
Балаларды сауықтыру лагерьлеріндегі демалушы балалардың арасында  

«Топтың өмірінен бір күн» - мобильді көзқарас» тақырыбында 

сырттай байқау өткізу ережелері 

 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Осы ережелер балаларды сауықтыру лагерьлеріндегі демалушы 

балалардың арасында «Топтың өмірінен бір күн» - мобильді көзқарас» 

тақырыбында сырттай байқау (бұдан әрі - Байқау) өткізудің мақсатын, 

міндеттерін және тәртібін анықтайды.  

2. Мақсаты – балалардың шығармашылық мүмкіндігін айқындау, 

балалардың шығармашылық белсенділігін арттыру.  

Міндеттері: 

балалардың арасындағы денсаулық құндылықтарын және салауатты 

өмір салтын қалыптастыру уәждемесін арттыру; 

заманауи ақпараттық-коммуникативтік технологияларды меңгерудегі 

танымдық қызығушылықтарын дамыту үшін жағдай жасау; 

шығармашыл дарынды балаларға қолдау көрсету; 

балалардың бейнероликтер мен презентациялар арқылы бейне-

көзқарасының түпнұсқалығын ашу. 

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Байқаудың ұйымдастырушылары ұйымдастыру комитеті мен әділ 

қазылар алқасының құрамын қалыптастырады. 

 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5. Байқау 2014 жылғы 1 маусымнан 1 тамыз аралығында балаларға 

арналған www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта сырттай өткізіледі. 

6. Байқауға ұсынылған материалдар байқаудың тақырыбына, мақсаты 

мен міндеттеріне сәйкес болуы керек. 

7. Байқау жұмыстары 2014 жылғы 1 тамызға дейін балаларға арналған 

www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта орналастырылады немесе 

spo.rumcdo@mail.ru электрондық поштаға жіберіледі, сондай-ақ, мына 

мекен-жай бойынша қабылданады: 010000, Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 

16/1, «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК. 

Анықтама үшін: тел/факс 8(7172) 44-53-38, 44-53-42. 

8. 2014 жылғы 1 тамыздан кейін түскен байқау материалдары, сондай-

ақ талаптарға сәйкес келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды. 

9. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды, оларға рецензия 

және қазылар алқасының қорытындысы берілмейді. 

http://www.ziyatker.kz/
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10. Байқау материалдарының мазмұнына ұйымдастырушылар жауапты 

емес. 

11. Байқаудың ұйымдастырушылары авторға сілтеме жасай отырып, 

жұмыстарды бұқаралық ақпарат құралдарында, ғаламтор баспаларында 

жариялауға құқылы. 

12. Байқауға қатысу үшін 800 (сегіз жүз) теңге төлемақы төленеді.  

Төлемақы былай  жүргізіледі: БанкЦентрКредит АҚ, Астана қаласы. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Алушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК.  

Төлемақының аталуы: «Топтың өмірінен бір күн» - мобильді 

көзқарас» тақырыбындағы байқауға қатысу үшін төлемақы. Байқауға 

қатысушының (жіберуші) фамилиясын міндетті түрде көрсету және 

төлемақы түбіртегін сканерден өткізіп электрондық пошта арқылы жіберу 

қажет. 

Төлемақы барлық қатысушыларға онлайн-сертификаттар, 

жеңімпаздарға дипломдар дайындау, бағалы сыйлықтарды сатып алуға 

жұмсалады. 

13. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарын анықтау  

2014 жылғы 11 тамызда жүргізіледі. 

 

 

3. Байқауға қатысушылар және қойылатын талаптар 

 

14. Байқауға 8 жастан 18 жасқа дейінгі білім алушылар келесі жас 

санаттар бойынша қатыса алады: 

кіші жастағы санат: 8-11 жас; 

орта жастағы санат: 12-14 жас; 

жоғарғы жастағы санат: 15-17 жас. 

15. Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі:  

«Электрондық  презентация»; 

«Бейнеролик (бейнеклип)». 

16. Байқауға оның мақсаты мен міндеттеріне жауап беретін бір немесе 

екі номинация бойынша жұмыстар қабылданады, бірақ әр номинациядан бір 

жұмыс болуы керек. 

17. Келесі талаптарға сәйкес байқау жұмыстары қабылданады: 

«Электрондық презентация» номинациясы бойынша байқау жұмысы 

Microsoft Office PowerPoint (кез келген нұсқасы) форматында орындалуы 

қажет, фотосуреттерден, суреттерден, кестелерден, кадрлардың арасындағы 

тиiмдi ауысулары бар ұраны мен үндеулері бар ақпарат пен деректі қосатын 

схемалардан  құралған 20 слайдтан астам болмауы керек. Слайд – 

презентация дикторлық мәтiнмен немесе музыкамен бiрге жүре алады. 



Презентацияның бірінші слайдында  жұмыстың аталуы, автордың аты-жөні, 

фамилиясы, жасы, білім беру ұйымы және лагерьдің аталуы, e-mail көрсетілу 

қажет. 

«Бейнеролик (бейнеклип)» номинациясы бойынша жұмыс телефон 

немесе бейнетаспаға түсірілген кез келген бейнередакторда өңделген 

анимациялық, қойылымдық ойын бейнефильм түрінде және т.б. орындалған 

болуы мүмкін.  

Қабылданатын форматтар: MPEG1, MPEG2, WMV, AVI. Байқау 

жұмысының ұзақтылығы - 3 минутке дейін. Бейнесюжеттің басында 

жұмыстың аталуы, автордың аты-жөні, фамилиясы, жасы, білім беру ұйымы 

және лагерьдің аталуы, e-mail көрсетілу қажет. 

18. Жалпы талаптар:  

балаларға арналған www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта тіркелу 

қажет; 

бөтен адамның және Интернет желісінен алынған материалдарды 

қолдануға қатаң тыйым салынады. Байқауға ұсынылған жұмыстарда: 

қатыгездік және зорлық-зомбылық көріністерінің суреттері, адамның немесе 

бір топ адамдардың кез келген түрде қадір-қасиетін кемсітетін ақпарат 

болмауы қажет. 

19. Байқауды бағалау критерийлері: 

жұмыстар байқаудың  мақсаты мен міндеттеріне сәйкес болуы керек; 

материалдардың жаңашылдығы; 

түйсiктiң сенiмдiлiгі және қол жетiмдiлiгi; 

пайдаланылатын сюжеттiң жаңалығы; 

жұмыстың жарықтығы мен айқындылығы; 

ұраны, үндеуі. 

 

 

4. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды марапаттау 

 

20. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды.  

21. Байқаудың жүлделі орындарына ие болған жеңімпаздар тиісті 

дәрежелі дипломдармен, бағалы сыйлықтармен марапатталады. Әр 

номинацияда балалардың жас санаттары бойынша (1, 2, 3 орын) 3 жеңімпаз 

анықталады. Қатысушылардың барлығына электрондық пошта арқылы 

онлайн-сертификаттар жіберіледі. 
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