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#ErasmusDays  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КҮН АЯСЫНДА 

ЭКОЛОГИЯ БОЙЫНША ОБЛЫСТЫҚ ЖҰМЫСТАР КОНКУРСЫН 

ӨТКІЗУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ МЕН ЕРЕЖЕСІ 

 

# ErasmusDays Күнінің халықаралық мерекесі іс-шараларын өткізу үшін 

мүмкіндігінше көп адамды хабардар ету және біріктіру идеясына негізделген. Осы 

кезеңдегі қашықтық формасы өте маңызды, бұл Covid-19 пандемиясымен 

байланысты. 

Экология, қоршаған ортаны қорғау мәселелері барлық адамдарды толғандырады. 

Сондықтан Сovid-19 пандемиясы жағдайында экология, қоршаған орта және 

қашықтықтан білім беру мәселелері бойынша іс-шаралар өткізу қажет деп 

санаймыз. 

Бұл балалар мен жастардың әлеуметтік белсенділігін көрсетуге, стандартты емес 

шешімдер алуға, экологиялық салада, білім беру саласында креативті тәсілдерді 

көрсетуге мүмкіндік береді. Экология, қашықтықтан білім беру мәселелері және 

пандемия кезінде қоршаған әлем қалай өзгерді, бұл бүгінде барлық прогрессивті 

адамзатты алаңдатады. Мәселелерді іздеу, шешу жолдары, шығармашылық, 

жағымды эмоциялар және т.б., бұл қазіргі әлемге қажет нәрсе. 

#ErasmusDays хэштегін міндетті түрде көрсете отырып, жұмыстарды Twitter, 

Facebook, Instagram әлеуметтік желілерінің парақшаларына орналастыру.  

 

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1.1 Осы тұжырымдама экология бойынша ғылыми жобаларды, облыстық байқауды 

өткізу тәртібін анықтайды. 

1.2 Байқаудың мақсаты – экологиялық мәдениетті насихаттау, оқушылар мен 

студенттердің шығармашылық қызметін жандандыру, қоршаған орта 

саласындағы білім деңгейін арттыру, азаматтық сананы арттыру және патриоттық 

сезімге тәрбиелеу. 

1.3 Байқаудың міндеттері:  

1) жер планетасы табиғатының сұлулығын түсінуге, оған және оның 

тұрғындарына ұқыпты қарауға тәрбиелеу; 



2) Covid-19 пандемиясы жағдайында экологиялық проблемаларға, қоршаған 

әлемнің проблемаларына, қашықтықтан білім беру перспективаларына назар 

аудару; 

3) оқушылар мен студенттердің шығармашылық бастамаларын жандандыру. 

1.4 Байқауды "СҚО бойынша табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 

басқармасы" ММ, "СҚО бойынша экология департаменті" қолдауымен, 

М. Қозыбаев атындағы СҚУ "География және экология" кафедрасы, "Экосфера" 

ҚБ өткізеді.   

 

2. ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ, ҚАЗЫЛАР АЛҚАСЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІ 

 

1) Доскенова Б.Б. – «География мен экология» кафедрасының м.а. 

2) Дмитриев П.С. – «География мен экология» кафедрасының профессоры, б.ғ.к., 

доцент, «Экосфера» ҚБ жетекшісі 

3) Фомин И.А. – «География мен экология» кафедрасының аға оқытушысы, 

магистр 

4) Мажитова Г.З. – «География мен экология» кафедрасының аға оқытушысы, 

магистр 

5) Лаптева И.В. – магистр, преподаватель кафедры «География мен экология» 

кафедрасының оқытушысы, магистр 

6) Орлов В.В. – «СҚО әкімдігінің Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 

реттеу басқармасы» КММ су ресурстарын пайдалануды реттеу және табиғат 

қорғау бағдарламалары бөлімінің басшысы 

 

3. БАЙҚАУДЫ ӨТКІЗУ КЕЗЕҢДЕРІ 

 

3.1 Конкурстар 2 кезеңде өткізіледі: тіркеу, конкурстарды өткізу. 

