих – голова, грудь и брюшко. Твердые покровы 

тела членистоногих.  

Класс Ракообразные (5 часов) 

Строение и биология ракообразных. Три отдела тела ракообразных – голова, 

грудь и брюшко. Особенности внешнего скелета ракообразных. Строение 

ротового органа и конечности. Водная среда – царство креветок, омаров, крабов 

и веслоногих раков.Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Практическая работа (3 часа) 

Наблюдение за ракообразными в условиях неволи «Реакция ракообразных на 

различные факторы» 

Самостоятельная работа (1 час) 

Оформление наблюдении, заполнение дневника наблюдении за различными 

животными. 

Класс Паукообразные (12 часов) 

Строение и биология паукообразных. Внешнее строение. Органы воздушного 

дыхания – листовидно – складчатые легкие и трубчатые трахеи. Членение тела: 

головогрудь и брюшко. Ротовой аппарат – хелицеры. Педипальпы. 

Характеристика среды обитания. Разнообразие условии обитания 

паукообразных. Экологические группы. Классификация паукообразных. 

Скорпионы. Жгутоногие. Ложноскорпионы. Сольпуги или фаланги. 

Сенокосцы. Пауки. Клещи.  Строение и биология клещей. Основные группы 

клещей, имеющие медецинское и хозяйственное значение. Значение 

паукообразных в жизни человека. Ядовитые паукообразные. Каракурт. 

Тарантул. Скорпион и др. 

Практическая работа (4 часа) 

Наблюдение за содержанием в условиях неволи сольпуги обыкновенной.  

Работа с дополнительной литературой по ядовитым паукообразным. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

Оформление наблюдений в электронной форме. 

Экскурсия (1 час) 

Наблюдение за содержанием семейства фаланговых в условиях неволи. 

Класс Насекомые (14 часов) 

Строение и биология насекомых. Деление тела взрослого насекомого: голова, 

грудь и брюшко. Сложный ротовой аппарат – мендибулы, максиллы, лабиум. 

Сигментация брюшка первичных насекомых и высших насекомых. Древние 

насекомые. Ископаемые насекомые палеозойской эры и мезозоя. Гигантизм 

древних насекомых. Хищные насекомые. Разнообразие хищных насекомых. 



 

Хищные жесткокрылые (божьи коровки, жужелицы, стафилины, муравьи, 

богомолы). Сетчатокрылые (златоглазка). Стрекозы. Биологический способ 

борьбы с вредителями. 

Растительноядные насекомые. Экологическая роль растительноядных 

насекомых в природе и в сельском хозяйстве. Вредители сельскохозяйственных 

культур. Жуки – вредители (колорадский жук, щелкуны, корнееды, 

чернотелки). Сетчатокрылые – вредители (белянки, совки, пяденицы и т.д). 

Насекомые опылители. Значение насекомых в размножении цветковых 

растений. Шмели. Общественные насекомые.Жизнедеятельность пчел и 

муравьев. 

Защитные приспособления насекомых от врагов. Несъедобность насекомых и 

предупреждающая окраска. Покровительственная окраска насекомых. 

Мимикрия. Жалоносные насекомые.  Насекомые, имеющие хозяйственное 

значение. Пчеловодство. Шелководство. Кошениль. Насекомые – опылители 

(шмели). Вредные насекомые: вредители сельского хозяйства, паразиты. 

Практическая работа (3 часа) 

Работа с энтомологическими коллекциями- изучение различных типов 

ротового аппарата насекомых.Работа с энтомологическими коллекциями - 

сравнение наружных отделов органов чувств у различных групп насекомых. 

Лабораторная работа (1 час) 

Изучение морфологии бронзовки в лабораторных условиях. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

Изучение покровительственной окраски насекомых и мимикрии по 

коллекционным образцам. Фотографирование.  

Экскурсия (5 часов) 

Фотографирование насекомых в природных условиях. 

Коллекционирование насекомых.Наблюдение за насекомыми в природе. 

Наблюдение за насекомыми в природной обстановке весной. 

Летняя экскурсия в природу «насекомые степных экосистем». 

Тип Моллюски (8 часов) 

Строение и биология моллюсков.Разнообразие моллюсков.Экологические 

связи моллюсков в водных экосистемах.Двустворчатые моллюски. Беззубка. 

Морские двухстворчатые – тридактна, гребешок, устрица, мидия и др. 

Брюхоногие моллюски. Виноградная улитка. Обыкновенный прудовик. 

Морские брюхоногие (рапана). Головоногие моллюски. Каракатица. Кальмар. 

Осьменог. Хозяйственное значение моллюсков. Съедобные моллюски и их 

искусственное разведение. Добыча природного жемчуга. Ископаемые виды 

моллюсков. Аммониты. Белемениты.  

Практическая работа (3 часа) 

Работа с дополнительной литературой « Моллюски - биофильтры» 

Наблюдение за моллюсками в экспозиции живых объектов УИ 

Экобиоцентра. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

Оформление наблюдении – фотографирование, описание моллюсков.  

Экскурсия (1 час) 



 

Наблюдение за поведением улитки – ахатин в экспозиции живых объектов 

УИ Экобиоцентра. 

Класс Рыбы (12 часов) 

Строение и биология рыб. Внешнее и внутренне строение. Скелет и 

мускулатура рыб. Нервная система, органы чувств и поведение рыб. 

Размножение и цикл развитие рыб. Приспособление рыб к разнообразным 

экологическим средам.Экологические группы рыб в водных системах. 

Проходные и полупроходные рыбы. Пресноводные и морские рыбы. 

Глубоководные и пелогиальные рыбы. Рыбы, переносящие 

засуху.Хозяйственное значение промысловых видов рыб.Акклиматизация рыб.  

Практическая работа (4 часа) 

Работа  с дополнительной литературой «Рыбы ВКО» 

Изучение пособии и монографии ученых ВКО и др. 

Наблюдение за аквариумными рыбками полигона живых объектов УИ 

Экобиоцентра. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

Оформление наблюдении в виде небольшого сообщения об необходимых 

условиях содержания аквариумных рыб. Фотографирование.  

Экскурсия (3 часа) 

Экскурсия на Голубые озера «Мальки рыб, обитающие на водоеме», «Чайки 

– охотники истребители мальков». 

Класс Земноводные (14 часов) 

Строение и биология амфибии. Внешнее и внутреннее строение. Скелет и 

мыщцы земноводных. Образ жизни. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение. Многообразие земноводных. Значение земноводных в природе 

и для человека. Экологическая характеристика бесхвостых земноводных. 

Лягушки. Жабы. Жизненный цикл бесхвостых амфибии.Распространение и 

ареал обитания.Хвостатые земноводные. Тритоны. Саламандры. Тропические 

виды хвостатых земноводных. Амбистома и аксолотль.   

Практическая работа (5 часов) 

Работа с дополнительной литературой по экзотическим видам земноводных. 

Изучение научных публикации Казахстанских ученых. 

Работа с монографиями, научными публикациями ученых Восточного 

Казахстана. 

Наблюдение за видами земноводных, обитающих в экспозиции живых 

объектов УИ Экобиоцентра. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

Оформление результатов наблюдений, заполнение дневника наблюдений.  

Фотографирование земноводных 

Экскурсия (3 часа) 

Экскурсия в полигон живых объектов УИ Экобиоцентра «Содержание 

разных видов земноводных в лабораторных условиях». 

 

Класс Пресмыкающиеся (14 часов) 

Пресмыкающиеся – первые наземные позвоночные животные. 



