
 

Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың арасында «Менің мектептегі мұражайым» тақырыбында  

сырттай байқауды өткізу ережелері  

 

 
І. Жалпы ережелер  

 1. Осы ережелер жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы 

білім алушылардың арасында «Менің мектептегі мұражайым» тақырыбында 

сырттай байқау (бұдан әрі - Байқау) өткізудің мақсатын, міндеттерін және 

тәртібін анықтайды.  

2. Мақсаты: білім алушыларды мектеп мұражайының жан-жақты 

қызметіне қатыстыру арқылы мұражай педагогикасын дамыту, өскелең 

ұрпаққа педагогикалық әсер етудің түрлерін, әдістерін және мазмұнын 

жетілдіруге ықпал жасау.  

Міндеттері:  

білім ұйымдарында мұражай қызметін насихаттау; 

 балалар шығармашылығын дәріптеу; 

білім алушыларды Отанын, туған өлкесін, Қазақстанда тұратын 

халықтардың мәдениеті мен салт-дәстүрлерін сүюге тәрбиелеу; 

тарихи ескерткіштерге, мәдениетке және табиғатқа ұқыпты қарауды 

қалыптастыру; 

дарынды балаларды анықтау және қолдау.  

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» 

ұйымдастырады. 

4. Байқаудың ұйымдастырушылары ұйымдастыру комитеті және әділ-

қазылар алқасының құрамын қалыптастырады. 

 

 

ІІ. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі  

 

 5. Байқау 2014 жылғы 31 наурыз - 26 сәуір аралығында балаларға 

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

6. Байқауға ұсынылған материалдар байқаудың тақырыбына, мақсаты 

мен  

міндеттеріне сәйкес болуы керек.  

  7. Байқау жұмыстары 2014 жылғы 26 сәуірге дейін балаларға арналған 

ғылыми-танымдық www.ziyatker.kz сайтта орналастырылады немесе                

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

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

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

        Анықтама үшін: тел/факс: 8(7172) 44-53-38, 44-53-42. 
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 8. 2014 жылғы 26 сәуірден кейін түскен байқау материалдары, сондай-ақ 

талаптарға сәйкес келмейтін материалдар қарастырылмайды. 

9. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды және оларға 

рецензиялар, қазылар алқасының қорытындылары берілмейді. 

10. Байқау материалдарының мазмұнына ұйымдастырушылар жауапты 

емес.  

11. Байқау ұйымдастырушылары автордың атын көрсете отырып, 

жұмысты бұқаралық ақпарат құралдарында, ғаламтор баспаларында 

жариялауға     құқылы. 

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

Төлем былай жүргізіледі: БанкЦентрКредит АҚ, Астана қаласы. 

        Иик KZ918560000005068448 

        БИК KCJBKZKX 

        БИН 990140004733 

        Кбе 16.  

Алушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

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

Төлемақының аталуы: «Менің мектептегі мұражайым» тақырыбында 

сырттай байқауға қатысу үшін төлемақы. Байқауға қатысушының (жіберуші) 

фамилиясын міндетті түрде көрсету және төлемақы түбіртегін сканерден 

өткізіп, spo.rumcdo@mail.ru электрондық пошта арқылы жіберу қажет. 

13. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарын анықтау 

2014 жылғы 30 сәуірде жүргізіледі. 

 

 

III. Байқауға қатысушылар және қойылатын талаптар.  

 

14. Байқауға 12-17 жастағы білім алушылар келесі жас санаттары 

бойынша қатыса алады: 

орта жастағы санат: 12-14 жас; 

жоғарғы жастағы санат: 15-17 жас. 

15. Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі:  

«Электрондық презентация»; 

«Бейнеролик (бейнеклип)».  

16. Байқауға қатысушылар мұражай экспозициялары бойынша 

экскурсия фрагменттерін бір немесе екі номинация бойынша ұсынады, 

байқаудың мақсаты мен міндеттеріне жауап беретін әр номинациядан бір 

жұмыс болуы керек.  

17. Байқау жұмыстары мына талаптарға сәйкес 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 деректерді 

қосатын схемалардан  құралған презентация 20 слайдтан артық болмауы 
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керек. Слайд-презентацияны дикторлық мәтiнмен немесе музыкамен бiрге 

жасауға болады. Презентацияның бірінші слайдында жұмыстың аталуы, 

автордың аты-жөні, фамилиясы, жасы, білім беру ұйымының аталуы, e-mail, 

облыс көрсетілу қажет; 

«Бейнеролик (бейнеклип)» номинациясы бойынша жұмыс бейнетаспаға 

немесе телефонға түсірілген, кез келген бейнередакторда өңделген 

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

болуы мүмкін.  

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

жұмысының ұзақтығы - 3 минутке дейін. Бейнесюжеттің басында жұмыстың 

аталуы, автордың аты-жөні, фамилиясы, жасы, білім беру ұйымының аталуы, 

e-mail, облыс көрсетілуі қажет. 

18. Қатысушыларға жалпы талаптар:  

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

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 қадір-қасиетін кез келген түрде кемсітетін ақпарат 

болмауы қажет. 