3.2 Қатысушыларды тіркеу 2021 жылғы 15 қыркүйектен 12 қазанға дейінгі кезеңде 

жүргізіледі; 

3.3 Конкурстарды өткізу 2021 жылғы 14 қазанда өтеді. 

 

4. ӨТІНІМ БЕРУ ТӘРТІБІ 

 

4.1 Қатысушыларға өтінішті 2021 жылғы 15 қыркүйектен 12 қазанға дейінгі кезеңде 

жүргізіледі (1-қосымша), онда міндетті түрде: қатысушының және олардың 

педагогының аты-жөні, білім беру мекемесі (өтінім тұжырымдамаға қоса беріледі) 

Петропавл қаласы, Пушкин көшесі, 86, мекенжайы бойынша М.Қозыбаев 

атындағы СҚУ ОК № 2 326 / а каб. – Лаптева Ирина Викторовна, М.Қозыбаев 

атындағы СҚУ математика және жаратылыстану ғылымдары факультетінің  

"География және экология" кафедрасының оқытушысына немесе электрондық 

мекенжайына: irinka.forsh@mail.ru беріледі. 

4.2 Конкурсқа қатысуға қала және облыс мектептерінің, колледждерінің оқушылары, 

студенттер, магистранттар шақырылады. 

4.3 Қатысушылар номинациялар бойынша қатысады: 

1) "Поэтикалық шеберлік"байқауы; 

2) Фотосуреттер байқауы: "Ана-Табиғат"; 

3) "Табиғат көзімен" бейне байқауы; 

4) Ғылыми жобалар конкурсы; 

5) "Covid-19 нәтижесінде қоршаған әлем қалай өзгерді" эссе байқауы; 

6) "мен қашықтықтан білім беруді қызықты еткім келеді" мектеп оқушылары, 

студенттер, магистранттардың презентациялар конкурсы. 
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5. ЖҰМЫСТАРДЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

5.1 «Поэтикалық шеберлік» байқауы 

 

Бұл ақындық шеберлік байқауына барлық тілек білдірген мектеп оқушылары, 

студенттер, университет магистранттары қатыса алады. 

Міндетті талап-бұл өлеңнің өзі (прозада рұқсат етілген), әнді орындау. 

Жұмысты рәсімдеу Microsoft Word құжатында, 14 Times New Roman шрифтінде 

жүзеге асырылады. Рұқсат етілген жұмыс көлемі - құжаттың 2 бетінен артық емес. 

Конкурсқа қатысуға берілген тақырыпты толық көлемде көрсететін жұмыстар 

жіберіледі. 

Әрбір жұмыс міндетті түрде мәліметтермен бірге жүреді: 

- Жұмыстың атауы; 

- Аты-ЖӨНІ, байланыс телефоны; 

- Оқу орны. 

Жұмыстар электронды түрде мына мекен-жай бойынша қабылданады: 

irinka.forsh@mail.ru сондай-ақ Twitter, Facebook, Instagram әлеуметтік желілерінде 

#ErasmusDays хэштегін көрсете отырып орналастырылады 

 

5.2  «Ана-Табиғат» фотосуреттер байқауы 

 

Фотоконкурсқа қатысу үшін фотожұмыстармен бірге міндетті түрде көрсете 

отырып, өткізілетін конкурсқа қатысуға өтінім беру қажет: 

- жұмыстың номинациясы; 

- жұмыс авторының аты-жөні; 

- оқу орны; 

- ұсынылған жұмыстың авторлық атауы. 

Үміткер бір номинацияда фотоконкурсқа қатысуға өтінім бере алады. 

Фотоконкурстың бір қатысушысынан ұсынылған жұмыстардың саны - әр 

номинацияға бір фотосуреттен; 

Фотожұмыстар байқау тақырыбына сәйкес болуы тиіс. 

