
 

 

 

 

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 
НАПРАВЛЕНИЕ: География 

ТЕМА 
ПРОЕКТА: 

ІРІ ҚАЛАЛАРДАҒЫ ҚҰСТАРДЫҢ ЖАҒДАЙЫ 

Ф.И.О. ученика 
(полное) 

 

Миржанова Анель Айбекқызы, Мәлік Іңкәр Асланбекқызы 

Ф.И.О. 
руководителя 
(полное) 

Ермуканова Гулнур Бейбутовна, Айкенова Г.Б 

ФОТО проекта 

 
Краткое описание 
проекта  
(150 слов) 

Құстардың тіршілік ету аясы адамзаттың дамуына орай өзгеріске 
түсуде. 
Зерттеудің мақсаты: Қалалық құстардың өмірін бақылау, 
ерекшелігін сипаттап, оларға қамқорлық жасау қажеттілігін 
анықтау.  
Зерттеу міндеттері: Оқушыларды облысымыздың құстарымен 
таныстыру, қорғау жолдарын насихаттау, ұя жасау жолдарын 
үйрету. Зерттеудің өзектілігі: Қазіргі кезде қала халқы көңіл 
аудармай құстармен бір аймақта бірлесіп өмір кешуде, дегенмен 



 

адам тіршілігі үшін құстардың рөлі қандай? Зерттеу жұмысын 
жүргізу арқылы біздер өз аймағымыздың құстардың түрлерімен 
танысып, олардың ерекшелігін айқындап, жыл ішіндегі құстар 
үшін қиын кездерде оларға көмек қажеттігін анықтап, қамқорлық 
жасау жолдарын іздестіруді жөн көрдік. 

ДОСТИЖЕНИЯ  
учащихся по  
данному проекту  

Ғылыми жобалар конкурсы 
ҚР Кіші ғылым Академиясының 46-ші облыстық  ғылыми-
тәжірибелік конференциясы І орын 
ҚР Кіші ғылым Академиясының 46-ші республикалық  
ғылыми-тәжірибелік конференциясы ІІ орын 
 

 

 

 

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 
НАПРАВЛЕНИЕ: Әлеуметтану 

ТЕМА ПРОЕКТА: ОҚУШЫЛАРДЫҢ МЕДИАМӘДЕНИЕТІН 
ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

Ф.И.О. ученика (полное) 
 

Койшигарина Жанель Мейиржановна, Жұбатқан 
Айдархан Дәуренбекович. 

Ф.И.О. руководителя 
(полное) 

Ермуканова Гулнур Бейбутовна, Есеева М.A. 

ФОТО проекта 

 



 

Краткое описание проекта  
(150 слов) 

Зерттеудің мақсаты: 
Медиа құралдар негізінде мәдени орталықтарға баруды 
баулу арқылы жеке тұлғаның рухани-адамгершілігін 
дамыту, ақпараттық және ағартушылық жүйені 
қалыптастыру арқылы оқушылардың медиамәдениеттін 
дамыту.  
Зерттеу міндеттері:  
Мақсатымызға жету үшін біз ең алдымен тақырыпты 
терең зерттедік. Содан соң, медиа байланысты арттыру 
мақсатында Instagram желісінде парақша әзірледік. 
Оқушыларда медиамәдениетті және ақпараттық 
сауаттылықты қалыптастыру мақсатында әлеуметтік 
желіде арнайы зерттеу сұрақтарын құрастырып, 
пікірлерді сараладық. Нәтижесінде, медиамәдениеттің 
даму жолдарын бақылап жетілдірдік. Болашақта осы 
мәселеге байланысты жұмысымызды әрі қарай 
ойластырып, үлкен нәтижелерге жетуді міндет еттік. 
Зерттеудің өзектілігі:  
Қазіргі уақытта оқушылардың медиа құрылғылардан 
алынған ресурстарды саралауға мүмкіндіктері жетпейтін 
кез көрініс тапты. Осындай қарқынды даму уақытында, 
өзіңді әлемнің бөлшегі ретінде қалыптастырып, рухани 
адамгершілік тәрбиеге қаныққан, жаһандық 
медиабілімді, сандық технологияларды игерген тұлға 
ретінде дамыту мәселесі туындайды. 

