
Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың арасында Құстар күніне арналған «Құстар білгірі» 

тақырыбында сырттай   экологиялық байқауының қорытынды есебі 

 

Жалпы білім беретін мектептер мен қосымша білім беру ұйымдарындағы 

білім алушылардың арасында «Құстар білгірі» тақырыбында  сырттай   
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ақпан – 10 сәуір аралығында өткізілді. 

Байқаудың мақсаты – балалардың биологиялық ғылымдарына 

қызығушылығын қалыптастыру, орнитологиялық фаунаны сақтау және 

табиғатқа ұқыпты қарауын тәрбиелеу.  

Міндеттері:  

- биологиялық ғылымдарды зерттеу  қызығушылығын таныту;  

- құстарды қорғау идеясын насихаттау; 

- жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарында оқу-зерттеу 

жұмысын дамыту; 

- дарынды балаларды анықтау және оларға қолдау көрсету. 

Сырттай байқауға жалпы білім беретін мектептер мен қосымша білім 

беру ұйымдарындағы  8-17 жастағы  жас санаттары бойынша білім алушылар  

қатысты: 

кіші жастағы санат: 8-11 жас; 

орта жастағы санат: 12-14 жас; 

жоғарғы жастағы санат: 15-17 жас. 

Байқау  номинациялар бойынша өткізілді:  

«Оқушының орнитология бойынша зерттеу жұмысы»;  

«Орнитология бойынша компьютерлік презентация»; 

«Құстар ұшып келді» бейнеклип байқауы;  

«Біздің өлкенің құстары!» суреттер байқауы.  

 Байқауға жалпы 202 жұмыс түсті.  

Әділ қазылар алқасы  сырттай байқауға қатысқан жалпы білім беретін 

мектептер мен қосымша білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың 202 

жұмыстарын қарады. Байқауға қатысқан жұмыстар мына критерийлер бойынша 

бағаланды: ұсынылған жұмыстың байқау мақсаты мен міндеттеріне сәйкес 

келуі, экологиялық  тақырыптың толық ашылуы, материалдардың 

жаңашылдығы, ойдың бірегейлігі, ғылыми құндылығы, ресімделуі, жұмыстың 

орындалу техникасы. 
Зерттеу жұмыстары байқауының жеңімпаздары: 

«Оқушының орнитология бойынша зерттеу жұмысы» номинациясы 

бойынша әділ қазылар алқасы жеңімпаздарды анықтады. 

8-11 жас 

1 орын – Коротынский Валентин, СОШ № 36 Г.Астаны. 

2 орын – Елемесова Аружан Жамбыл обл, Т.Рысқұлов ат. ауд, Құлан 

ауылы, Ю.Гагарин ат.ОМ. 

Лукьянов Тимофей, Колчина Мария, ШҚО, Шемонаиха ауд, 

Пруггеровская НМ. 

3 орын – Едігеева Айзат, Ақтобе обл, Ш.Бекмұхамбетов ат. мектеп-

гимназиясы. 
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Үсенова Нұрай, ШҚО, Тарбағатай ауд, Асусай ОМ. 

12-14 жас 

1 орын – Бедарева Дарья, ШҚО, с.Сейфуллин ат. ОМ. 

2 орын – Таирова Карина, БҚО, Облыстық экологиялық-биологиялық 

орталығы. 

3 орын – Шимин Никита, ШҚО, Уваровская ОМ. 

 

15-17 жас 

1 орын – Ахмет Ерасыл, БҚО, Облыстық экологиялық-биологиялық 

орталығы. 

2 орын – Әділбек Рабия, Астана қ. Ғали Орманов ат.№7 мектеп-

гимназиясы. 

3 орын – Амангелдина Жұмаш, Ақмола обл, Щучинск қ. №8 мектеп-

гимназиясы. 

«Орнитология бойынша компьютерлік презентация» номинациясы 

бойынша әділ қазылар алқасы жеңімпаздарды анықтады. 

8-11 жас 

1 орын – Кисетов Анарбек, Атырау обл, Құрмагғазы ауд. Б.Беғалиев ат. 