Номинациялар: 

- Туған жер"; 

- "Біздің Петропавл"; 

- "Мен туристпін". 

Фотожұмыстар электронды түрде мына мекен-жай бойынша қабылданады: 

irinka.forsh@mail.ru JPEG форматында (кеңейту – .jpg, .jpeg). Бір суреттің өлшемі 

15 Мб аспауы керек. Сондай-ақ жұмыстар Twitter, Facebook, Instagram әлеуметтік 

желілерінде #ErasmusDays хэштегі көрсете отырып орналастырылады 

 

5.3 «Табиғат көзімен» бейне байқауы 
 

Байқауға қатысушыларға "Табиғат көзімен" тақырыбында бейнесюжет түрінде 

тапсырманы орындау ұсынылады. 

Жұмысты ресімдеу бейнесюжет форматында жүргізіледі. Конкурсқа 

қатысушыларға төменде көрсетілген талаптарды көрсете отырып, хронометражы 

3 минуттан аспайтын бейнеролик түсіру қажет: 



- жұмыстың бағыттары патриоттық рухты білдіруі керек; 

- Қазақстанда туризмді дамыту тақырыбын толық ашу; 

- осы бағытқа қатысты өзекті мәселелерді анықтау; 

- тақырыптың қоғамдық маңыздылығы мен өзектілігін және материал 

мазмұнын қозғауға міндетті. 

- материал беру формаларының өзіндік ерекшелігі мен тиімділігін анықтау. 

Бейне жұмыстар электронды түрде мына мекенжай бойынша қабылданады: 

irinka.forsh@mail.ru, сондай-ақ Twitter, Facebook, Instagram әлеуметтік 

желілерінде #ErasmusDays хэштегін көрсете отырып орналастырылады. 

 

5.4  «Covid-19» нәтижесінде қоршаған әлем қалай өзгерді» атты оқушылар, 

студенттер, магистранттардың эссе байқауы 
 

Эссеге қойылатын талаптар: Covid-19 пандемиясында қоршаған ортамен болған 

өзгерістер қарастырылады, мүмкін болатын оң және теріс әсерлер, факторлар мен 

жағдайлар. Еркін нысаны мен стилі ұсыну. 

Жұмысқа қойылатын талаптар: 

- А4 форматындағы 2 беттен артық емес; 

- 12 Times New Roman Қарпі; 

- Жоларалық интервал – 1,0; 

- Өріс бағыты: сол жақ – 3, оң жақ – 1,5, жоғарғы – 2, төменгі – 2; 

- Оқу орнының атауы, тақырыптың атауы, орындаушының аты-жөні көрсетілген 

титул парағы. 

Электрондық нұсқалар мына мекенжай бойынша қабылданады iafomin@mail.ru,  

сондай-ақ Twitter, Facebook, Instagram әлеуметтік желілерінде #ErasmusDays 

хэштегін көрсете отырып орналастырылады 

 

5.5 «Мен қашықтықтан білім беруді қызықты еткім келеді» мектеп оқушылары, 

студенттер, магистранттар презентацияларының конкурсы 

 

Презентацияға қойылатын талаптар: қашықтықтан білім берудің қызықты 

нысандары мен әдістері, қашықтықтан білім беруді қызықты әрі сапалы етуге 

мүмкіндік беретін бағдарламалық қамтамасыз ету қарастырылады. Еркін нысаны 

мен стилі ұсыну. 

Жұмысқа қойылатын талаптар: 

- Мазмұны-10-12 Power Point слайдтан аспайды. 

- Оқу орнының атауы, тақырыптың атауы, орындаушының аты-жөні көрсетілген 

титул парағы. 

Электрондық нұсқалар мына мекенжай бойынша қабылданады iafomin@mail.ru,  

сондай-ақ Twitter, Facebook, Instagram әлеуметтік желілерінде #ErasmusDays 

хэштегін көрсете отырып орналастырылады. 