ДОСТИЖЕНИЯ  учащихся 
по  данному проекту  

Ғылыми жобалар конкурсы 
ҚР Кіші ғылым Академиясының 46-ші облыстық  
ғылыми-тәжірибелік конференциясы І орын 
ҚР Кіші ғылым Академиясының 46-ші 
республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференциясы 
ІІ орын 

 

 

 
ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: Математика 

ТЕМА ПРОЕКТА: Көпір құрылысындағы математиканың қолданысы 

Ф.И.О. ученика (полное) 
 

Калмагамбетов Алихан, Қозбағарова Айдана 



 

Ф.И.О. руководителя 
(полное) 

Ермуканова Гулнур Бейбутовна, Әлжанова Бақыт 
Қонысбайқызы 

ФОТО проекта 

 
 «Керуен сити» ойын-сауық орталығының 
алдындағы көпір 

  
8-сурет. 𝒚𝒚 = −𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟒𝟒𝒙𝒙 − 𝟓𝟓 функциясының графигі 

 
Краткое описание проекта  
(150 слов) 

Бүгінгі таңда әлемде әртүрлі ұзындықтағы, 
биіктіктегі және сұлулықтағы миллионнан астам 
көпір бар. Қазіргі заманғы халықаралық ағындар 
желісіндегі олардың рөлін, олардың орасан зор 
коммерциялық және стратегриялық маңыздылығын 
бағаламау қиын. Сондай- ақ, зерттеу тірек пішіні 
көпір конструкциясының беріктігіне қалай әсер 
ететінін көрсетеді, яғни, көпірдің құлап қалу 
жағдайларынан сақ болуға көмек береді. Жоба 
кезінде оқушылары көпір, көпір құрылысындағы 
аспектілерді зерттеп, математикамен байланысын 
анықтау, оның дизайны және жергілікті халық 
өміріндегі маңызы туралы объективті мәліметтер 
тауып, көпір құрылысының ең сенімді тәсілін 
анықтап, көпір конструкциясының беріктігін 
анықтау оның тіректерінің түрімен байланысын 
зерттеумен айналысады. Аталмыш көпір макеті 
Ақтөбе облысындағы көрікті жерлердің бірі болып, 
аумақтар арасындағы қатынастарды оңайлатады, 
жердің әр түрлі учаскелерін және шағын,  ірі 
өзендердің жағалауларын қосуға көмектеседі. 
Сонымен қатар, егер көпір конструкциясында 
цилиндр пішініне сәйкес тіреуіш болса, онда мұндай 
көпір ең берік болады деген ойдын дұрыстығын 



 

дәләлдеу. 
ДОСТИЖЕНИЯ  учащихся 
по  данному проекту  

Ғылыми жобалар конкурсы 
ҚР Кіші ғылым Академиясының 46-ші облыстық  
ғылыми-тәжірибелік конференциясы ІІІ орын 
ҚР Кіші ғылым Академиясының 46-ші 
республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференциясы 
ІІ орын 
 

 
 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 
НАПРАВЛЕНИЕ: Өлкетану 

ТЕМА ПРОЕКТА: Ақтөбе- Нұрсұлтан бағытындағы елді-мекендерге 
туристтік маршруттың перспективалары. 

Ф.И.О. ученика (полное) 
 

Майсутова А., Саулен М. 8 В класс 

Ф.И.О. руководителя 
(полное) 

Ермуканова Гулнур Бейбутовна, Хаджи-Мұхан Н.Х. 

ФОТО проекта  

Краткое описание проекта  
(150 слов) 

Жобаның мақсаты - Ақтөбе-Нұрсұлтан теміржол 
бағытымен таныстырып, теміржол бекеттерінде 
орналасқан елді-мекендердің тарихи-географиялық 
ерекшелігін зерттеу, олардың облыстың саяси-
экономикалық, әлеуметтік дамуына қосқан үлесін 
анықтау және алынған ақпарат негізінде led-экранға 
қажетті цифрлық ақпарат жасау. 
3. Зерттеу міндеттері Жобаны орындау барысында келесі 
міндеттер қойылды: 
1. Ақтөбе-Нұрсұлтан бағытындағы елді-мекендердің 
тарихи-географиялық ерекшеліктерін анықтау. 



 

2. «Туған жер-алтын бесік» led-экранға қажетті цифрлық 
ақпаратты өңдеу және іске қосу. 
Зерттеу әдістері Тарихи мәліметтерді жинау, сауалнама 
жүргізу, теміржол макетін дайындау, «Туған жер-алтын 
бесік» интерактивті тақтасының маңыздылығын көрсету. 
Жұмыстың ғылыми жаңалығы мен құндылығы. Ақтөбе 
обл ысының 
«Туған жер-алтын бесік» led-экран енген облысқа 
танымал тұлғала, елді-мекендер саяси-экономикалық, 
әлеуметтік үлесін зерттеп, талдау арқылы бағдарламасын 
жасақтау. 

