
1 

  

 
 

 
 

 

КОЛЛЕДЖ ЖӘНЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АРАСЫНДАҒЫ САЙТ ҚҰРУ 

БОЙЫНША 

«ЕРІКТІЛЕР ӘЛЕМІ#БІЗБІРГЕМІЗ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЧЕМПИОНАТТЫҢ ӨТКІЗІЛУІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 
 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
1.1. Чемпионат Қазақстандағы волонтерлер жылына арналады. Чемпионат жастардың 

потенциалын дамытып, оны мемлекетті инновациялық тұрғыда дамытуда қолдану мақсатында 

өткізіледі. 

1.2. Чемпионат міндеттері:  

 еліміздегі еріктілер қозғалысын дамытудағы жастар саясатын қолдау; 

 жас буын өкілдерінің еріктілік қызметке қатысуына  түрткі болу;  

 қоғам назарын волонтерлік қызметтегі үлгілі бастамаларға аудару.  

1.3. Чемпионат жайлы барлық ақпарат Интернет желісінде cmab.kz  адресі бойынша МАБ 

колледжінің сайтында орналастырылған.  

1.4. Үздік сайт авторлары ҚР білім және Ғылым министрлігінің дипломдарымен 

марапатталады.  

 

2. БАЙҚАУ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАРЫ 

2.1 Чемпионатты ұйымдастырушылар – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК, 

Халықаралық Бизнес Академиясының колледжі.  

. 

3. БАЙҚАУ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ 
3.1. Чемпионатқа колледж және 9-11 сынып мектеп оқушылары қатыса алады.  

3.2. Чемпионатқа осы Ережеде көрсетілген шарттарға сай қатысуға ниет білдірген, өзі жайлы 

нақты ақпарат ұсынған мектеп оқушылары( колледж студенттері) қатыса алады.  

 

4. БАЙҚАУДЫҢ ӨТКІЗІЛУ ШАРТЫ ЖӘНЕ РЕТІ 

4.1. Чемпионаттың жұмыстық тілі: қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі 

4.2. Чемпионат ашық түрде 2020 жылдың 25 сәуірінде өткізіледі.  

4.3. Чемпионат бір турдан тұрады және онлайн режимде өткізіледі. Қатысушыларға 

көрсетілген формада өтініштерін телефон нөмері мен  email көрсету арқылы  2020 жылдың 23 

сәуіріне дейін collegemab@yandex.ru, guni29@mail.ru  электронды пошталарына жіберу керек. 

Чемпионаттың басталуына 10 минут қалғанда қатысушының электронды поштасына 

хостингке және MySQL мәліметтер қорына ftp қолжетімділік көрсетілген хабарлама 

жіберіледі. 

4.4. Тапсырма: Қазақстандағы Еріктілер жылына арналған сайт дайындалуы тиіс. Сайт келесі 

бағыттарға арналуы мүмкін. 

-“Саулық” – дертке шалдыққан жандарға көмек,  

-“Таза әлем” – өзен және ормандарды тазалау, ағаштар егу, қоқыстарды сорттауға үйрету,  

-“Асыл мұра” -  тарихи, матералды, мәдени және рухани құндылықтарды сақтау.  

-“Камкор” – қарттар үйінде ерікті қызмет ету,  

-“Білім” – ауылды жерлердегі жоғары мектеп оқушыларын ҰБТ дайындау, ағылшын тіліне, 

компьютерлік сауаттылыққа оқыту.  

-“Үміт” – отандастарымыздың ерліктері жайлы ақпаратты іздеу.  
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4.5. Байқауға тек байқау қатысушылары жасаған, ешқайда көрсетілмеген, басқа байқауларға 

қатыспаған кодтық бет белгілеу тілдерінде (HTML, CSS, JavaScript) дайындалған сайт қатыса 

алады. Хостинг PHP тілінде жұмыс істеуге бейімделген. Әрбір қатысушыға бір мәліметтер 

қоры беріледі. CMS(Wordpress, Joomla және т.б.) қолдануға тиым салынады. 

4.6. Чемпионаттың өткізілу кезеңдері:  

Байқау өтініштерін қабылдау: – 23 сәуірге  дейін  2020 ж. 

Чемпионаттың өткізілуі: 25 сәуір 2020 жыл, 09:00-18:00 

Экспертті комиссия отырысы: 27 сәуір 2020 ж. 

