
 «Аспазшылар сайысы» республикалық интернет-байқауын 

қашықтықтан өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

 1. Жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының білім алушылары арасында қашықтықтан өткізілетін  

«Аспазшылар сайысы» республикалық интернет-байқауының (бұдан әрі - 

Байқау) ережелері оның мақсатын, міндеттерін және тәртібін анықтайды. 

2. Мақсаты: білім алушылардың кәсіби бейімділіктерін анықтау үшін 

жағдай жасау. 

Міндеттері: 

балалардың аспаздық саласындағы білімдерін кеңейту; 

тамақты өз бетімен дайындауға деген қызығушылықтарын дамыту; 

 білім алушылардың аспаздық саласындағы қиялдарын, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; 

тазалық және дұрыс тамақтану қағидаттарын насихаттау; 

балалардың бойында дұрыс тамақтану ережелерін қалыптастыру; 

отбасылық құндылықтарды насихаттау, балалар мен ата-аналардың 

арасындағы өзара байланыстарды дамыту; 

балалардың кәсіптік бағдарлануы; 

табысқа жету уәждемесін қалыптастыру. 

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Байқаудың ұйымдастырушылары әділ қазылар алқасы мен 

ұйымдастыру комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5. Байқау жұмыстары электронды түрде 2016 жылғы 29 қыркүйектен   

2017 жылғы 5 қаңтарға дейін rumcdo@bk.ru электронды поштаcына 

қабылданады. 

2017 жылға 5 қаңтардан кейін түскен, сондай-ақ талаптарға сәйкес 

келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды.  

Байқаудың қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары, 

қатысушылардың сертификаттары, жеңімпаз балалардың жетекшілеріне алғыс 

хаттар 2017 жылғы 13 қаңтарда www.ziyatker.org сайтында 

орналастырылады. 

6. Байқауға ұсынылған жұмыстар қайтарылмайды. Байқауды 

ұйымдастырушылар авторға сілтеме жасай отырып, байқау материалдарын 

БАҚ құралдарына жариялауға құқылы.  
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7. Байқауға қатысу үшін әр жұмысқа 1500 (бір мың бес жүз) теңге 

төлемақы төленеді.  

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі: 

Алушы: «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» 

РМҚК (резидент). 

БанкЦентрКредит АҚ 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

КНП – 859. 

Төлемақының мақсаты: «Аспазшылар сайысы» байқауы. Байқауға 

қатысушының (жіберуші) фамилиясын міндетті түрде көрсету қажет. 

8. Байқауға қатысу үшін rumcdo@bk.ru электронды поштасына келесі 

құжаттар жіберілуі тиіс: 

1) қосымшаға сәйкес толтырылған өтінім; 

2) сканерден өткізген төлемақы құжаты немесе төлем тапсырмасы; 

3) электронды түрдегі байқау жұмысы. 

  

 

3. Байқау талаптары 

 

9. Байқауға мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының  8-18 жас аралығындағы білім алушылары 

қатысады.  

Байқау келесі жас санаттары бойынша жүргізіледі: 

1) 8-11 жас; 

2) 12-15 жас; 

3) 16-18 жас.  

10. Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1. «Біздің отбасылық рецепт» номинациясы.  Байқауға сүйікті 

тамақтарды жасау барысының әр қадамын сипаттайтын жазбасы бар 

фотосуреттері қабылданады.   

Жұмысты бағалау өлшемдері: 

дайындау техникасы және күрделілігі;  

азық-түліктерді дұрыс пайдалану;  

тамақты таныстыру (сыртық көрінісі); 

идеяның заманауилығы.  

2. «Бас аспазшының шеберлік сыныбы» номинациясы. Байқауға жас 

аспазшылардың жүргізген шеберлік сыныптарының бейне жазбалары 

қабылданады. Бейнероликтер 3-4 минуттан аспауы тиіс.  

Жұмысты бағалау өлшемдері: 
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рецепттің ерекшелігі; 

тағамның пайдалы қасиеттері; 

сыртқы көрінісі; 

рецепттің мәтіндік сипаттамасы; 

орындалу сапасы және ұқыптылығы; 

таныстыру және ұсыну. 

3. «Тағамды жанұямызбен бірге дайындаймыз» - презентациялар 

байқауы. Презентациялар Power Point бағдарламасында орындалғандықтан, 

материалдарды визуалдаудың түрлі тәсілдеріне көңіл бөлген жөн 

(фотосуреттер, суреттер, музыка және тағы басқа). Презентациялардың көлемі 

12 слайдтан аспауы тиіс. 

Жұмысты бағалау өлшемдері: 

презентация мазмұнының берілген тақырыпқа сәйкес келуі; 

идеяның түпнұсқалығы; 

ресімделуі, дизайны және техникалық орындауы; 

байқау материалдарының әдебиет тілінің ережелері мен нормаларына 

сәйкес болуы.  

Байқауға тек жеке жұмыстар қабылданады. 

11. Байқауда бір қатысушы бір немесе бірнеше номинацияға қатыса 

алады. Әр қатысушыдан әр номинацияға бір жұмыс қабылданады. Әр 

номинацияға жеке жұмыс ретінде жеке ақша төленеді.  

12. Байқау жұмысының титул парағында келесілер көрсетіледі: 

облысы, аудан (қала), ауылы; 

білім беру ұйымының аталуы; 

байқау және номинациясының аталуы; 

автордың аты-жөні; 

қатысушының жасы; 

e-mail, байланыс құралдары; 

жеткешісінің аты-жөні. 

13. Бөгде адамдардың материалдарын және Интернет желісінен алынған 

материалдарды пайдалануға тыйым салынады. Байқау жұмыстары бұрын басқа 

сайтта жарияланбаған болуы тиіс. 

 

 

4. Байқауды қорытындылау 

 

14. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды. 

15. Байқау жеңімпаздары I, II, III дәрежелердегі дипломдармен 

марапатталады, орын алмаған қатысушыларға сертификат беріледі. 

Байқау жеңімпаздарына дипломдардың, қатысушыларға 

сертификаттардың, жеңімпаздардың жетекшілеріне алғыс хаттардың 



электронды нұсқалары www.ziyatker.org сайтында мына сілтеме бойынша 

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg жүктеп алу мүмкіндігімен орналастырылады. 

Анықтама телефоны: +7 (7172) 249 306 («Аспазшылар сайысы» байқауы). 

Дипломдарды, сертификаттарды, алғыс хаттардды жүктеп алудың 

нұсқасы: www.ziyatker.org → Бастапқы бет  → Республикалық іс-шаралар →  

«Аспазшылар сайысы» байқауы → әрі қарай). 

 

 

 

 
Ережеге қосымша 

 

Қашықтықтан өткізілетін Республикалық интернет-байқауға қатысу туралы ұсыным 

 

Қатысушының 

аты-жөні 

 

Қатысушының 

жасы 

Облысы, қала, 

аудан, ауыл, 

білім беру 

ұйымының 

атауы 

 

Байқаудың, 

номинациясының, 

жұмыстың атауы 

Байланыс 

құралдары 

(ұялы 

телефоны, 

электронды 

поштасы) 

Жетекшісінің 

аты-жөні 

1 2 3 4 5 
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