
 «Әке қуанышы, ана мақтанышы» республикалық интернет-

байқауын қашықтықтан ұйымдастыру және өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Ұрпақ +» мəдени-білім беру жобасын іске асыру аясында мектепке 

дейінгі, жалпы орта жəне қосымша білім беру мекемелерінің білім 

алушылары арасында «Әке қуанышы, ана мақтанышы» республикалық 

интернет-байқауын (бұдан əрі - Байқау) қашықтықтан өткізу ережелері оның 

мақсатын, міндеттерін жəне өткізу тəртібін анықтайды.  

2. Байқаудың мақсаты:  отбасылық құндылықтарды,  отбасы 

мүшелерінің  арасындағы  жоғары адамгершілік қарым-қатынастарды, 

отбасындағы балалардың    ауызбіршілікті насихаттау.   

Міндеттері: 

- отбасының позитивтік бейнесін қалыптастыру; 

- шығармашылық потенциалды дамыту, көркемдік бейне  арқылы 

сезімін жеткізу; 

- фотосуреттер мен  заманауи  ақпараттық технологиялар арқылы 

өскелең ұрапақтардың  белсенді өмірлік ұстанымын қалыптастыру; 

- білім алушылардың  адам өміріндегі рухани адамгершілік  жəне 

эстетикалық аспектілерді  түсінуге  ынтасын күшейту; 

          -    шығармашылық  жұмыс банк дерегін құру; 

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-əдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

         4.Байқауды ұйымдастырушылар əділ қазылар алқасы мен ұйымдастыру    

 комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 
5. Байқау жұмыстары 2016 жылғы 20 қазанға дейін  

turkonkurs@bk.ru электрондық поштасына қабылданады. Байқауға 2016 

жылғы 20 қазаннан кейін түскен жəне Ережеге сəйкес келмеген  байқау 

материалдары қарастырылмайды. 
 

Байқау қорытындысы, жеңімпаздар дипломдары мен қатысушылар 

сертификаттары 2016 жылғы 31 қазанда www.ziyatker.org. сайтына 

орналастырылады. 

6. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды. Ұйымдастырушылар 

авторды көрсете отырып, жұмысты БАҚ-та жариялауға құқылы.Талдау 

қорытындылары  жəне рецензиялар қатысушыларға ұсынылмайды. 

Анықтама телефондары: 8 (7172) 249-308 («Әке қуанышы, ана 

мақтанышы» байқауы).  

7. Байқауға қатысу үшін 1500 (бір мың бес жүз) теңге төлемақы 

төленеді. 

mailto:turkonkurs@bk.ru


Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі. 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-əдістемелік орталығы» РМҚК 

(резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

АО БанкЦентрКредит, Астана қ. 

Төлемақы аталуы: «Әке қуанышы, ана мақтанышы» байқауы.  

8. Байқауға қатысу үшін turkonkurs@bk.ru электронды поштаcына 

келесі құжаттарды жіберу қажет:  

1) 1,2 -қосымшаға сəйкес өтінімді; 

2) сканерден өткізілген төлемақы құжатын (түбіртек немесе төлем 

тапсырмасы); 

3) байқауға қатысатын жұмысты. 

 

3. Қатысушылар және байқауға қойылатын талаптар 

 

9. Байқауға мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, кəсіптік жəне 

техникалық білім беру ұйымдарының 5-17 жас аралығындағы білім     

алушылар келесі жас санаттары бойынша қатыса алады:  

 5 – 9 жастағы кіші жас санаты;           

10 - 14 жастағы орта жас санаты;             

15 - 17 жастағы жоғарғы жас санаты. 

10. Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі. 

 «Дәлме -дәл»  фото байқауы 

Егер сіздің  балаңыз анасынан (акесінен, атасынан, əжесінен) аумайды 

дегенді жиі еститін болсаңыз, онда аталған номинация сізге арналғаны анық. 

