
Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылары 

арасында құстар күніне арналған «Қанатты достар» тақырыбында 

сырттай республикалық экологиялық байқауының қорытындысы 

 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы жалпы 

орта және қосымша білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында 

Құстар күніне арналған «Қанатты достар» тақырыбында сырттай 

республикалық экологиялық байқауын 2015 жылғы 2 ақпан – 6 сәуір 

аралығында балаларға арналған www.ziyatker.org. гылыми-танымдық сайтта 

сырттай өткізді. 

Байқау балалардың биологиялық ғылымдарына, орнитологиялық 

фаунаға қызығушылығын қалыптастыру және табиғатқа ұқыпты қарауын 

тәрбиелеу мақсатында өткізілді. 

Байқауға 8-17 жастағы балалар қатысты. 

Байқауға 3 номинация бойынша 208 жұмыс келіп түсті. 

1) «Жас орнитолог» орнитология бойынша зерттеу жұмысы; 

2) «Құстар ұшып келді» бейнеклип; 

3) «Біздің өлкенің құстары» суреттер.  

Балалар жұмыстарын құзыретті әділ қазылар бағалады. 

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі критерийлер бойынша         

5 балдық жүйемен бағаланды: байқау тақырыбына, мақсаты мен талаптарына 

жұмыстың сай болуы; экология тақырыбын ашу, материалдардың 

жаңашылдығы; ойдың білегейлігі, ғылыми құндылығы, ресімделуі; 

жұмыстың орындалу техникасы. 

Қанатты достар» тақырыбында сырттай республикалық экологиялық 

байқауың әділ қазылардың шешімінің негізінде әр түрлі жас санатындвғы 

келесі білім алушылар жеңімпаздар болып анықталды: 

 

«Жас орнитолог» оқушының орнитология  зерттеу жұмысы 

номинациясы 

Кіші жастағы санат: 8-11 жас 

1 орын - Тәжікбай Абай (Караганды қаласы, № 92 гимназия); 

2 орын - Колегова Виктория (Караганды қаласы); 

3 орын - Баймүрат Нұрзат (Аягоз қаласы Шығыс Қазақстан облысы). 

 

Орта жастағы санат: 12-14 жас 

1 орын - Шимин Никита (ШҚО Өскемен қаласы, Өқу – зерттеулік 

биологиялық орталық); 

2 орын - Синельников Евгений (ШҚО Өскемен қаласы, Өқу – 

зерттеулік биологиялық орталық); 

3 орын - Қабидолла Сара (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы 

Облыстық балалар биологиялық орталық); 

3 орын - Айтбеков Айдос (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы 

Облыстық балалар биологиялық орталық); 

 

http://www.ziyatker.org/


Жоғарғы жастағы санат: 15-17 жас 

1 орын - Оралханова Мадина (Шығыс Қазақстан облысы Семей 

қаласы, Облыстық балалар биология орталығы); 

2 оын - Сергазина Куралай (Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласы К. 

Бозтаев атындағы жалпы білім беру мектебі); 

3 орын - Урстенова Амила (Караганды қаласы, № 38 гимназия). 

«Құстар ұшып келді» бейнеклип номинациясы 

Кіші жастағы санат: 8-11 жас 

1 орын - Баймұрат Нурзат (Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласы К. 

Бозтаев атындағы жалпы білім беру мектебі); 

2 орын - Исатаева Аяулым (Караганды облысы,Жезқазган қаласы, № 8 

гимназиясы); 

3 орын - Садуакасова Малика (Караганды облысы,Жезқазган қаласы, 

№ 8 гимназиясы); 

Орта жастағы санат: 12-14 жас 

1 орын - Жармұхамбетова Арайлым (Шығыс Қазақстан облысы Семей 

қаласы Облыстық балалар биологиялық орталық); 

2 орын - Саясатова Аружан (Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы, 

Саржал ауданы Ш.Тоқжігітов атындағы орта мектеп); 

3 орын - Литовкин Егор (Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы 

Облыстық экология-биологиялық орталық). 

 

Жоғарғы жастағы санат: 15-17 жас.   

1 орын - Жумагалиева Балжан (Шығыс Қазақстан облысы Аягөз 

қаласы, № 7 орта мектеп). 