 

Строение и биология рептилии. Внешнее и внутреннее строение. Скелет и 

мускулатура пресмыкающихся. Органы дыхания. Кровеносная система. 

Размножение и развитие. Значение пресмыкающихся.  

Чешуйчатые пресмыкающиеся. Змеи. Ящерицы. Представители 

герпетофауны ВКО.Пресмыкающиеся – эндемики. Крокодилы.Черепахи. 

Морские и сухопутные черепахи. Приспособленность пресмыкающихся к 

условиям среды.Древние пресмыкающиеся.Причины вымирания древних 

гигантских пресмыкающихся. 

Практическая работа (5 часов) 

Изучение научных публикации Казахстанских ученых «Рептилии 

Казахстана».Работа с монографиями, научными публикациями ученых 

Восточного Казахстана.Работа с дополнительной литературой «Озерная 

лягушка – акклиматизированный вид пресмыкающихся» 

Наблюдение за пресмыкающихся, обитающих в экспозиции живых объектов 

УИ Экобиоцентра. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

Оформление наблюдений в виде электронного буклета. 

Фотографирование пресмыкающихся полигона живых объектов УИ 

Экобиоцентра. 

Экскурсия (3 часа) 

Экскурсия в полигон живых объектов «УИ Экобиоцентра». 

Экскурсия на гору Орел, Черная сопка и др. в целях фотографирования и 

наблюдения за пресмыкающимися. 

 

Класс Птицы (14 часов) 

Строение и биология птиц. Внешнее  и внутреннее строение. Скелет и 

мускулатура. Нервная система, органы чувств и поведение птиц. Размножение 

и развитие. Сезонные явления в жизни птиц. Кочевки и перелеты. 

Происхождение птиц. Эволюционное преимущество птиц. 

Экологические группы птиц.Виды водоплавающих птиц в ВКО.Околоводные 

виды птиц.Курообразные и дрофиные виды птиц.Зерноядные птицы открытых 

пространств.Врановые птицы.Воробьиные виды птиц.Дятлообразные виды 

птиц.Хищные птицы.Значение птиц в природе и в жизни человека. Охрана 

птиц. Редкие и исчезающие птицы ВКО.  

Практическая работа (5 часов) 

Работа с научно – популярной литературой по орнитологии Казахстана. 

Работа с монографиями, научными публикациями и учебными пособиями 

ученых Восточного Казахстана. 

Наблюдение за попугаеобразными и другими видами птиц, обитающих в 

экспозиции живых объектов УИ Экобиоцентра. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

Оформление результатов заполнением дневника наблюдений. 

Изготовление кормушек.Изготовление искусственных гнездовья для птиц. 

Экскурсия (3 часа) 

Наблюдение за сезонным поведением птиц в пойме р. Иртыш. 



 

Наблюдение за зимующими птицами ВКО. 

Класс Млекопитающие (14 часов) 

Строение и биология млекопитающих. Внешнее и внутренне строение.  

Скелет и мускулатура. Нервная система, органы чувств и поведение 

млекопитающих. Экологическое разнообразие млекопитающих. Отряды 

перврпроходные, яйцекладущие, сумчатые.  Происхождение млекопитающих. 

Рукокрылые. Приспособление летучих мышей к ночному образу жизни 

(эхолокация). Насекомоядные. Кроты. Землеройки. Кутора. Выхухоль. 

Грызуны. Капибара. Речной бобр. Представители грызунов ВКО. 

Зайцеобразные.Копытные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Виды 

копытных, занесенных в Красную книгу. Кулан. Сайгак. Аргали. Хищники. 

Семейства собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. Морские млекопитающие. 

Ластоногие и китообразные. Приматы. Значение млекопитающих в природе и в 

жизни человека.Эволюционное преимущество млекопитающих. 

Практическая работа (5 часов) 

Работа с научно – популярной литературой по млекопитающим Казахстана. 

Работа с монографиями, научными публикациями и учебными пособиями 

ученых Восточного Казахстана.Наблюдение за грызунами, обитающими в 

полигоне живых объектов УИ Экобиоцентра. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

Оформление результатов наблюдении, фотографирование млекопитающих в 

неволе. 

Экскурсия (3 часа) 

Экскурсия в зоологический парк. 

Экскурсия в областной, историко-краеведческий музей «Отдел природы». 

 

Проблемы охраны биоразнообразия ВКО (8 часов) 

Браконьерство, пожары, распашка. Красная книга (животные). 

Международная красная книга. Красная книга Казахстана. 

Краснокнижные виды животных ВКО. Организация ООПТ в целях охраны и 

восстановления численности редких и исчезающих животных. Особо 

охраняемые территории ВКО и главные объекты их охраны.  

Роль экологического воспитания и просвещения в сохранении 

биоразнообразия. 

Практическая работа (3 часа) 

Работа с научно – популярной литературой ученых ВКО «Пожары, 

Разведение лес, ООПТ»Работа с Красной книгой Казахстана и ВКО «Редкие и 

исчезающие животные». 

Самостоятельная работа(1 час) 

Составление электронного буклета «ООПТ ВКО». 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

После полного освоения программы «Зоология с основами биологической 

экологии», учащиеся должны знать:  



 

 Основные понятия и термины курса «Зоология с основами биологической 

экологии». 

 Значение животных в природе и жизни человека. 

 Общие правила пользования лабораторным оборудованием.  

 Правила поведения в природе. 

 Основные правила работы с отдельными видами животных. 

Должны уметь: 

 Определять виды животных природы родного края. 

 Применять полученные знания на лабораторно - практических работах 

 Пользоваться с лабораторным оборудованием. 

 Проводить наблюдения в природе за сезонными явлениями животных. 

 Работать с литературой 

 Работать с инструктивными картами по лабораторно-практическим 

занятиям. 

 Оформлять результаты наблюдений и делать выводы. 

 

Литература: 

 

1. Акимушкин И. Мир животных. Москва «Молодая гвардия», 1974 

2. Акимушкин И. насекомые. Пауки. Домашние животные. Москва 

«Мысль», 1990. 

3. Гиляров М.С. Биологический энциклопедический словарь. Москва 

«Советская энциклопедия», 1986. 

4. Мариковский П.И. Насекомые вокруг нас. Издательство «Кайнар», 1986 

5. Морозов В. Занимательная биоакустика. «Рассказы о языке эмоций в 

мире животных и человека». Издательство «Знание» Москва 1983. 

6. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных Часть 1. Москва 

1979. 

7. Рахманов А.И. Птицы наши друзья. Москва 1989 

8. Яхонтов А.А. Зоология для учителя. Москва «Просвещение» 1982 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

Қазіргі уақытта адамзат экологиялық қиын жағдайда тұр, ал оны дұрыс 

шешу үшін экологиялық білім мен тәрбиенің маңызы зор.  

Қазақстанда экологиялық жағдайдың қалыптасуы халықтың 

денсаулығына әсер етпей қоймайды, экономикалық апатқа әкеледі, сондықтан 

экологиялық қауіпсіздік – мемлекет аймақтарының стратегиялық міндеттерінің 

бірі, ерекше атап айтқанда, халықтың тұрмыс жағдайының тұрақтылығы мен 

қалыпты өмір сүруін қамтамасыз ету. Экологиялық жағдайдың нашарлау 

себептерінің бірі халықтың экологиялық білім деңгейінің төмендігі немесе 

жеткіліксіздігін көрсетеді.  