19. Байқауды бағалау критерийлері (0 -5 ұпай): 

ақпарат берудегі деректілік; 

логикалық бірізділік; 

сөйлеу мәдениеті, әртістілігі;  

ақпарат берудің ерекше тәсілдері; 

композициялық және түстік шешімі; 

цифрлық өңдеу сапасы . 

 

 

IҮ. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды 

марапаттау  

 

 20. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды.  

21. Байқау жеңімпаздары тиісті дәрежелі дипломдармен 

марапатталады. Балалардың жас санаттары бойынша 3 жеңімпаз (1, 2, 3 

орындар) анықталады. Қатысушылардың барлығына электрондық пошта 

арқылы онлайн-сертификаттар жіберіледі. 
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Правила проведения заочного конкурса «Мой школьный музей» 

 среди обучающихся организаций общего среднего и 

дополнительного образования детей 
 

І. Общие положения 

1. Правила проведения заочного конкурса «Мой школьный музей» 

среди обучающихся организаций общего среднего и дополнительного 

образования детей (далее – Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его 

проведения. 

2. Цель: создание условий для развития музейной педагогики путём 

включения обучающихся в многообразную деятельность школьного музея, 

совершенствования содержания, методов и форм педагогического 

воздействия музея на подрастающее поколение. 

 Задачи: 

пропаганда деятельности музеев организаций образования; 

популяризация детского творчества; 

воспитание обучающихся любви к Родине, родному краю, традициям и 

культуре народов, проживающих в Казахстане; 

формирование бережного отношения к памятникам истории, культуры и 

природе; 

выявление и поддержка одаренных детей; 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно- методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования Республики 

Казахстан. 

4. Организаторы конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

 

ІІ. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурс проводится с 31 марта по 26 апреля 2014 года в заочной 

форме на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.kz  

6. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели, задачам конкурса. 

7. Конкурсные работы размещаются на научно-познавательном сайте 

для детей www.ziyatker.kz или направляются по электронной почте 

spo.rumcdo@mail.ru, также принимаются по адресу: 010000, г. Астана, 

проспект Жеңіс, 16/1, РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» до 26 апреля 2014 года. 

Для справок: тел/факс 8(7172) 44-53-38, 44-53-42 (факс).  

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 26 апреля 

2014 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

9. Представленные на конкурс работы не возвращаются и рецензии на 

них не выдаются. Заключения жюри участникам не предоставляются. 
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10. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы не несут. 

11. Организаторы конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

12. За участие в Конкурсе необходимо внести взнос - 800 (восемьсот) 

тенге. 

Оплата производится: АО БанкЦентрКредит, г. Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZKX 

БИН 990140004733 

Кбе 16.  

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

Назначение платежа: взнос за участие в заочном конкурсе «Мой 

школьный музей». Необходимо указать фамилию участника Конкурса 

(отправителя) и направить с конкурсными работами по электронной почте 

spo.rumcdo@mail.ru. чек (сканер) об оплате.  

13. Подведение итогов Конкурса и определение победителей - 30 

апреля 2014 года. 

 

 

ІІІ. Участники и требования к конкурсным работам 

 

14. В Конкурсе могут принять участие дети 12-17 лет в следующих 

возрастных категориях: 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

15. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Электронная презентация»; 

2) «Видеоролик (видеоклип)». 

16. Конкурсанты представляют экскурсию по экспозициям школьного 

музея в одной или двух номинациях, отвечающие цели и задачам Конкурса, 

но не более одной работы в каждой номинации. 

17. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

в номинации «Электронная презентация» конкурсная работа должна 

быть выполнена в формате Microsoft Office PowerPoint (любой версии), 

содержать не более 20 слайдов, фотографий, рисунков, таблиц, схем с 

использованием информации и фактов, слоганов и призывов с 

эффективными переходами между кадрами. Слайд-презентация может 

сопровождаться дикторским текстом или музыкой. На первом слайде 

презентации необходимо указать название работы, фамилию, имя, возраст 

автора, организацию образования, e-mail, область; 
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в номинации «Видеоролик (видеоклип)» работа может быть выполнена 

в виде анимационного, постановочного игрового видео и т.п., снята на 

камеру телефона или видеокамеру, обработана в любом видеоредакторе.  

Принимаемые форматы: MPEG1, MPEG2, WMV, AVI. 

Продолжительность конкурсной работы - до 3 минут. В начале видеосюжета 

необходимо указать название работы, фамилию, имя, возраст автора, 

организацию образования, e-mail, область. 

18. Общие требования:  

зарегистрироваться на научно-познавательном сайте (портале) для 

детей www.ziyatker.kz; 

категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не 

должно быть информации, в любой форме, унижающей достоинство 

человека или группы людей, изображений сцен насилия и жестокости. 

19. Критерии оценки конкурсных материалов (0-5 баллов): 

достоверность, точность в передаче информации; 

логическая последовательность; 

культура речи, артистизм экскурсовода; 

оригинальные способы подачи информации; 

композиционное и цветовое решение; 

качество цифровой обработки. 

 

 

ІҮ. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

20.  По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

21. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. По возрастным категориям определяются 3 победителя (1, 2, 3 

места). Всем участникам будут направлены онлайн-сертификаты по 

электронной почте.  
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