Жеңімпаздарды анықтау, марапаттау – 30  сәуір 2020 ж.  

5. БАЙҚАУ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ 
5.1. Чемпионат жеңімпаздарын Экспертті комиссия анықтайды.  

5.2. Жеңімпаздар жетекшілері ҚР Білім және Ғылым министрлігінің дипломдарымен 

марапатталады. Білім беру мекемелерінің жетекшілері және ғылыми жетекшілері алғыс 

хаттармен марапатталады. 

5.3. Чемпионат аясында келесі номинациялар анықталған:   

1 Номинация: Функционалдығы және технологиялылығы; 

2 Номинация: Сайт ашу; 

3 Номинация: Патриотизм және руханият үшін; 

4 Номинация: Үздік контент; 

5 Номинация: Үздік дизайн және юзабилити; 

6 Номинация: Өзектілігі;  

7 Номинация: Бірегейлігі. 

5.4. Экспертті комиссия  Instagram желісін қолданушыларына «Арнайы номинация» ұсынады. 

Чемпионат қатысушылары Instagram желісіне өздері дайындаған сайттың суреті көрсетілген 

посты #iloveiab (МАБ колледжін жақсы көремін)  хештегімен салып, колледждің ресми 

Instagram парақшасын (https://www.instagram.com/college_mab/)  белгілеуі тиіс. Номинация 

жеңімпазы ретінде ең көп лайк жинаған сайт анықталады.  

5.6. Байқау қорытындылары жайлы ақпарат МАБ колледжінің сайтында орналастырылады. 

5.7. Чемпионат қорытындылары апелляцияға беруге және қайта қарауға жатпайды.  

 

6. САЙТТЫ БАҒАЛАУДАҒЫ НЕГІЗГІ ТАЛАПТАР 

6.1. Жалпы: сайтты құру мақсатының негізділігі, қойылған мақсатқа сай келу дәрежесі;  

6.2. Мазмұны: ақпараттың толықтылығы және нақтылығы, түсініктемелік мәтіннің болуы, 

және т.б., ақпарат көздеріне сілтеменің болуы және сапасы, құрылымның қарапайымдылығы 

және ыңғайлылығы.  

6.3. Әсемдеу: ақпаратты қабылдаудағы визуальды ыңғайлылық, стильді бірыңғайлылық.  

6.4. Функциональдылығы және техникалық сипаттамалар.  Іске асуы, функциональдылығы 

және технологиялылығы жоғары деңгейдегі сайттар жақсы бағаланады.   

6.5. Келесі модульдері бар контенттердің болуы жақсы бағаланады: форум; сайт жаңалықтары; 

күнделік (блог); мақалалар блогы; файлдар каталогы; сілтемелер каталогы (колледждің ресми 

сайтына сілтеме - cmab.kz); мини-чат; хабарландыру тақтасы; фотоальбом; сұраулар; қонақ 

кітапшасы; FAQ (сұрақ/жауап); пошталық қалыптар; сайт бетін редакторлау; кіру 

статистикасы және тағы басқалар. Авторлық креативті көзқарас, жаңшылдық ескеріледі. 

 

7. ЧЕМПИОНАТЫҢ ӨТУ ОРНЫ  

7.1. Чемпионатың өту орны: Халықаралық Бизнес Академиясының колледжі (Колледж МАБ)  

7.2. Сұрақтар бойынша: 

. 8-707-101-66-74 Коштаева Гулниза Есеналиевна 

7.3. Өтініштер  collegemab@yandex.ru, guni29@mail.ru адрестері бойынша қабылданады.  
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Қосымша 

 

 «ЕРІКТІЛЕР ӘЛЕМІ#БІЗБІРГЕМІЗ» 

САЙТ ҚҰРУ ЧЕМПИОНАТЫНА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІШ 

 

Оқу орны  

Оқу орнының толық атауы  

 

 

Мекен жайы (мемлекет, облысы, 

қала, аудан) 

 

 

 

 

Телефон,   

e-mail  

  

Қатысушылар   

Аты жөні (1 қатысушы)  

Тобы,  

курс,  

мамандығы 

 

 

 

Байланыс телефоны   

 E-mail 

 

Ғылыми жетекшісі  

Аты жөні (толығымен)  

Жұмыс орны  

Қызметі   

Ғылыми дәрежесі  

Байланыс  телефоны,   
  

 

Колледж/мектеп директоры      Аты-жөні  (толығымен) 
 

 