Табиғат ресурстарының толықтай немесе кейбір бөліктерінің жоғалуы, 

табиғи ландшафт өнімділігінің төмендеуі, топырақ, су жүйесінің құрғауы, 

қоршаған ортаның ластануы Қазақстандағы табиғи ортаның жалпы 

экологиялық жағдайының бұзылуын сипаттайды.  

Тұрақты даму ұстанымдарында экологиялық капитал қорларын болашақ 

ұрпаққа жеткізу мен сақтаудың қарастырылғаны белгілі: топырақтың 

құнарлығы, таза ауа, белгілі климат, озондық қабат, генетикалық биотүрлер. 

Әкімшілік басқару және табиғатты пайдалану саласындағы барлық 

мамандардың экологиялық дайындығының сапасы маңызды деңгейде 

анықталуы тиіс.  

ХХІ ғасырдың күн тәртібінде экологиялық білім өзіндік мақсат емес, ол 

тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін қажет, салауатты өмір, құндылықтар, 

білімді өзгертудің негізгі механизмі ретінде қарастырылады. 

Бағдарлама «Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған 

экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы», «ҚР Білім туралы» заңы, 

«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы» (07.12.2010 жыл) негізінде жасалды. 

Экологиялық білім беру төмендегідей адам іс-әрекетінің дамуына 

негізделген: 

- табиғи ресурстарды үнемдеу; 

- қоршаған ортаның ластануын тоқтату; 

- табиғи экожүйені сақтау; 

- қабылданған экологиялық этиканы, тәртіп кодекстерін және 

халықаралық одақ нормаларын сыйлауға меңгеру; 

- қаржылық қолдау және қоршаған ортаны қорғауды жүзеге 

асыруға белсенді түрде қатысу, толық дайындықты қалыптастыру; 

- ТМД мемлекеттеріндегі біріккен экологиялық саясатты 

жүзеге асыру және біріккен табиғатты қорғау әрекеттерін жүргізу;  

Экологиялық білім беру – ерекше қалыптасқан жүйе, болашақ ұрпақтың 

мүддесі мен қажеттілігін және алғышарттарын сақтау, жер жүзіндегі адам 



 

өмірінің жоғары бағалануы, ақпараттық-экологиялық қоғамының жүзеге 

асырылуы. 

Экологиялық білім дегеніміз – үздіксіз оқу үрдісі және ғылыми-

тәжірибелік білім мен іскерлік жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Сонымен 

қатар ол тұлғаның дамуы мен тәрбиеленуінің, экологиялық өмір салтын 

қалыптастырудың, тұрақты табиғатты пайдалану мен тұтынуының, қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы қызметі мен тәртібінің құндылық бағдарлары 

болып табылады. 

Экологиялық білім жүйесі ұйымдық формалардың іс-әрекетінің 

үйлестіретін үздіксіз экологиялық білім жиынтығының міндеті мен мақсатын 

жүзеге асыру үшін керек. Олар – экологиялық білім инфрақұрылымы, 

басқарудың нормативтік-құқықтық, ғылыми-әдістемелік және экономикалық 

реттеу. 

Экологиялық білім стратегиясы – экологиялық білім аймағындағы 

мемлекеттік саясат негізін құрайтын, оны жүзеге асырудың негізгі бағыттарын 

анықтайтын экологиялық мәдениетті қалыптастыру, яғни «адам-табиғат», 

«қоғам-табиғат», қарым-қатынас саласындағы қоғамдық ой-сана ғана емес, 

оның терең қажеттлігінің өзгерісін түсінетін ұстанымдар, мақсаттар, ойлар 

басымдылығының жүйесі. 

Экологиялық білім беру бағытында экология ғылымында негізгі ұғымдар 

мен түсініктер бар, олардың негізгілері: «экологиялық сана», «экологиялық 

сауаттылық», «экологиялық этика», «экологиялық мәдениет», «экологиялық 

білім» тағы басқалар. Экологиялық ұғымдардың әрбір оқушы білуі тиіс. 

Ұғымдарды түсіну оқушылардың табиғатқа деген көзқарасын қалыптастырады.  

Экологиялық сапа – адамның табиғатқа көзқарасының, білімінің, 

сенімінің, дағдыларының жиынтығы болса, экологиялық ойлау – табиғаттағы 

болып жатқан өзгерістерге ғылыми негізде баға беру, оның себептерін ашу 

және терең түсіну.  

Экологиялық сауаттылық  экологиялық білімді игере отырып табиғат 

қорларын тиімді пайдалануға жол ашады, ал экологиялық этика үйде, түзде, 

табиғатта адамның өзін-өзі ұстай білуін, мінез-құлық дағдарысын қатаң 

сақтауды қалыптастырады. 

Экологиялық мәдениет – азаматтың өмірі мен болашақтағы дамуында 

эколггиялық мәселелердің өзектілігін тереңінен ұғынушылығы мен 

сипатталады. Аталған түсініктердің негізінде экологиялық ағарту және тәрбие 

адамды қоршаған табиғи ортаны ұғынып қабылдауға, табиғатқа ұқыпты 

қараудың қажеттілігіне сендіруге, оның байлықтарын жоғары саналылықпен 

пайдалануға дағдыландыру болып табылады.  

Адам – табиғаттың ажырамас элементі, онсыз жан баласы дем алуы, 

қоректенуі, жылуы мен жарықты қабылдауы мүмкін емес. Қысқасы, табиғатсыз 



 

тірлік те, өмір де жоқ. Сондықтан да қоршаған ортамыз – табиғатқа деген 

қарым-қатынас терең ізгілік пен адамгершілікке ұласуы керек. Сонымен қатар 

табиғат – адамдар үшін таным мен эстетикалық қарым-қатынастардың нысаны. 

Оның тартымды құпия сырына енудің өзі терең ғылыми көзқарастың 

қалыптасуына ықпал жасайды.  

Ең бастысы, экологиялық тәрбиенің негізгі көрсеткіштері оқушылардың 

қазіргі экологиялық мәселелерді жете түсінуі, оны сақтап қорғауда 

жауапкершілік сана-сезімдері және табиғатқа деген сүйіспеншілік сезімдері 

сұлулықты көре білу, сүйсіну және рахаттана білу дағдылары болып табылады. 

«Адам – қоғам-табиғат» жүйесінің мәні де осында.      

Осы заманғы білім беру және тәрбиелеу жүйесінде қосымша білім беру 

баланы парасаттылық, адамгершілік, физикалық, эмоциялық жағынан дамыта 

отырып кешенде білім беру, тәрбиелеу мен сауықтыру міндеттерін шешуге 

мүмкіндік береді.  

Авторлық бағдарламада кіші мектеп оқушыларын қалыптастырудың 

үлгісі ұсынылады. Кіші мектеп жасы экологиялық мәдениет негізін 

қалыптастыру үшін қолайлы кезең болып табылады. Осы жаста оқушылар 

санасында жеке тұлғаның көрнекілік-эмоциялық тұрғысының қалыптасуы 

жүреді. Кіші мектеп жасындағы бала адамдар қатынасының әлеміне 

қызығушылық танытады. Табиғатты зерттеу бойынша басты лаборатория қала 

маңы, қала саябақтары болады, мұнда балалар табиғаттағы өзара байланыстар 

туралы біледі.  

Қазіргі уақытта оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру 

педагогикалық проблемалардың өзектілерінің бірі ретінде қарастырылады.  