 

5.6 Оқушылардың, студенттердің, магистранттардың ғылыми жобалар конкурсы 

 

Бағыттар: «Қоршаған ортаны қорғау», «Экологиялық таза технологияларды 

пайдалану», «Жасыл экономика», «Экологиялық туризм», «Киелі география». 

Жобаның құрылымы: тақырып, өзектілік, мақсаттар, міндеттер, теориялық бөлім, 

практикалық бөлім (модельдер, макеттер), экономикалық құраушы, мүмкіндіктер, 

тәуекелдер. 
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Жұмысқа қойылатын талаптар: 

- Ғылыми жобаның мазмұны – А4 форматындағы 10-12 беттен артық емес; 

- 12 Times New Roman Қарпі; 

- Жоларалық интервал – 1,0; 

- Өріс бағыты: сол жақ – 3, оң жақ – 1,5, жоғарғы – 2, төменгі – 2; 

- Оқу орнының атауы, тақырыптың атауы, орындаушының аты-жөні 

көрсетілген титул парағы; 

- Сызбалармен, суреттермен, кестелермен жұмысты сүйемелдеу. 

Электрондық нұсқалар мына мекенжай бойынша қабылданады iafomin@mail.ru,  

сондай-ақ Twitter, Facebook, Instagram әлеуметтік желілерінде #ErasmusDays 

хэштегін көрсете отырып орналастырылады. 

 

6. КОНКУРСТЫ ӨТКІЗУ ЖӘНЕ ЖЕҢІМПАЗДАРДЫ АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ 

МЕН ШАРТТАРЫ 
 

6.1 Конкурс бір күнде бірнеше номинация бойынша Петропавл қаласы және облыс 

мектептерінің оқушылары және М.Қозыбаев атындағы СҚУ студенттері, 

магистранттары арасында өткізіледі.  

6.2 Номинацияда жеңімпаздарды (жүлдегерлерді) анықтау ең көп жиналған баллдар 

бойынша жүзеге асырылады. Конкурсқа қатысқан, бірақ жүлделі орын алмаған 

қатысушыларға "Қатысушы сертификаты" беріледі. 

6.3 Байқауды ұйымдастырушылар байқау туралы тұжырымдамаға өзгерістер енгізу 

құқығын өзіне қалдырады. 

 

7. МАРАПАТТАУ 

 

7.1 Халықаралық Жер күніне арналған облыстық байқаудың қазылар алқасының 

бірауыздан қабылдаған шешімі бойынша ең көп балл жинаған номинация 

жеңімпаздары дипломдармен және грамоталармен марапатталады. 

 

 

8. БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ 

 

СҚО, Петропавл қ., Пушкин к-сі 86, №2 оқу ғимараты, 326А кабинеті,  

М. Қозыбаев атындағы СҚУ «География және экология» кафедрасы. 

Байланысушы тұлға: "География және экология" кафедрасының оқытушысы - 

Лаптева Ирина Викторовна. 

Анықтама телефоны: 8 (7152) 49-32-33 (ішкі.10-46) сағат 10.00-ден 16.00-ге дейін. 

E-mail: irinka.forsh@mail.ru. 
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mailto:irinka.forsh@mail.ru


1 қосымша 

 

#Еrasmusdays халықаралық күні аясында Экология бойынша облыстық 

жұмыстар конкурсына қатысуға өтінім нысаны 

 

#Еrasmusdays халықаралық күні аясында экология бойынша облыстық 

жұмыстар конкурсына қатысуға 

 өтінім 
_____________________________________________________________________________________ 

оқу орны, оның толық атауы (Мектеп, колледж, ЖОО, қала, аудан) 

 

№ 

р/н 

Қатысушының аты-жөні Сынып, 

оқу тобы 

Басшының 

аты-жөні 

(толық) 

Конкурс 

номинациясы 

Жұмыс 

тақырыбы 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Оқу орны басшысының аты-жөні: ______________________________ 