Балаңыз бен оған  қатты ұқсайтын адамның фотосуреттерінен коллаж 

жасаңыз  ( мүмкіндігінше суретке түсіру кезіндегі уақыты, жасымен шамалас 

болғаны дұрыс). 

         Әрбір қатысушы байқауға 2 электрондық фотосурет жібере алады. 

Ескертулердегі шағын əңгімелер суретінің астында құпталады. 

Қабылданатың фотосуреттерге қойылатын критерийлер:  

1) JPEG форматындағы фотосуреттер (өлшем бірлігі 1 Мб жəне 

жоғары), А4 өлшемді форматында; 

2) Фотосуреттер түсін, контрастын, кадрленуін, анықтығын жақсарту 

мақсатында фоторедакторда өнделуі мүмкін, фотошопты қолданусыз. 

 «Анасының қолғанаты» презентациялар байқауы. 

Презентациялар Power Point бағдарламасында орындалғандықтан, 

материалдарды визуалдаудың түрлі тəсілдеріне көңіл бөлген жөн 



(фотосуреттер, суреттер жəне тағы басқа). Презентациялардың көлемі 10 

слайдтан аспауы тиіс. 

Байқау материалдарын бағалау өлшемдері: 

1) презентация мазмұнының берілген тақырыпқа сəйкес келуі; 

2) идеяның түпнұсқалығы; 

3) ресімделуі, дизайны жəне техникалық орындауы; 

  «Армандар орындалады» - сурет байқауы. 

Суреттер түрлі техникаларда(қарындаш, түрлі-түсті қарындаш, пастель, 

акварель, гуашь, май жəне тағы басқа) орындалған суреттер қабылданады. 

А4- жұмыс пішімі. Байқауға ұсынылатын жұмыстардың суреттері 

фотоға түсіріліп, электронды түрде бағытталуы тиіс. 

Байқау материалдарын бағалау өлшемдері:         

1) көркемдік сипаттамасы (идеясы, композициясы, түстік шешімі жəне 

тағы басқа); 

2) композициясы; 

3) көркемдік талғам, түпнұсқалылық; 

4) таңдаған техниканы меңгеруі; 

5) орындау сапасы мен иллюстрациялардың ұқыпты орындаулы. 

        11. Интернет желісінен алынған жəне өзге авторлардың материалдарын 

қолдануға тыйым салынады. Байқау жұмыстары бұрын ешқандай интернет 

желісінде жарияланбаған болуы тиіс. 

 

                4. Байқауды қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау 

12. Әділқазы мүшелері номинациялар бойынша байқаудың 

жеңімпаздарын анықтайды.  

13. Байқау жеңімпаздары І, ІІ, ІІІ дəрежедегі дипломдармен, байқау 

жеңімпаздарының жетекшілері алғыс хатпен марапатталады, орынға 

ілікпеген  қатысушыларға сертификаттар беріледі.  

Байқау жеңімпаздарына дипломдардың, олардың жетекшілеріне алғыс 

хаттардың жəне қатысушыларға сертификаттардың электронды 

нұсқалары www.ziyatker.org сайтында мына сілтеме 

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg бойынша автоматты түрде жүктеу 

мүмкіндігімен орналастырылады.        

      Анықтама телефондары:8(7172) 249-308 («Әке қуанышы, ана 

мақтанышы»  байқауы).  

            Диплом, сертификаттардың онлайн нұсқасын жүктеу үлгісі 

www.ziyatker.org →Республикалық шаралар→ «Әке қуанышы, ана 

мақтанышы» байқауы → жалғасы. 

 

                                                                                      

 
                                                                                                                                                                                              

Ережеге 

                                                                                  1 қосымша  

  



Республикалық интернет-байқауына қашықтықтан қатысуға өтінім 
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     2-қосымша 

 

 

Титул парағын толтыру үлгісі 

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Республикалық қосымша білім беру оқу-əдістемелік 

орталығы» РМҚК 

 

«Әке қуанышы, ана мақтанышы» республикалық интернет-байқауы 

 

«----------» номинациясы 
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