Әзірленген бағдарлама балалардың экологиялық пен әлеуметтік санасын, 

олардың қоғамдағы өмір ережелері туралы көріністерін дамытуға бағытталған, 

ал ұсынылатын алуан түрлі оқыту әдістері балаларда ойлаудың икемділігін, 

талқылау қабілеттілігін дамытуға, өз беттерімен пайымдау жасауға, жаңа, 

өзіндік көзқарастарды, көркем нәтижелерді, әсем шешімдерді  табуға 

көмектеседі. Ұсынылатын оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің тиімділігін 

жоғарылатуға экологиялық тәрбие берудің дәстүрлң мен инноваиялық 

әдістерінің, формаларының, құралдарының оңтайлы үйлесуіне әсер етеді.  

Әдістемелік ұсыныстар 

Балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруда басты рөл білім 

беруге жатады, бірақ үздіксіз экологиялық білім беру жағдайында ойын 

технологиялары балаларды оқытуда, тәрбиелеуде және балалардың дамуында 

көмекші құрал ретінде қарастырылады, сондықтан біз балаларды экологиялық 

мәдениетке жалпы адамзаттық адамгершілік нормаларына сүйенетін және білім 



 

берудің ізгілікке, гуманитарлыққа бағытталатын ойын педагогикалық 

технологиялар құралдарымен негіздеуді ұсынамыз.  

Бағдарламада ойын формасында экологияның көптеген тақырыптарының 

мазмұны ашылады. Балалар өткен сабақты қайталамайды, мазмұндамайды, 

бірақ әрқайсысына күрделі өмірлік мәселелерді түсінуге көмектесу қажет, 

адамгершілік мәселені шешуді таңдауда толық еркіндікті ұсыну керек. Мұндай 

оқыту оқушыны түсінік, қиял, адамгершілік пен рухани көріністерге әкеледі. 

Бұл әлемге ойын арқылы көз жеткізу адам болуға үйретеді. Ойын – іс-әрекет 

сипатын қалыптастыратын табиғи және дамытушы, белгілі ойындарды таңдап 

алдық. Ойындар сабақтарға эмоциялық кескін береді, оларды тірі етеді. Іс-

әрекеттің әр түрлі түрпішіндері жүйеге біріктірілген және аптасына 2-4 сағат 

жүктемесіндегі сабақтар циклін ұсынады.  

Мақсаты: адамгершілігі жоғары, экологиялық сауатты адамды 

қалыптастыру.   

Міндеттері:  

 Балаларды қоршаған ортаға ұқыпты қарауға үйрету; 

 Табиғат заттары мен объектілерін толық қабылдауын дамыту; 

 Бейнелік ойлауды дамыту; 

 Қоршаған ортамен қарым-қатынасты үйлестіруге бағытталған 

әлеуметтік белсенділіктің айқындалуына ықпал беру.  

Оқыту әдістері 

Интерактивті әдістер: дидактикалық ойындар, іскерлік ойындар, рөлдік 

еліктеу ойындары, викторина, жаттығу ойындар (анаграммалар, лото, 

ребустар), экологиялық ертегілер, калейдоскоптар, білгірлер турнирі, 

презентациялар, ойын-саяхаттар, ойын-жарыстар, жобалар. Ұсынылып отырған 

ойындар іс-әрекеттің басқа түрлерінің элементтерінен де құралады.  

Экскурсиялар: фенологиялық, экологиялық соқпақтар.  

Негізгі түсініктер 

Экология, экологиялық факторлар, биоценоз, тіршілік формалары, 

популяция, ноосфера, техносфера, тірі зат, экологиялық жүйелер, 

биоалуантүрлілік, тіршіліктің тұрақтылығы, заттардың биологиялық айналымы, 

продуценттер, редуценттер, консументтер, автотрофтар, гетеротрофтар, көшіп-

қону, руханилық, адамгершілік, этика, биосфералық адамгершілік, қорғалатын 

аймақтар, мекен ету ортасы, экологиялық қуыс.  

 



 

МАЗМҰНЫ 

1. Экология негіздері (37 сағат) 

Экология – тірі ағзалардың қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасын 

зерттейтін ғылым. Экология тарихы. Экология заңдары. Биосфера – белгілі бір 

шарттары бар ортаның нақты бір аймағын мекендейтін тірі ағзалар жиынтығы. 

Биосфера шекаралары. Биосфераны құрайтын ағзалардың алуан түрлілігі 

Жердің тірі затын құрайды. Тірі зат – зор энергиясы бар белсенді «әрекет ететін 

масса». Тіршілік тұрақтылығы – тірі ағзалардың бейімделушілік нәтижесі 

ретінде. Тірі ағзалардың кеңістіктік топтамалары – биоталар. Биосферадағы 

жануарлар рөлі. Тіршіліктің негізгі орталары. Топырақ – тірі ағзалардың 

тіршілік ортасы ретінде. Жер-ауа ортасы. Тығыздық, планктон, температуралық 

режім. Ағза және экологиялық фактор. Шектеуші фактор заңы. Температура – 

экологиялық фактор ретінде. Су және жарық – абиотикалық факторлар. Тірі 

ағзалардың қоршаған ортаға әсері. Тіршіліктің бейімдеуші ырғақтары. 

Тәуліктік ырғақтар. Жылдық ырғақтар. Биологиялық ырғақтар. Көңіл-күй, ауа-

райы. Ағзалардың ортаға бейімделуінің негізгі жолдары. Бейімделу. Анабиоз.  

Табиғаттағы тәуліктік өзгерістер. Табиғат заңдары. Минимум мен 

максимум заңдары. Қажетті алуантүрлілік туралы заң. Тіршілікті сақтау заңы. 

Табиғат қауымдастықтары. Экожүйе – заттар айналымы қолданылатын ағзалар 

мен бейорганикалық компоненттер жиынтығы. Экожүйенің биогенді 

элементтері, продуценттер, консументтер, редуценттер қорларына тәуелділігі. 

Биоценоздарды ұйымдастырудың маңызды ұстанымы. Қауымдастықтың 

қоректік тізбегі. Продуценттер, консументтер, редуценттер. Қоректену 

деңгейлері. Қорек тізбегі. Қоректік қатынастар заңдары. Жыртқыштар. 

Паразиттер. Жыртқыш-құрбан, паразит-ие қатынастары. Бәсекелестік 

қатынастар заңы.  

Тәжірибелік жұмыс:  

 Экскурсия «Табиғаттан білім алу» 

 Экскурсия «Табиғаттан сұлулық алу» 

 «Мектеп табиғатта» атты экологиялық соқпақ бойынша экскурсия    

 «Бәрі бір жаққа жоғалады» ойыны 

 «Қоректік пирамида» ойын-байқауы 

 «Көңілді айналым» ойыны 

 «Маугли ізімен» ойыны 

2. Табиғатты қорғау (50 сағат) 

Жер – біздің ортақ үйіміз. Адамның қоршаған ортаға әсері. Экология 

мәселелері. Суды қорғау. Судың ластану көздері. Табиғаттағы су айналымы. 

Суды қорғау бойынша іс-шаралар. Атмосфералық ауаны қорғау. Ластану 



 

көздері. Ластанудың алдын-алу. Топырақтың ластануы. Табиғатта өсімдіктің 

алатын орны. Бөлмелік өсімдіктер әлемі. Өсімдік әлемінің мәселелері. Орманды 

қорғау. Табиғатта жануарлардың алатын орны. Жануарлардың жойылу 

себептері. Жануарларды қорғау бойынша шаралар. Қызыл кітап. Ерекше 

қорғалатын аймақтар. Ботаникалық бақтар мен зоосаябақтар.  

