
  
 

 
 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕПТЕРІ МЕН КОЛЛЕДЖДЕРІНІҢ БІЛІМ 

АЛУШЫЛАРЫ АРАСЫНДА ҚАШЫҚТЫҚТАН ӨТКІЗІЛЕТІН  

"ТУҒАН ӨЛКЕ ТАРИХЫ #БІЗБІРГЕМІЗ" КВЕСТ-КОНКУРСЫНЫҢ 

ЕРЕЖЕСІ 

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1 Осы Ереже "Туған өлке тарихы"қашықтықтан квест-конкурсын 

өткізу тәртібі мен мерзімін анықтайды. Квест-конкурс туған өлкенің ежелгі 

сәулет, тарих және мәдениет ескерткіштерін зерттеуге және білуге арналған. 

Конкурс 9-11 сыныптардың мектеп оқушылары мен колледж студенттеріне 

арналған іс-шаралар аясында өткізіледі. 

1.2. Қазақстан Республикасының тарихи фактілері мен орындары 

туралы 4 интерактивті тапсырмадан тұрады. 

1.3. Квест-конкурс туралы барлық ақпарат Интернет желісінде, 

Халықаралық бизнес академиясы колледжінің cmab.kz сайтында 

орналастырылған. 

 2. БАЙҚАУДЫҢ МАҚСАТТАРЫ 

 Білім беру: өскелең ұрпақты ұлттық рухани дәстүрлерге баулу; 

 Тәрбиелік: белсенді өлкетану қызметі арқылы жас ұрпақтың бойында 

патриоттық, жасампаздық және адамгершілік рухын тәрбиелеу; 

 Дамытушылық: жас ұрпақтың өз өлкесінің тарихын, оның көрнекті 

жерлерін, ескерткіштерін зерттеуге танымдық қызығушылығын 

дамыту. 

3. КОНКУРСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР 

3.1 Квест-конкурстың ұйымдастырушылары Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің "Республикалық қосымша білім беру оқу-

әдістемелік орталығы" РМҚК, Халықаралық Бизнес академиясының 

колледжі болып табылады. 

4.БАЙҚАУҒА ҚАТЫСУШЫЛАР 

3.1 Байқауға мектептердің 9-11 сынып оқушылары мен колледждерде 

білім алушылар қатысады. 

5.КОНКУРСТЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ 

5.1 Қашықтықтан өткізілетін квест-конкурс  бір турдан тұрады. 

Қатысушылар (қосымшада көрсетілген нысанға сәйкес) ұйымдастыру 

комитетіне 2020 жылдың 24 сәуірдің 22.00сағ. дейін өзінің email және телефон 

нөмірін көрсете отырып, өтінім беруі қажет. Өтінім Халықаралық бизнес 

академиясы колледжінің collegemab@yandex.ru және akmaral6910@mail.ru  

электрондық пошталарына беріледі. 

25 сәуірдің сағат 10.00-де барлық қатысушылардың олардың электронды 

пошталарына тапсырмалар жіберіледі. 
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5.2 Әр қатысушы 28 сәуір күні сағат 10-ға дейін квест-конкурстың 

сұрақтарына жауаптарын collegemab@yandex.ru жібереді және 

akmaral6910@mail.ru электрондық пошталарына жібереді. 

5.3. Жұмыстарды бағалау критерийлері: 

- жауаптардың толықтығы мен нақтылығы; 

- жауаптарды рәсімдеу дизайны (иллюстрация, визуализация, 

презентация и эстетичность). 

5.4 Барлық тапсырмаларды дұрыс орындаған және көрсетілген мерзімде 

ұйымдастыру комитетіне ұсынған ең көп балл жинаған қатысушы жеңімпаз 

болады. 

Жауап тапсыру кезінде жауаптардың орындалу мерзімі ескеріледі. 

5.5  Квест-байқауды өткізу кезеңдері: 

Конкурстық өтінімдерді қабылдау – 2020 ж. 24 сәуірінің сағ. 22.00 дейін. 

Конкурсқа тапсырмаларды қатысушылардың электрондық поштасына 

жіберу - 2020 жылғы 25 сәуірінің сағат 10:00-де. 

Орындалған тапсырмаларды қабылдау – 2020 жылғы 28 сәуірінің сағат 

10.00-ге дейін. 

Сараптама комиссиясының отырысы: 2020 жылғы 28-30 сәуірі 

аралығында. 

Жеңімпаздарды марапаттау - 2020 жылғы 4 мамыр.  

6. МАРАПАТТАУ 

 6.1 Квест-конкурстың жеңімпаздарын сараптау комиссиясы 

анықтайды. 

 6.2 Жеңімпаздар ҚР БҒМ дипломдарымен және Халықаралық бизнес 

академиясы грамотасымен марапатталады. 1 орын алған мектеп оқушысына 

(9-11 сынып)  Халықаралық бизнес академиясы колледжінде 1 жыл тегін 

оқуға мүмкіндік беретін сертификат беріледі. 

 6.3 1,2,3 орын алған оқушулардың оқу орындарының басшылары мен  

ғылыми жетекшілері ҚР БҒМ алғыс хаттармен марапатталады. 

 6.4 Квест-конкурстың нәтижелері МАБ колледжінің сайтында 

жарияланады cmab.kz 

 6.6 Квест-конкурстың нәтижелері апелляцияға және қайта қарауға 

жатпайды. 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИЗНЕС 

АКАДЕМИЯСЫНЫҢ КОЛЛЕДЖІ 

Байланыс телефондары:  

8-702-772-46-37 (Ақмарал Сұлтанова),  

8-707-846-45-06 (Әсия Бахытжановна). 

Электронды почта:collegemab@yandex.ru, akmaral6910@mail.ru ескерту. 
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 «Туған өлке тарихы» квест-байқауына қатысуға 

ӨТІНІШ 

 
Білім беру мекемесінің атауы 

Мекен-жайы 

Жетекшінің аты-жөні 

Қызметі  

Телефон 

 

 
 
 

Директор 

__________________________________________________________________

Аты-жөні (толығымен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Қатысушының аты-жөні Сыныбы  

тобы 

Байланыс мағлұматтары 

Ұялы телефон,e-mail  

1    