 

«Біздің өлкенің құстары»  номинациясы суреттер байқауы 

Кіші жастағы санат: 8-11 жас 

Гран-при - Слободян Александр (Степногорск қаласы № 4 балалар 

ұйі); 

1 орын- Тен Тимур (Қарағанды қаласы №  92 гимназиясы); 

2 орын - Султаншиков Нұрсұлтан (Оңтүстік Қазақстан облысы, 

Енбекші ауданы Сареми атындағы № 107 мектеп-гимназиясы); 

2 орын - Дарынова Дана (Шығыс Қазақстан облысы Аягөз 

қаласы К. Бозтаев атындағы жалпы білім беру мектебі; 

3 орын - Халелова Жұлдыз (Шығыс Қазақстан облысы 

Катонқарағай ауданы, Рыков атындағы орта мектебі); 

3 орын - Камилваев Бахадир (Оңтүстік Қазақстан облысы, Енбекші 

ауданы, Сареми атындағы № 107 мектеп-гимназиясы); 

3 орын - Жумақанова Әмина (Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай 

ауданы). 

 

 

 

 



Орта жастағы санат: 12-14 жас 

 Гран-при- Серік Нұрсұлтан (Жамбыл облысы, Шу қаласы); 

 1 орын - Муталипова Мадина (Карағанды облысы, Приозерск 

қаласы); 

 2 орын - Байбалова Раушан (Тараз қаласы, Мерей өнер мектебі); 

 2 орын - Яхияева Сафина (Тараз қаласы, Мерей өнер мектебі); 

 3 орын - Муқатаева Дана (Тараз қаласы, Мерей өнер мектебі); 

 3 орын - Болатова Сабина (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы № 

59 орта мектеп) 

Жоғарғы жастағы санат: 15-17 жас  

1 орын - Оженова Алуа (Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай 

ауданы, Үлкен Нарын ауданы Үлкен Нарын ауылдық лицейі); 

2 орын - Махмудова Одина (Тараз қаласы, Мерей өнер мектебі); 

2 орын - Тәжібаев Еркін (Тараз қаласы, Мерей өнер мектебі); 

3 орын - Турғанбаева Інкар (Қарағанды облысы, Сарань қаласы№ 7 

өнер мектебі); 

3 орын - Шакен Жансая (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы № 36 

орта мектебі); 

3 орын - Маханбет Назгүл (Қызылорда қаласы). 

Әділ қазылар келесі оқушылардың байқау жұмыстарын сапалы 

орындалғаның және ресімделгенін атап көрсетті: 

Шығыс-Қазақстан облысы, Бородулиха ауданы, Камышенка ауылы - 

Юлдашев Артем; 

Жамбыл облысы, Тараз қаласы - Понер Ярославна, 

Шығыс – Қазақстан облысы, Катонкарагай ауылы - Арманқызы Інабат; 

Шығыс – Қазақстан облысы, Аягоз қаласы, Бідайлық аулы - Кабиден 

Акжолтай; 

Жамбыл облысы, Тараз қаласы - Есболғанова Қарлығаш; 

Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы - Қанапия Аружан; 

Сарань қаласы - Ходан Екатерина; 

Степногорск қаласы - Бекалиева Наргиз; 

Қарағанды облысы, Абай қаласы - Оспанов Дастан; 

Шығыс – Қазақстан облысы, Жарма ауданы, Қалбатау аулы - Айткали 

Мөлдір; 

Шығыс – Қазақстан облысы, Катонкарағай ауданы - Бәідуан Арүжан; 

Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы - Жакупова Арман; 

Караганды облысы, Осакаровский ауданы - Разумовский Александр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

(өнерлер бойынша) 

№ Өңір  Жұмыс саны Жүлде 

орындары 

1.  Акмола облысы 17 1 

2.  Ақтөбе облысы 17  

3.  Алматы облысы 2  

4.  Атырау облысы   

5.  Шығыс Қазақстан облысы 73 15 

6.  Жамбыл облысы 13 6 

7.  Батыс Қазақстан облысы 8 1 

8.  Қарағанды облысы 51 10 

9.  Қостанай облысы   

10.  Қызылорда облысы 11 1 

11.  Маңғистау облысы   

12.  Павлодар облысы 1  

13.  Солтүстік Қазақстан облысы 15  

14.  Оңтүстік Қазақстан облысы 2 2 

15.  Алматы қаласы   

16.  Астана қаласы   

 Барлығы  208 36 

 

 