ДОСТИЖЕНИЯ  учащихся 
по  данному проекту  

Ғылыми жобалар конкурсы 
ҚР Кіші ғылым Академиясының 46-ші облыстық  
ғылыми-тәжірибелік конференциясы ІІІ орын 
ҚР Кіші ғылым Академиясының 46-ші 
республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференциясы 
грамота 
Мектеп ішілік жобалар сайысы І орын 
НЗМ арасындағы желілік ғылыми жобалар сайысы 
сертификат 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 
НАПРАВЛЕНИЕ: Өлкетану 

ТЕМА ПРОЕКТА: ЖАМАНШЫҢ АЙМАҒЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
МҮМКІНДІКТЕРІ 

Ф.И.О. ученика (полное) 
 

Серік Жігер, 8 Д класс. 

Ф.И.О. руководителя 
(полное) 

Ермуканова Гулнур Бейбутовна, Мұқашева И.А 

ФОТО проекта Жаманшың минералдары 
(менің коллекциям) 



 

 

 

 

 
 

Краткое описание проекта  
(150 слов) 

Жоба мақсаты: Жаманшың кратерінің рекультивациялау 
жолдарын ұсыну және осы бір ғажайып жерді танымал 
ету арқылы экономикалық тиімділігін анықтау.  
Зерттеу міндеттері:  
 Жаманшың туралы әдебиеттер оқу. 
 Минералдар туралы ақпарат алу. 
 Жаманшыңнан табылған менің коллекциямдағы 
минералдардың құрамын анықтау әдістерін қарастыру.  
 Басқа елдерде кездесетін кратерлердің игерілуін 
анықтау. 
 Жаманшың кратерінің экономикалық тұрғыдан 
дамыту жолдарын қарастыру 
Геотуризм аймағы болса, әлемде теңдесі жоқ кратермен 
танысып, түзілген жыныстарды көруге мүмкіндік беретін 
еді. Сонымен қатар, бұл жер жас ғалымдардың зерттеу 
алаңына айналуы керек. Ол жерде экологиялық базаны 
салып, оқу орталығын ашса жақсы болар еді. Мүмкін, 
ғылыми зерттеулер жүргізіп, көптеген белгісіз 
минералдар табуға болатын шығар 

ДОСТИЖЕНИЯ  учащихся 
по  данному проекту  

Ғылыми жобалар конкурсы 
ҚР Кіші ғылым Академиясының 46-ші облыстық  
ғылыми-тәжірибелік конференциясы ІІІ орын 
ҚР Кіші ғылым Академиясының 46-ші 
республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференциясы 
ІІ орын 

 

 



 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 
НАПРАВЛЕНИЕ: Психология 

ТЕМА ПРОЕКТА: ЖОБАЛЫҚ ЖҰМЫС: ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҰЯЛЫ 
ТЕЛЕФОНҒА ТӘУЕЛДІЛІКТІҢ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕСІ. 

Ф.И.О. ученика (полное) 
 

Әділғазина Жанел, 8С класс 

Ф.И.О. руководителя 
(полное) 

Ермуканова Гулнур Бейбутовна, Есеева М.А., 
Камидоллина П.Е. 

ФОТО проекта 

 



 

Краткое описание проекта  
(150 слов) 

Жоба мақсаты: Жасөспірімдердің смартфонға деген 
тәуелділігін оның кері әсерін насихаттау арқылы азайту. 
Жоба міндеттері: Смартфонның жасөспірім 
психологиясына тигізетін кері әсерін түсіндіру. Сонымен 
қатар,  оларға смартфонға көңіл аударуды қалай 
тоқтатуға болатындығы негізінде  ұсыныстар беру. 
Смартфондардың физикалық, психологиялық 
денаулыққа әсерін негіздей отырып, алдын алу жолдарын 
ұсыну. 
Жоба өзектілігі: Қазіргі заманда ұялы телефон 
адамзаттың, әсіресе жасөспірімдердің өмірінің ажырамас 
бөлігіне айналғандай, бірақ та адамдардың смартфонмен 
өзара қарым-қатынасы бұзылған. Мысалға, бір топ 
ғалымдар (О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, А.Е. 
Воускунский, А.Ю. Егоров т.б), адамның телефонға 
тәуелділігінің бірқатар себептері мен салдарын 
анықтаған, оларды номофобия деп атайды немесе қол 
жетімділік пен телефонмен өзара әрекеттесу аймағынан 
тыс жерде қорқыныш деп түсіндіреді. 