Тәжірибелік жұмыс (жеке авторлық әзірлемелер бойынша):  

 «Жер – біздің ортақ үйіміз» экологиялық брейн-рингі  

 «Табиғат – шағымдар кітабы» экологиялық ертегісі 

 Суреттер байқауы «Орман» 

 «Орман құпиялары» ойын-байқауы 

 «Орман дәріханасы» виртуалды экскурсия 

 «Жасыл достар» ойын-викторинасы 

 «Гүлдер – ғасырлар шегінде» виртуалды танымдық экскурсия 

 «Жануарларды тап» ойын-жұмбақ 

 «Кім немен қоректенеді» рөлдік ойыны 

 «Экология және біз» ойыны 

 «Орман – табиғи қауымдастық» экскурсиясы 

 «Аквариум балықтарымен танысу» экскурсиясы 

 «Табиғат құпиялары» экологиялық соқпағы бойынша саяхат 

 «Бөлмелік өсімдіктер әлемі» саяхаты 

Зерттеушілік іс-әрекет:   

 «Табиғат – шағымдар кітабы» мини жобасы 

 «Бізді қоршаған су» мини жобасы 

 «Қызыл кітап ізімен» мини жобасы 

 «Қорғалатын аймақтар» мини жобасы 

3. Рухани-адамгершілік құндылықтар (61 сағат) 

Биосфералық адамгершілік. Сен тұратын өлке. Табиғатта өз-өзіңді ұстау 

ережесі. Табиғат және адам. Менің тұрғым келетін – қала. Адамгершілік-

этикалық заңдар. Өнегелік, руханилық, адамгершілік түсінігі. Мейірімділік пен 

қатыгездік. Жақсылық пен жамандық. Сұлулықты сезіну заңы. Сұлулық – 

мейірімділік көзі. Зерде. Эмоциялар. Еркіндік.  

Рухани сезінуге апаратын жол. Адамгершілік санаттары: сезімталдылық, 

кешіре білу, шынайылық, барлық тірі заттарға ұқыпты қарау, сүйіспеншілік. 

Қатынасу мәдениеті. Сиқырлы сөздер. Этикет. Этикалық тәрбиелеу – 

денсаулық негізі ретінде. Артықшылықтар мен кемшіліктер. Қарапайымдылық. 

Жан ашырлық. Қайырымдылық. Ақиқат пен жалған. Адалдық пен екі жүзділік, 

жағымпаздық, жала жабу, ғайбат айту.  

Тәжірибелік жұмыс:  



 

 «Сыпайылық әлеміне» саяхат-сабақ 

 «Өзіңді мейірімділікпен өлше» мейірімділік сабағы 

 «Сұлулық – мейірімділік көзі» викторинасы 

 «Сиқырлы орындық» ойын-байқауы 

 «Достарды қалай көбейтуге болады?» рөлдік ойыны 

 «Таза бұлақ» дидактикалық ойыны 

 «Көктем қиялдары» байқауы 

Зерттеушілік іс-әрекет:  

 «Мейірімді үйшік» мини жобасы 

 «Таза және мейірімді таң» мини жобасы 

 «Мейірімді із» мини жобасы 

 «Экоқалашық менен басталады» мини жобасы 

 «Менің қалама экоқалашық болу үшін қалай көмектесу керек?» 

мини жобасы 

 «Салауатты өмір салты» мини жобасы 

 «Дұрыс тамақтану ережесі» мини жобасы 

 

«Экология» бағдарламасы бойынша 

үлгілі күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 

№ Сабақ тақырыбы Сағат 

саны 

Соның ішінде 

   Теор. Тәжіриб Өз беті 

I Кіріспе. Экология – «үй туралы ғылым» 2 2   

II Экология негіздері     

1 Биосфера тіршілік ортасы ретінде 2 2   

2 Тіршіліктің негізгі орталары 3 2 1  

3 Биоырғақтар 4 2 1 1 

4 Тірі ағзаларға әсер ететін факторлар  4 2 2  

5 Ағзалардың бейімделгіштігі  4 2 2  

6 Табиғаттағы заттардың биологиялық айналымы  5 2 2 1 

7 Экология заңдары 4 2 2  

8 Табиғат қауымдастықтары. Экожүйелер 4 2 2  

9 Ағзалардың өзара әрекеттесуі 5 2 2 1 

 Барлығы 37 20 14 3 

III Табиғатты қорғау     

10 Адамның қоршаған ортаға әсер етуі 2 2   

11 Жер – біздің ортақ үйіміз 5 1 2 2 

12 «Табиғаттың шағым кітабы» 5 1 2 2 

13 Бізді қоршаған су 5 1 2 2 

14 Ауаның Жердегі рөлі 4 1 1 2 

15 Орман құпиялары. Орман дәріханасы 5 1 2 2 

16 Ботаникалық бақтар мен қорықтар  5 1 2 2 

17 «Қызыл кітап» ізімен  5 1 2 2 

18 Ерекше қорғалатын аумақтар 5 1 2 2 

19 Адам денсаулығы – ұлт саулығы  5 1 2 2 



 

20 Таңғажайып жануарлар  4 1 2 1 

 Барлығы  50 12 19 19 

IV Рухани-адамгершілік құндылықтар     

21 Экология – адамгерщіліктің бір жағы ретінде  2  2  

22 Биосфералық адамгершілік 3 1 1 1 

23 Мейірімділік сабағы 4 1 2 1 

24 Сыпайылық әлемі 4 1 2 1 

25 Сұлулық – мейірімділік көзі 2 1 1  

26 Қатынасу мәдениеті 3 1 2  

27 Сиқырлы сөздер  2  2  

28 Мейірімділік және қатыгездік. Рақымдылық 

және қайырымдылық.  

2 2   

29 Мейірімді із 4  2 2 

30 Мейірімді үйшік 2  2  

31 Таза бұлақ 2  2  

32 Таза және мейірімді таң 2   2 

33 Үш қысқа ереже 2  2  

34 Экологиялық лото 2  2  

35 Экологиялық бағдаршам 2  2  

36 «Денсаулық» еліне саяхат-сабақ  3 1 1 1 

37 Экоқалашық менен басталады  3  1 2 

38 Менің қалама экоқалашық болу үшін қалай 

көмектесу керек 

5 1 2 2 

39 Көктемдік қиялдар  2   2 

40 Салауатты өмір салты 4  2 2 

41 Дұрыс тамақтану ережесі 2   2 

42 Этикалық тәрбиелеу – денсаулық пен 

экологиялық мәдениеттің негізі ретінде  

4 2 2  

 Барлығы  61 11 32 18 

 Барлық жиынтығы 148 43 65 40 

 

Күтілетін нәтижелер 

Машықтануы тиіс: 

- Экологиялық мәселелерді шешу үшін экологиялық білімді қолдануды; 

- Қоректік тізбектің сұлбаларын құруды; 

- Экожүйелердің негізгі компоненттерін айқындауды; 

- Экологиялық мәселелерді шешуге жаңа, қайталанбас көзқарастарды 

табуды; 

- Талқылай білу, маңызды мәселелерді жете түсінуді.  

Меңгеруі тиіс:  

Экологиялық терминологиялар, экологиялық факторлар, экожүйелер 

құрылымы, экожүйелердің құрылымдау ұстанымдары, табиғатта өзін ұстау 

ережелері, табиғаттағы заттардың биологиялық циклі.  
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Пояснительная записка. 

