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Алматы,  2018 

 



Құрметті 

_____________________________________________________ 

  

Сізді, Алматы қаласы Медеу, Алмалы, Әуезов, Бостандық аудандары 

мектептерінің экоклубтары арасында  өтетін «ЭКО-КЛУБ БІЗДІҢ ӨМІРДЕ»  

қорытынды конкурсына шақырамыз. 

 

 

Өтетін орны: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 

            физика, математика және информатика институты. 

(Төле би көшесі, 86.  №5 корпус) 

Өтетін уақыты:  08 желтоқсан, 2018 жыл  (09:30-14:00) 

 

 

 

 

Уважемый (-ая) 

____________________________________________________ 

 

Приглашаем  Вас на финальный конкурс «ЭКО-КЛУБ  В НАШЕЙ 

ЖИЗНИ», который состоится среди экологических клубов школ  

Медеуского, Алмалинского, Ауезовского, Бостандыкского районов города 

Алматы. 

 

 

Место проведения: Казахский национальный педагогический университет 

имени Абая, Институт математики, физики и информатики. 

( ул. Толе би, 86. Корпус №5) 

Дата проведение:  08 декабря, 2018 года   (09:30-14:00) 
 

 
 

 

Ұйымдастыру комитеті: 

Организационный комитет: 

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, «Мейірім» 

еріктілер клубы 

Алматы каласы Табиғи  ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу 

баскармасы 

«PosadiDerevo.kz» Pеспубликалық Қоғамдық Бірлестігі 

 

 
 

 
 



«ЭКО-КЛУБ  БІЗДІҢ  ӨМІРДЕ» қорытынды конкурсының мақсат, міндеттері 

 
Конкурс мақсаты: Өсіп келе жатқан  ұрпақтың  экологиялық санасын кеңейту және 

қалыптастыру. 

Міндеттері: 
- Әлем және мемлекеттің экологиялық  мәселелеріне оқушылардың назарын аудару;  

- Оқушылардың  табиғатты қорғау тақырыбына деген қызығушылығын арттыру; 

- Оқушыларды мектептегі экологиялық үйірме жұмыстарына ынталандыру 

 

Цели и задачи финального конкурса  «ЭКО-КЛУБ  В НАШЕЙ ЖИЗНИ» 

                                                                  
Цель конкурса: Формирование и укрепление экологического сознания у подрастающего 

поколения. 

Задачи: 
- привлечь внимание школьников к экологическим проблемам страны и мира;  

- поощрить интерес школьников к природоохранной тематике; 

- простимулировать школьников к ведению экологических кружков в школах. 

 

Ұйымдастыру алқасының басшылығы: 

       Руководство оргкомитета: 

Төраға: 

Председатель: 

 

Балықбаев Такир Оспанұлы - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
ректоры 

 

Төраға орынбасары: 

Заместитель председателя: 

 

Бектемесов Мақтағали Әбдімәжитұлы - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің бірінші проректор 
Сәтмырзаев Асан Адасбекұлы - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің  

оқу ісі жөніндегі проректор 

Ішпекбаев Жанатбек Ешенқожаұлы - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің тәрбие ісі жөніндегі проректор 

 

                                         Ұйымдастыру алқасының мүшелері:  

Члены оргкомитета: 

 

Құлсариева Ақтолқын Тұрлыханқызы - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің Ғылыми жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректоры 
Жанбеков Хайрулла Нышанұлы - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры 

Альмухамбетов Берікжан Айткулович - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің Педагогика және психология институтының директоры 
Әбдіғазиұлы Балтабай - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 

Филология және көптілді білім беру институтының директоры  

Каймулдинова Күләш Дүйсенбайқызы - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің Жаратылыстану және география институтының директоры 

Ширинбаева Гулбахира  Койбагаровна- Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің «Мейірім» еріктілер клубының жетекшісі   
Аухинова Назия Нуртасовна - Алматы қаласы, Табиғи  ресурстар және табиғатты пайдалануды 

реттеу баскармасы, экологиялық ақпарат бөлімінің бастығы 

Галымова Жанна Галымовна - Алматы қаласы, Табиғи  ресурстар және табиғатты пайдалануды 

реттеу баскармасы басшысының орынбасары  
Жолдасбаев Даурен Сайденұлы - Алматы  қаласы  «PosadiDerevo.kz»  Pеспубликалық  Қоғамдық 

Бірлестігінің  директоры 

http://kaznpu.kz/kz/3675/personal/
http://kaznpu.kz/kz/3676/personal/
http://kaznpu.kz/kz/86/personal/
http://kaznpu.kz/kz/141/personal/
http://kaznpu.kz/kz/419/personal/


 «ЭКО-КЛУБ  БІЗДІҢ  ӨМІРДЕ» қорытынды конкурсының бағдарламасы  

Программа финального конкурса «ЭКО-КЛУБ  В НАШЕЙ ЖИЗНИ» 

 

08 желтоқсан, 2018 жыл 

08 декабря, 2018 года 

 

 Өтетін орны: Абай атындағы ҚазҰПУ, физика, математика және информатика институты. 

Место проведения: КазНПУ им. Абая, Институт математики, физики и информатики. 

 

 
Уақыты 

Время 

Іс-шара 

Мероприятие 

 

09.00-09.15   

                   

 

 

Қатысушыларды тіркеу 

Регистрация участников 

 

09.15-09.30   

Эко-клубтар көрмесі 

Выставка Эко-клубов 

 

09.30-10.00  

 

Открытие  конкурса   

«Эко-клуб в нашей жизни»   

 

«Эко-клуб біздің өмірде»  

конкурсының  ашылуы 

 
 

10.00-10.40 

 

4 минут 

 

Эко-клуб презентациясы.  

Экоклубтың таныстыру картасы  

 

Презентация Эко-клуба.  

Визитная карточка экоклуба 

 

11.00-12.00 

 

5 минут 

 

 

 

Экотеатр.  

Экологиялық тақырыпта сахналық көрініс қою 

 

Экотеатр.  

Постановка посвященная экологической 

тематике 

12.00-12:45 

 

50 минут 

50 минут 

  

 
Блиц сұрақ - Практикалық тапсырмалар  

 

Блиц опрос - Практическое задание 

 

13.00-14.00 

 

Жеңімпаздарды марапаттау және конкурсты 

қорытындылау  

 

Подведения итогов конкурса и награждение 

победителей  

 

  


