
Итоги Республиканского дистанционного конкурса 

интернет-конкурса «Табиғат» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан среди 

обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, технического 

и профессионального образования с 14 ноября 2016 года до 9 февраля 

2017 года проведен Республиканский дистанционный конкурс «Табиғат». 

Цель: привлечение обучающихся к работе по изучению экологического 

состояния окружающей среды родного края, практическому участию в 

решении природоохранных задач, способствующих экологическому 

воспитанию и профессиональному самоопределению молодого поколения. 

3. Задачи конкурса: 

расширение и углубление знаний обучающихся о формах 

биологического разнообразия;  

развитие познавательного интереса к природе родного края и 

проблемам её охраны;  

пропаганда экологических знаний среди молодого поколения. 

поколения  путем активизации краеведческой деятельности. 

В конкурсе приняли участие дети в разных возрастных категориях. 

Всего на конкурс поступило 60 работ и победителей – 22. 

Творческие работы оценивались по следующим критериям:  

работа должна соответствовать теме и номинациям Конкурса; 

новизна и актуальность представленной темы; 

оригинальность и содержательность информации; 

полнота раскрытия темы и корректность подачи информации; 

выразительность, точность и доступность языка изложения; 

художественное и техническое качество материалов; 

соответствие творческого уровня возрасту автора. 

На основании решения членов жюри Республиканского 

дистанционного интернет-конкурса «Табиғат» победителями конкурса в 

различных возрастных категориях признаны следующие обучающиеся. 

 



Номинация  «Зеленая экономика» в рамках темы «ЭКСПО-2017 глазами 

детей» 

 

 

11-14 лет средняя возрастная категория 

 

 І место  

1.   Толеген Акерке (Ақмола облысы, Көкшетау 

қаласындағы физика-математика бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі)  

 ІІІ место  

2.   Демесинов Нұрсұлтан (Егіндікөл ауданы, №1 

Егіндікөл орта мектебі ) 

3.   Калиаскар Райымбек (Ақмола облысы,  Астана 

қаласы, №3 мектеп-гимназиясы)  

4.   Алтаева Гульдана (Шығыс Қазақстан облысы, 

Өскемен қаласы, арнайы мектеп - интернаты) 

 

15-17 лет старшая возрастная категория 

 
 І место  

5.   Бейсенов Дәуіржан (Қарағанды облысы, Сәтбаев 

қаласы, №16 жалпы орта білім беретін мектебі) 

6.  ІІ место Жандарбек Жантілеу (Қарағанды облысы, Сәтбаев 

қаласы, №16 жалпы орта білім беретін мектебі) 

 

Номинация  «Биоразнообразие Казахстана» 

 

11-14 лет средняя возрастная категория 

 

 І место  

7.   Түсіпжанова Еркежан (Балықтыкөл негізгі мектебі) 

8.  ІІ место Темірбеков  Бекзат  (Ақтөбе облысы, Мартук аулы, 

Оқушылар үйі) 

 ІІІ место  

9.   Лангер Вера (Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, 

Балалар мен жасөспірімдер сарайы) 

 

 

15-17 лет старшая возрастная категория 
 ІІІ место  

10.   Тажахметова Құндызай (Оңтүстік Қазақстан облысы, 

Шымкент қаласы, Шымкент аграрлық колледжі)  

 

11.   Нысанбаева Ақерке (Оңтүстік Қазақстан облысы, 



Шымкент қаласы, Шымкент аграрлық колледжі)  

 

12.   Құдайберген Мақпал (Оңтүстік Қазақстан облысы, 

Шымкент қаласы, Шымкент аграрлық колледжі)  

 

 

Номинация  «Биологическое разнообразие» 

 

 

11-14 лет средняя возрастная категория 

 

 І место  

13.   Ким Диана (Алматы облысы, Талдықорған қаласы, 

Дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын №20 

арнаулы лицейі) 

 ІІ место  

14.   Нұртаева Нұрай  

15.   Каймолденова Каракат 

 ІІІ место  

  Айтбек Талшыны (Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ 

ауданы, Қарақұр ауылы, Қарағұр жалпы орта мектебі)  

16.   Алтаева Жанайым (Қызылорда облысы, Қармақшы 

ауданы,  №21 Аудандық оқушылар үйі) 

17.   Жолдыгараев Дастан  

18.   Оспан Айдана (Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, 

Құлан ауылы,  №1 мектеп-лицейі) 

 

15-17 лет старшая возрастная категория 

І место 

19.   Зинелғабиденов Хамидолла (Атырау облысы, Индер 

ауданы,  Индер көп бейінді ауыл шаруашылық колледжі) 

 

 ІІ место  

20.   Төлен Айдана (Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ 

ауданы, Қарақұр ауылы, Қарағұр жалпы орта мектебі) 

 

21.   Нарьянов Камиль Нарьянович (Шығыс Қазақстан 

облысы,Өскемен қаласы, Өскемен медициналық 

колледжі ) 

 ІІІ место  

22.   Мазур Александр (г.Астана, Детский дом) 

23.   Райымбекова Назым (Алматы қаласы, Алмалы ауданы, 

№67 жалпы білім беретін мектеп) 

 



  