ДОСТИЖЕНИЯ  учащихся 
по  данному проекту  

Ғылыми жобалар конкурсы 
ҚР Кіші ғылым Академиясының 46-ші облыстық  
ғылыми-тәжірибелік конференциясы ІІІ орын 
ҚР Кіші ғылым Академиясының 46-ші 
республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференциясы 
ІІІ орын 

 

 

 

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 
НАПРАВЛЕНИЕ: Социология 

ТЕМА ПРОЕКТА: ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ФАКТОР          
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
               УЧАЩИХСЯ 

Ф.И.О. ученика (полное) 
 

Балмуханова Акмарал ученица 9C класса 

Ф.И.О. руководителя 
(полное) 

Есеева М.А., Ермуканова Г.Б. 



 

ФОТО проекта 

 

 
Краткое описание проекта  
(150 слов) 

Главной целью моего проекта является продвижение и 
активизация волонтерского движения в школе, 
популяризация волонтерства и формирование у учащихся 
активной, социальной позиции через их приобщение к 
волонтерской деятельности, укрепление сотрудничества 
учителей и учащихся в волонтерском движении.  
3. задачи исследования: 
Основными задачами проектного исследования 
являются: активизация учащихся в волонтерском 
движении и улучшение воспитательного аспекта через 
тесное сотрудничество учителей и учеников. 
4. Предмет исследования: понятие волонтерство и 
волонтерская деятельность у учащихся. 
5. Объект исследования: учащиеся 7-10 классов. 
6. Гипотеза: как активизировать учащихся в 
волонтерском движении и как улучшить воспитательный 
аспект,через сотрудничество учителей и учеников. 
7. Методы проведения работы: изучение информации, 
интервью у учеников 8-9-х классов, опрос учащихся (7-10 
классов). 
8. Ценность исследования: возможность активизировать 
волонтерское движение в школе, формирование 
социальной активности у учащихся. 

ДОСТИЖЕНИЯ  учащихся Ғылыми жобалар конкурсы 



 

по  данному проекту  ҚР Кіші ғылым Академиясының 46-ші облыстық  
ғылыми-тәжірибелік конференциясы І орын 
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ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 
НАПРАВЛЕНИЕ: Экономика 

ТЕМА ПРОЕКТА: «Пандемия и как выжить малому и среднему бизнесу 
в Казахстане 

Ф.И.О. ученика (полное) 
 

Балмуханова Акмарал ученица 9C класса 

Ф.И.О. руководителя 
(полное) 

Ермуканова Г.Б. 

ФОТО проекта  

  
Краткое описание проекта  
(150 слов) 

Цели: анализировать и изучать варианты 
которые делает государство 

Сравнить как борятся старны с 
коронакризисом. Выявить минусы дать 
рекомендации 

Задачи: 



 

Изучить литературы 
Анализировать ситуацию в китае и кз 
Оценка несколько предложении 
Опеределение проблемы 

Актуальность проекта 
COVID-19 (Коронавирус) повлиял на повседневную 
жизнь и замедляет мировую экономику. Эта пандемия 
затронула тысячи людей. Наиболее частыми 
симптомами этой вирусной инфекции являются 
лихорадка, простуда, кашель, проблемы с дыханием и 
пневмония. COVID-19 повлиял на источники поставок 
и на мировую экономику. Есть ограничения на поездку 
из одной страны в другую. Многие страны закрывают 
границы и вводят строгий карантин, чтобы 
контролировать распространение этой 
высокоинфекционной болезни. 

Нынешняя ситуация дает импульс для 
принятия решений по построению более 
устойчивого и светлого будущего. Кризис COVID-
19 требует переосмысления баланса целей 
эффективности и устойчивости в различных 
областях экономических и социальных систем. 
Посткризисные усилия можно превратить в 
возможность и улучшить жизнь народа. Именно 
здесь МСБ могут полностью раскрыть свой 
потенциал. 

Наконец, новые политические меры помогут 
отслеживать этот прогресс и перенаправлять усилия 
в области с наиболее плодотворными результатами. 

ДОСТИЖЕНИЯ  учащихся 
по  данному проекту  

Ғылыми жобалар конкурсы 
Мектеп ішілік жобалар сайысы ІІІ орын 

 