ОМ. 

2 орын – Порожняков Никита, БҚО, вальдорф бағдарлау мектеп-

гимназиясы. 

3 орын – Алексеев Эрик, Ақмола обл, Атбасар ауд. 

 

12-14 жас 

1 орын – Ахметжанова Айгерім, Қызылорда обл, Шиелі ауд, №47 

М.Ломоносов ат. ОМ. 

2 орын – Гридчина Анастасия, Ақмола обл, Бұланды ауд, Макинс 

балалар үйі. 

3 орын – Щербакова Юлия. СҚО, Қызылжар ауд, Архангельск ОМ. 

Мирошкин Игорь, БҚО,  

  

15-17 жас 

1 орын – Тен Дима, Қызылорда обл, Арал ауд, №14 мектеп-лицей. 

2 орын –  Степанов Владимир, Ақтөбе обл, Қарпғалы ауд, Қос-истек 

ауылы. 

3 орын – Бекболат Әділет, Ақтөбе ОБЛ,Ойыл ауд. 

 

«Құстар ұшып келді» бейнеклип байқауы номинациясы бойынша әділ 

қазылар алқасы жеңімпаздарды анықтады. 

8-11 жас 

1 орын – Давидов Вячислав, СҚО, №1 Благовещенск ОМ. 

2 орын – Тулепберген Алихан, Ақтөбе обл,Қарғалы ауд, №2 Бадамша 

ОМ. 

3 орын – Сарсенгалиева Фируза, Манғыстау обл, Ақтау қ. «Оқушы» 

орталығы. 

 

12-14 жас 



1 орын – Тулеген Еркін, Манғыстау обл, Ақтау қ. «Оқушы» орталығы. 

2 орын – Абаев Дени, Ақмола обл, Атбасар ауд, №1 ОМ. 

3 орын – Абызова Эльвира, Манғыстау обл,Түпқарағай ауд, 

М.Әбдіқалықов ат. ОМ. 

 

 

 

15-17 жас 

1 орын – Нұрыш Аида, Алдонғар Берік, Астана қ. № 7 мектеп-

гимназиясы. 

2 орын – Дусембаева Молдир, ШҚО, Бородулихин ауд, Песчанка ауылы. 

3 орын – Асанова Айымгүл, Атырау қ. № 34 лингвистикалық мектеп 

гимназиясы. 

 

«Біздің өлкенің құстары!» суреттер байқауы номинациясы бойынша 

әділ қазылар алқасы жеңімпаздарды анықтады. 

8-11 жас 

1 орын – Ветлугин Артем, ШҚО, Шемонаиха ауд, Н.Островский ат.№1 

ОМ.  

2 орын – Иманова Махаббат, Ақтөбе обл, Қарғалы ауд, Бадамша ауылы 

Балалар үйі.  

Четверов Никита, ШҚО, Бескольская ОМ. 

3 орын – Сабыржан Адина, Павлодар обл, Май ауд, Қаратерек ауылы. 

Комаров Саша, Ақмола обл, Макинск ауд. Балалар шығармашылық үйі.  

 

12-14 жас 

1 орын – Сулейменова Салтанат, Павлодар обл, Май ауд. 

2 орын – Асанов Асхат, Жамбыл обл, Байзақ ауд, Сарыкемер ауылы. 

Позднякова Милита, БҚО, Облыстық экологиялық-биологиялық 

орталығы. 

3 орын – Қонақбаев Алтынбек, Ақтөбе обл, Шалқар қ. №2 мектеп-

гимназиясы.  

Өмірзақов Сырым, БҚО, Ақжайық ауд, Ғ.Махамбетов ат. ОМ. 

 

15-17 жас 

1 орын  – Рамазанов Оразхан, ШҚО, Тарбағатай ауд, Жетыарал ОМ. 

2 орын  – Койролла Нуриыбек, Астана қ. Арнайы түзету мектеп-

интернаты. 

3 орын – Ғилманов Еркебұлан, Атырау обл, Құрманғазы ауд, Жыланды 

ауылы. 

Өтепова Аяжан, Ақтөбе обл, Шалқар қ. 


