
БАҚ мониторингі 

№ БАҚ атауы Түрі Деңгейі Сюжет/мақал

а атауы 

Авторы күні Қысқа мазмұны Сілтемесі 

1 «Қазақстан» 

арнасы» 

Телеарна Республикалық Қарағандыда 

«Шағын 

ЭКСПО-2016» 

облыстық 

форумы өтті 

 

Руслан 

Нұрланұлы 

18:52, 

12.05.16 

Қарағандыда мектеп 

оқушылары мен колледж 

студенттері арасында 

«Менің елім –Қазақстан» 

атты «Шағын ЭКСПО-2016» 

облыстық көрме-форумы 

өтті. . 

http://kaztv.kaztrk.kz/kz/news/

portal/karagandyda-shagyn-

ekspo-2016-oblystyk-forumy-

otti 

 

2 24kz Телеарна Республикалық Қарағандыда 
«Шағын 
ЭКСПО-2017» 
облыстық 
көрме-
форумы өтті 

 16.05.2016 
 

Оған өңірлік іріктеу 
кезеңнен іркілмеген 
аудан, қала мектептері, 
облыстық 
мамандандырылған 
мектеп-интернатының 
оқушылары, балалар 
үйінің 
тәрбиеленушілері мен 
студенттер қатысты. 

 http://www.24.kz/kz/z
ha-aly-
tar/expo/item/120074-
sha-yn-ekspo-2017-
oblysty-k-rme-forumy-
tti  

3 «Индустриальная  

Караганда » 

газет Облыстық  Сады над 

городом 

 

 Анна 

Строкова 
14.05.2016 Рядом с 

жизнеутверждающими 

фотографиями родного края 

расположились снимки с 

мусорными кучами — в 

городе, на берегу озера, в 

лесу… Все запечатлено 

руками детей, а фото стали 

частью форума-выставки 

«Қазақстан – менің елім» в 

рамках «Мини-ЭКСПО-

2016», где ребята 

представили и собственные 

изобретения в сфере 

экологии и 

энергосбережения. 

http://inkaraganda.kz/articles/

141311 

4 «Орталық газет Облыстық  Талаптыға нұр Жансая 16.05.2016 Бейсенбі күні «Қазақстан – http://ortalyk-
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Қазақстан» жауар  Омарбекова  сенің елім атты 

«ШағынЭКСПО-2016» 

облыстық көрме –форумы 

өтті. Аймақтың барлық 

аудан, қалаларынан 

жиналған оқушылардың 

жобалары келесі жылы 

өтетін халықаралық ЭКСПО 

көрмесңне арналыпты. 

Көрмеге 150 ден астам жоба 

қатысқан.  

kaz.kz/publ/bilim/talapty_a_n

_r_zhauar/15-1-0-13734 

5 5 канал телеарна облыстық В театре имени 

Сейфуллина 

прошла 

областная 

форум-

выставка 

"Мини 

ЭКСПО-2016" 
 

 13 Мая, 

201614:05 

 

В театре имени 

Сейфуллина прошла 

областная форум-

выставка "Мини ЭКСПО-

2016 где приняли участие 

около 150 участников со 

всей области  

www.youtube.com/watch?v=k

twzlOd6RTM   

6 E-karaganda газет Облыстық В Караганде 

пройдѐт 

областной 

форум-

выставка 

«Қазақстан – 

менің елім» 

 11 Мая, 

201613:05 

В рамках Послания 

Президента Республики 

Казахстан Н. Назарбаева 

народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан-

2050» и всемирной 

выставки «ЭКСПО-2017» 

в городе Астана 

управление образования, 

региональный научно-

практический центр 

«Сарыарка дарыны» 

объявили областной 

форум-выставку 

«Қазақстан – менің елім» 

в рамках «МиниЭКСПО-

2016». 

http://ekaraganda.kz/?mod=ne

ws_read&id=52075  

http://www.youtube.com/watch?v=ktwzlOd6RTM
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7 Сайт акимата 

Карагандинской 

области  

сайт Облыстық  В театре имени 

Сейфуллина 

прошла 

областная 

форум-

выставка 

"Мини 

ЭКСПО-2016" 

 13.05.2016 В театре имени 

Сейфуллина прошла 

областная форум-

выставка "Мини ЭКСПО-

2016 где приняли участие 

около 150 участников со 

всей области 

http://karaganda-

region.gov.kz/rus/enews/5215

6/ 

 

 

 

 

 

 

 

  


