
«Ғарыш – ғалам мұхиты» республикалық шығармашылық интернет-

байқауын қашықтықтан ұйымдастыру және өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Ғарыш – ғалам мұхиты» республикалық шығармашылық интернет-

байқауын (бұдан әрі – Байқау) жалпы орта, қосымша, техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында қашықтықтан 

ұйымдастыру және өткізу ережелері оның мақсатын, міндеттерін және 

тәртібін анықтайды. 

2. Мақсаты: балалардың шығармашылық әлеуетін іске асыруға және 

өнерге деген көз-қарасы көркемдік-эстетикалық тәрбиелеуге жағдай жасау 

мақсатында  

3. Міндеттері:  

1) балалардың көркем шығармашылығын ғарыш дүниетанымында 

көрсетуге насихаттау; 

2)  зерттеушілік қызметтегі  білім алушылардың дағдыларын дамыту. 

3) көркем-дарынды, шығармашылықпен ойлайтын балаларды анықтау 

және қолдау; 

4) балалар жұмыстарының көркемсурет қорын қалыптастыру. 

4. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

5. Байқауды ұйымдастырушылар әділ қазылар алқасы мен 

ұйымдастыру комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

6. Байқау 2017 жылғы 3 сәуір – 15 мамыр аралығында балаларға 

арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтында қашықтықтан 

өткізіледі. 

7. Байқау жұмыстары 2017 жылғы 3 мамырға дейін 

konkurs_cosmos17@mail.ru электронды поштасына қабылданады. 

Анықтама телефондары: 8 (7172) 72-98-99.  

8. 2017 жылғы 3 мамырдан кейін түскен байқау материалдары, 

сондай-ақ талаптарға сәйкес келмейтін байқау материалдары 

қарастырылмайды.  

Байқау қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары мен 

қатысушылардың сертификаттары www.ziyatker.org сайтына 2017 жылғы 15 

мамырда орналастырылады. 

9. Байқау материалдарының мазмұнына ұйымдастырушылар жауапты 

емес. 

10. Байқаудың ұйымдастырушылары авторды көрсете отырып, 

жұмысты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға құқылы. 

11. Байқауға қатысу үшін – 1500 (бір мың бес жүз) теңге төлемақы 
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төленеді.  

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

(резидент). 

БИН 990140004733 

ИИКKZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

АО БанкЦентрКредит 

Төлемақы аталуы: «Ғарыш – ғалам мұхиты» байқауы.  

Байқауға қатысу үшін konkurs_cosmos17@mail.ru электронды 

поштаcына келесі құжаттарды жіберу қажет: 

1) 1-қосымшаға сәйкес өтінімді; 

2) сканерден өткізілген төлемақы түбіртегі немесе төлем тапсырмасы; 

3) байқау жұмысы. 

 

3. Қатысушылар және байқауға қойылатын талаптар 

12. Байқауға жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының 7-17 жастағы білім алушылары келесі жас санаттары 

бойынша қатысады: 

кіші жас санаты: 7-10 жас; 

орта жас санаты: 11-14 жас; 

жоғарғы жас санаты: 15-17 жас.  

13. Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі. 

1)  «Сурет» (байқауға фотосурет немесе сканерден өткізілген көшірме 

суреті). Бейнеленген суретте алыс галактика, ғарыш кемесі немесе 

ғаламшараралық саяхатшылар бейнеленсе де болады. Ең бастысы, сіздер 

ғарыш кеңістігін қалай елестеткендеріңізді қағаз бетіне түсіру. 

          2) «Адамзат. Ғарыш. Ғалам» Әуе және зымыран модельдеуді 

дайындау технологиясын жасау бойынша презентацияны бірыңғай стилін 

ресімдеп, компьютерлік анимация арқылы, тиісті тақырыппен – 10 слайдтан 

артық емес және (тақырыпқа арналған шрифт – 24 кем емес, ақпарат үшін – 

кемінде 16) болу қажет. 

 3) «Зымыран сөресі»  (зымыран модельдердерін дайындау және іске 

қосубойынша бейне материалдары) фотосуреттер телефон камерасына 

немесе фотокамераға түсірілуі тиіс (көлемі 5 минут). Қабылданатын 

форматтар: WMV, MPEG4, AVI, DVD компьютерде «Windows Media» бейне 

арқылы суреттерді көру. 

14. Интернет желісінен алынған және өзге авторлардың материалдарын 

қолдануға тыйым салынады.  

15. Байқау жұмысының титул парағын толтыру тәртібі. 

Байқау жұмысының титул парағында көрсетілуі тиіс: 
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облыс, аудан (қала), ауыл;  

білім беру ұйымының аталуы;  

байқау, номинация, жұмыс аталуы;  

автордың аты-жөні, жасы;  

сыныбы, курсы, оқу орны, e-mail;  

жетекшінің аты-жөні, тегі;  

педагогтің лауазымы және жұмыс орны.  

16. Байқауға бір немесе екі номинациядағы жұмыстар қабылданады, бір 

қатысушыдан әр номинацияда бір жұмыстан артық болмауы тиіс. 

17. Байқау қорытындысының соңында жеңімпаздардың ең үздік 

жұмыстары www.ziyatker.org сайтында жарияланады. 

18. Байқау жұмысын бағалау өлшемдері:  

байқаудың тақырыбына, мақсатына, міндеттеріне сәйкестігі; 

көркем мәнерлілігі; 

ресімдеудің сауаттылығы және ұқыптылығы; 

материалды ұсынудағы шығармашылық көзқарас; 

тақырыптың толық ашылуы; 

фотосуреттердің эстетикалығы және мазмұндылығы; 

автордың шығармашылық жас деңгейiне сәйкестігі;  

презентацияның әсерлілігі.  

4. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды 

анықтау 

19. Байқау қорытындысы бойынша Әділқазы мүшелері жеңімпаздарды 

анықтайды.  

20. Байқау жеңімпаздары I, II, III дәрежелердегі дипломдармен және 

жеңімпаздардың жетекшілері алғыс хаттармен марапатталады.Орын алмаған 

қатысушыларға сертификат беріледі. Байқау жеңімпаздарына дипломдардың, 

жетекшілеріне алғыс хаттардың және қатысушыларға сертификаттардың 

электронды нұсқалары мына сілтеме http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg арқылы 

жүктеп алу мүмкіндігімен www.ziyatker.org сайтында орналастырылады. 

                                                                                       

                                                                                                    Ережеге қосымша 

 

 

Қашықтықтан өткізілетін республикалық интернет-байқауға  

қатысу туралы ұсыным 

 
 

Қатысушының 

аты-жөні 

 

Қатысушының 

жасы 

Облыс, қала, 

аудан, ауыл, 

білім беру 

ұйымының 

аталуы 

 

Байқаудың, 

номинацияның, 

жұмыстың аталуы 

Байланыс 

құралдары (ұялы 

телефоны, 

электронды 

поштасы) 

Жетекшісінің 

аты-жөні 

1 2 3 4 5 
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