 

 Программа «Геология и ландшафтоведение» рассчитана на учащихся 

среднего школьного возраста (7-9 классы). Она опирается на базовые знания 

школьников по предметам естественнонаучного цикла (географии, биологии). 

Программа разработана с учётом «Типовых учебных программ по 

общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для 

общеобразовательных организаций»от 10 апреля 2013 года № 8424. 

 Программой предусмотрена последовательность и преемственность 

материала, что обеспечивает доступность и целостность курса «Геология и 

ландшафтоведение». 

  В школьной системе все обучение сводится в основном к получению 

теоретических знаний, не обеспечивающихся практическими наработками. 

Поэтому данная программа делает упор на практическую направленность 

обучения, на выработку практических умений  и навыков у учащихся. 

Значительная часть, отведенных в программе часов, отводится на практические 

занятия, самостоятельные работы, экскурсии, проектирование и 

исследовательскую работу учащихся, что должно способствовать развитию 

творческих способностей учащихся. 

 Важнейшим элементом в содержании курса «Геология и 

ландшафтоведение» выступает региональный компонент, введении которого в 

учебный процесс предполагается такими активными методами как экскурсии и 

практические занятия учащихся под руководством педагога. 

 Освоение программного материала курса предполагает так же 

использование в учебного процессе новых педагогических технологий и 

методов: обучение в сотрудничестве, метод проектов, модульное обучение – 

истинно гуманистические по своей философской и психологической сущности, 

обеспечивающие успешное усвоение материала всеми учащимися, их 

интеллектуальное развитие, самостоятельность, доброжелательность. 

 Указаны межпредметные связи с географией, историей, музыкой, 

литературой, архитектурой, и, в первую очередь, с биологией. Согласованность 

воздействия на ребенка природы, науки, искусства пробуждает в нем 

интеллектуальные силы, осознание красоты природы, нравственно-

эстетические чувства. 

 Особое внимание в программе уделяется вопросам экологии. 

Эстетическое отношение к природе, осмысление ее красоты, должны вызвать у 

детей убеждение и желание сохранить, сберечь, умножить эту красоту, 

создание этой красоты там, «где ты живешь»: в школе, дома, в интерьере, на 

участке, на даче и т.д. интродукция дикорастущих красивых форм растений 

побуждает сохранить любой элемент природы, не дать исчезнуть, сберечь 

природу – вечный источник жизни, мысли и добрых чувств человека. 

 Программа  ориентирует учащихся на соответствующие профессии, 

поможет подросткам освоиться на рынке труда путем разъяснительной, 



 

информационной работы, проведению занятий, мероприятий, связанных с 

вопросом рынка: реклама, аукцион, супермаркет и т.д. 

 Обобщение знаний в программе предлагается проводить в форме 

интеллектуальных игр, конкурсов, конференций, экскурсий, выставок, защиты 

проектов и др. 

 Программа предусматривает пропаганду здорового образа жизни через 

общение с природой, как с источником духовного и физического здоровья 

человека. Экскурсии должны носить не только учебно-познавательный, но и 

оздоровительный характер. Педагогу необходимо направить усилия на 

формирование у подростков твердых антиалкогольных убеждений, всеми 

средствами ограждать их от пагубного влияния табака, наркотиков, ВИЧ-

инфекции.  

 Контроль знаний учащихся осуществляется посредством их 

самореализации через научные работы, проекты, конкурсы, самостоятельные 

работы, критериями которых являются знания, умения и навыки. 

Методические рекомендации. 

 Учебный процесс при изучении геологии и ландшафтоведения 

должен осуществляться на достаточно высоком научном уровне и 

одновременно удовлетворять фундаментальным дидактическим принципам: 

доступности, наглядности, связи с жизнью, природосообразности.  

 Для прочного и сознательного усвоения учащимися знаний, умений 

и навыков от процесса стихийности во множестве инновационных 

преобразований перейти к процессу управления. Для этого необходимо 

наметить педагогические проблемы, мотивации, идеи, выработать адекватные 

методы и средства их реализации. 

 Отбирать и внедрять новые технологии обучения с учетом 

содержания и задач занятий, обеспечивать активную деятельность учащихся, 

развитие их творческой самостоятельности. 

 Рекомендуется использование таких технологий, как обучение в 

сотрудничестве,  научное проектирование, моделирование природных 

процессов – как наиболее удобные и доступные формы кружковых занятий. 

 В обучении использовать знания учащихся, полученные при 

изучении общеобразовательных естественнонаучных дисциплин, стараясь 

пополнять багаж знаний с в зоне актуального интеллектуального и 

психического развития учащихся.  

 Важнейшей образовательной задачей курса выступает формирование 

у учащихся научной картины мира путём усвоения фундаментальных 

экологических законов и установления взаимосвязей различных компонентов 

природы в рамках единых природных комплексов и Биосферы в целом.  

 Необходимо максимально эффективно использовать региональный 

компонент при отборе содержательной части в процессе подготовки занятий.  

 Среди прочих форм и методов обучения приоритет должны иметь 

активные методы обучения, способствующие активизации мыслительной 

деятельности учащихся и устойчивой мотивации к усвоению экологических 

знаний. Всемерно создавать условия для самореализации учащихся.  



 

 Поднять мотивацию обучения путем развития познавательного 

интереса, самореализации, самостоятельности, веры в собственных силах,  

достижение успеха, в учебной деятельности. 

 Использовать познавательные игры как активную форму учебно-

воспитательного процесса, как наиболее универсальный вид кружковой работы.  

 Сочетать обучение с подвижными занятиями, не лишать ребенка 

радости движения. Бороться с гиподинамией у детей, не допускать развития у 

них сколиоза.  

 Выстраивать учебно-воспитательный процесс таким образом, что бы 

при его осуществлении гармонично сочетались образовательные 

воспитательные задачи. Важнейшими аспектами воспитательной работы в ходе 

реализации курса являются экологическое воспитание учащихся, а так же 

эстетическое и патриотическое воспитание через развитие любви к родной 

природе, маршрутные и экспедиционные исследования. 

Цель и задачи. 

 

Цель: 

 Обеспечение усвоения учащимися основ знаний по программе «Геология и 

ландшафтоведение» 

Задачи: 

1.  Прививать практические знания и навыки наблюдений в прирое, работе с 

коллекционным материалом, письменными и картографическими источниками. 

2.  Способствовать развитию у детей устойчивого интереса к геологическим 

объектам и ландшафтам, как источнику жизненных ресурсов человечества. 

3.  Знакомить с современными методами исследования геологического строения и 

ландшафтной структуры родного края.  

4. Научить составлять ландшафтные описания; формировать практические знания 

и навыки в реализации проектов. 

5.  Развивать у детей правильное экологическое мировоззрение, воспитывать 

любовь к родной природе. 

6.  Добиться понимания практической значимости знаний курса «Геология и 

ландшафтоведение» в дальнейшей жизни детей. Знакомить с областями 

применения знаний, с соответствующими профессиями, их значимости на 

рынке труда. 

7.  Обеспечение экологического мышления и воспитания ответственного 

отношения к природе и готовности к активным действиям по ее охране 

(рациональное природопользование, охрана природы). 

8.  Ориентировать на профессии и специальности: геология, экология, 

ландшафтная архитектура и т.д. 

 

Содержание курса 

Введение (4 ч.) 

Ландшафтоведение - наука о природных комплексах.  

Планета  Земля как уникальное космическое тело (6 ч.) 



 

Планета Земля - как уникальное космическое тело. Происхождение Земли 

как планеты. Развитие географической оболочки.  

Геологическое строение Восточного Казахстана (25 ч.) 

 

Свидетельства прошедших геологических эпох в природе Восточного 

Казахстана. Геологическое прошлое Восточного Казахстана. Строение земной 

коры в пределах ВКО. Происхождение горных пород. Горные породы 

магматического происхождения. Выветривание изверженных горных пород на 

примере Алтайской горной страны (Калба, Ивановский, Линейский, 

Серженский хребты). Горные породы осадочного происхождения. 

Выветривание осадочных горных пород. Уникальные памятники эрозионного 

происхождения на территории Восточного Казахстана. Горные породы 

органического происхождения. Горные породы химического происхождения. 

Главные черты рельефа Восточного Казахстана.  

Практическая работа: «Определение минералов и горных пород». 

Экскурсия: «Наблюдение геологических обнажений в окрестностях Усть-

каменогорска». 

Общие особенности рельефа Восточного Казахстана (26 ч.) 

Зависимость рельефа от строения земной коры. Происхождение гор. 

Происхождение и эволюция Алтая. Хребты Южного Алтая, их происхождение 

и структура. Калбинский хребет. Его происхождение и структура. 

Кокпектинско-Чарское нагорье. Система хребтов Чингизтау-Канчингиз-

Акшатау. Природные комплексы крупных межгорных котловин Восточного 

Казахстана. Зайсанская впадина. Эрозионный и эоловый рельеф пустынь и 

полупустынь. Природный комплекс Алакольской котловины.  

Практическая работа: «Классификация форм рельефа фотографиям». 

Экскурсия: «Посещение низкогорной территории Рудного Алтая»». 

 

Внутренние воды Восточного Казахстана, их геологическая роль ( 14 

ч.) 

Внутренние воды Восточного Казахстана. Особенности речной сети. Река 

Иртыш - главная водная артерия Восточного Казахстана. Правобережные 

притоки Иртыша. Левобережные притоки Иртыша. Озёра Восточного 

Казахстана, их классификация. Озёра тектонического происхождения, каровые 

и моренные озёра. Алаколь и Зайсан - крупнейшие озёра Восточного 

Казахстана. Озеро Маркаколь. Его морфометрические характеристики, режим, 

характер береговой линии.  

Практическая работа: «Составление картосхемы – поверхностные воды 

своего района»». 

Экскурсия «Посещение долины реки Иртыш». 

Горное оледенение и его геологическое значение (6 ч.) 

Горные ледники в пределах Казахстанского Алтая. Их значение для 

природных комплексов. Крупнейший центр оледенения Алтая - гора Белуха 

(Музтау). Крупнейший центр оледенения Алтая - гора Белуха (Музтау). Центр 

оледенения в верховьях реки Бухтармы. 



 

Практическая работа: «Составление схемы горного ледника». 

Природные комплексы (ландшафты) Восточного Казахстана (78 ч.) 

Понятие природного комплекса и ландшафта. Природные зоны как 

планетарные природные комплексы. Природные зоны Восточного Казахстана. 

Природная зона степей. Расположение степей в пределах восточного 

Казахстана. Особенности рельефа и климата. Растительный мир степей 

Восточного Казахстана Природная зона степей. Расположение степей в 

пределах восточного Казахстана. Особенности рельефа и климата. 

Растительный мир степей Восточного Казахстана Животный мир степей 

Восточного Казахстана. Эволюция степных экосистем. Особенности 

трофических цепей в степных экосистемах Восточного Казахстана. 

Трансформация степных экосистем под влиянием деятельности человека. 

Проблемы охраны степных природных комплексов. Проблемы охраны степных 

природных комплексов. 

Пустыни и полупустыни Восточного Казахстана. Растительный мир 

пустынь и полупустынь. Морфологические и физиологические приспособления 

растений к условиям сухого климата. Животный мир полупустынь и пустынь. 

Адаптация животных к условиям сухого климата  

Особенности высотной поясности в горах Восточного Казахстана. 

Особенности высотной поясности на Западном Алтае. Особенности высотной 

поясности на территории Южного Алтая. Проявление высотной поясности в 

Саур-Тарбагатае. Горно-степные ландшафты Восточного Казахстана, их 

структура и географические особенности. Горно-лесные ландшафты Западного 

Алтая. Горно-лесные ландшафты Южного Алтая. Проблемы охраны лесных 

ландшафтов Восточного Казахстана. Горно-луговые ландшафты в пределах 

Казахстанского Алтая. Особенности климата, растительности и животного мира 

горно-луговых ландшафтов. Проблемы охраны горно-луговых ландшафтов. 

Нивальные ландшафты в пределах Казахстанского Алтая.  

Роль ООПТ в сохранении ландшафтного разнообразия Восточного 

Казахстана.  

Основы методики ландшафтных исследований. Методика 

фенологических наблюдений. Изучение сезонной ритмики ландшафтов. 

Методика изучения структуры ландшафтов. Основы стационарных 

исследований в ландшафтоведении. 

Практическая работа: «Составление диаграмм типичных природных 

комплексов ВКО». 

Практическая работа: «Сбор и систематизация гербария». 

Практическая работа: «Составление видеопрезентаций о ВКО». 

Практическая работа: «Описание ландшафтов Восточного Казахстана». 

Практическая работа: «Создание фотовыставки о природе Восточного 

Казахстана». 

Экскурсия «Наблюдения весенних явлений в степном ландшафте». 

Экскурсия «Наблюдения весенних явлений в лесном ландшафте»». 

Экскурсия «Исследование долины малой реки». 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 



 

Учащиеся должны знать: Особенности строения земной коры, 

происхождения горных пород, проявления основных геологических сил на 

территории ВКО; структуру ландшафтов Восточного Казахстана, их основные 

черты; экологические взаимосвязи в природных комплексах ВКО; сущность 

региональных экологических проблем.  

Учащиеся должны называть и  показывать: 
- основные формы рельефа Восточного Казахстана, в том числе: 

  главные части Казахстанского Алтая (Южный, Центральный, Западный 

Алтай), Калбинский хребет, хребты Саур и Тарбагатай, Кокпектинско-Чарское 

нагорье, Казахский мелкосопочник, Зайсанскую и Алакольскую котловину; 

хребты Казахстанского Алтая (Убинский, Тегерекский, Коксуйский, 

Линнейский, Ивановский, Ульбинский, Холзун, Листвяга. Катунский, Южный 

Алтай. Тарбагатай, Сарымсакты, Нарымский, Курчумский. Азутау; 

хребты Казахской складчатой страны (Чингизтау, Акшатау, Канчингиз); 

выдающиеся горные вершины (Белуха, Беркутаул, Аксубас, пик Хузел, 

пик Хрустальный, Вышеивановский белок, Чёрный узел, Донгалы, Аиртау); 

- основные гидрографические объекты Восточного Казахстана, в том числе: 

 реки (Иртыш, Уба, , Шульба, Аблакетка, Бухтарма, Берель, Хамир, 

Тургусун, Ульба, Малая Ульба, Громмотуха, Курчум, Кальджир, Чёрный 

Иртыш, Кызылсу, Шар, Аягуз, Кендерллы, Буконь, Кулуджун); 

 озёра (Зайсан, Алаоль, Маркаколь, Дыбыгалинское, Айыр, Сибинские, 

Большое Рахмановское, Караколь, Тургусунские, Белоубинские, Ушколь, 

Косколь); 

 ледники (Большой и малый Берельские, Бухтарминский); 

- особо охраняемые природные объекты Восточного Казахстана, в том числе: 

 заповедники (Маркакоьльский, Западно-Алтайский, Алакольский, 

Государственный лесной резерват Семей Орманы), Катон-Карагайский 

Национальный парк; 

 заказники: Кулуджунский, Каратальские пески, Тарбагатайский, Нижнее-

Тургусунский, Урджарка, Солдатская щель, Алеет; 

 памятники природы: Синегорская пихтовая роща, Ащутас, Киин-Кериш, 

Голубой залив, Пылающие Адыры, Тарханский геологический разрез. 

определять и (или) измерять: широту и долготу географических 

объектов Восточного Казахстана,  абсолютную и относительную высоту 

элементов рельефа ВКО, протяженность горных хребтов и речных долин 

Восточного Казахстана, ширину и длину наиболее крупных водоёмов области; 

важнейшие породообразующие минералы – кварц, полевой шпат, роговую 

обманку, пирит, мусковит, биотит, лепидолит, халькопирит, галенит, аплит; 

важнейшие горные породы – гранит, диорит, порфирит, пегматит, алевролит, 

мергель, известняк, доломит, мрамор, конгломерат, песчаник, яшму, 

кровельный сланец; окаменелости плеченогоих, моллюсков, мшанок, морских 

лилий, кораллов, водорослей, сосудистых растений.  

 

описывать: физико-географическое положение ВКО и отдельных её 

частей, природный облик крупных ПТК Восточного Казахстана, природу 



 

зональных природных комплексов расположенных на территории области, 

геологические обнажения. 

объяснять: особенности геологического строения и рельефа ВКО и 

крупных ПТК области, порайонные различия природы, характер течения и 

режим рек, видовой состав и экологические взаимосвязи природных 

комплексов. 

прогнозировать: возможные изменения природы ВКО под воздействием 

антропогенных факторов  

Тематический годовой план. 

№ Содержание Всего 

часов 

 Из них  

   Теорет. Практич Самост. 

  148 44 88 16 

1 Ландшафтоведение - наука о природных 

комплексах. 

2 2   

2 Планета Земля - как уникальное космическое 

тело. 

2 2   

3 Происхождение Земли как планеты 2   2 

4 Развитие географической оболочки. 2 2   

5 Свидетельства прошедших геологических эпох в 

природе Восточного Казахстана. 

2  2  

6 Геологическое прошлое Восточного Казахстана. 2 2   

7 Строение земной коры в пределах ВКО. 2  2  

8 Происхождение горных пород. 2  2  

9 Горные породы магматического происхождения. 2  2  

10 Выветривание изверженных горных пород на 

примере Алтайской горной страны (Калба, 

Ивановский, Линейский, Серженский хребты). 

2  2  

11 Горные породы осадочного происхождения. 2  2  

12 Выветривание осадочных горных пород. 2  2  

13 Уникальные памятники эрозионного 

происхождения на территории Восточного 

Казахстана. 

2 2   



 

14 Горные породы органического происхождения. 2  2  

15 Горные породы химического происхождения. 2  2  

16 Главные черты рельефа Восточного Казахстана. 2 2   

17 Зависимость рельефа от строения земной 

коры. 

2 2   

18 Происхождение гор. 2   2 

19 Происхождение и эволюция Алтая. 2 2   

20 Хребты Южного Алтая, их происхождение и 

структура. 

2  2  

21 Калбинский хребет. Его происхождение и 

структура. 

2  2  

22 Кокпектинско-Чарское нагорье. 2  2  

23 Система хребтов Чингизтау-Канчингиз-Акшатау. 2  2  

24 Природные комплексы крупных межгорных 

котловин Восточного Казахстана. 

2 2   

25 Зайсанская впадина. Эрозионный и эоловый 

рельеф пустынь и полупустынь. 

2 2   

26 Природный комплекс Алакольской котловины. 2  2  

27 Внутренние воды Восточного Казахстана. 

Особенности речной сети. 

2  2  

28 Река Иртыш - главная водная артерия Восточного 

Казахстана. 

2  2  

29 Правобережные притоки Иртыша. 2  2  

30 Левобережные притоки Иртыша. 2  2  

31 Озёра Восточного Казахстана, их классификация. 

Озёра тектонического происхождения, каровые и 

моренные озёра. 

2 2   

32 Алаколь и Зайсан - крупнейшие озёра Восточного 

Казахстана. 

2   2 

33 Озеро Маркаколь. Его морфометрические 

характеристики, режим, характер береговой 

2 2   



 

линии. 

34 Горные ледники в пределах Казахстанского 

Алтая. Их значение для природных комплексов. 

2 2   

35 Крупнейший центр оледенения Алтая - гора 

Белуха (Музтау). 

2 2   

36 Центр оледенения в верховьях реки Бухтармы. 2 2 •  

37 Понятие природного комплекса и ландшафта. 2   2 

38 Природные зоны как планетарные природные 

комплексы. 

2   2 

39 Природные зоны Восточного Казахстана. 2  2  

40 Природная зона степей. Расположение степей в 

пределах восточного Казахстана. Особенности 

рельефа и климата. 

2  2  

41 Растительный мир степей Восточного Казахстана. 2  2  

42 Животный мир степей Восточного Казахстана. 2  2  

43 Эволюция степных экосистем. 2 2   

44 Особенности трофических цепей в степных 

экосистемах Восточного Казахстана. 

2  2  

45 Трансформация степных экосистем под влиянием 

деятельности человека. 

2  2  

| 46 Проблемы охраны степных природных 

комплексов. 

2 2   

47 Пустыни и полупустыни Восточного Казахстана. 2  2  

48 Растительный мир пустынь и полупустынь. 2  2  

49 Морфологические и физиологические 

приспособления растений к условиям сухого 

климата. 

2  2  

50 Животный мир полупустынь и пустынь. 2  2  

51 Адаптация животных к условиям сухого климата. 2  2  

52 Особенности высотной поясности в горах 2 2   



 

Восточного Казахстана. 

53 Особенности высотной поясности на Западном 

Алтае. 

4  2 2 

54 Особенности высотной поясности на территории 

Южного Алтая. 

4 2 2  

55 Проявление высотной поясности в Саур-

Тарбагатае. 

2 2   

56 Горно-степные ландшафты Восточного 

Казахстана, их структура и географические 

особенности. 

2  2  

57 Горно-лесные ландшафты Западного Алтая. 4  2 2 

58 Горно-лесные ландшафты Южного Алтая. 2 2   

59 Проблемы охраны лесных ландшафтов 

Восточного Казахстана. 

2  2  

60 Горно-луговые ландшафты в пределах 

Казахстанского Алтая. 

4  2 2 

61 Особенности климата, растительности и 

животного мира горно-луговых ландшафтов. 

2  2  

62 Проблемы охраны горно-луговых ландшафтов. 2  2  

63 Нивальные ландшафты в пределах 

Казахстанского Алтая. 

2  2  

64 Роль ООПТ в сохранении ландшафтного 

разнообразия Восточного Казахстана. 

2 2   

65 Основы методики ландшафтных исследований. 2  2  

66 Методика фенологических наблюдений. 2  2  

67 Изучение сезонной ритмики ландшафтов. 2  2  

68 Методика изучения структуры ландшафтов. 2  2  

69 Основы стационарных исследований в 

ландшафтоведении. 

2  2  

70 Маршрутные и экспедиционные исследования . 2  2  
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