
 «Менің Ұстазым» атты бейнероликтер мен  презентациялардың  

 байқауын қашықтықтан өткізу ережесі 

 

1. Жалпы ережелер 

 

 1. Осы ереже жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылар арасында «Менің ұстазым» тақырыбында республикалық байқауын 

қашықтықтан өткізу ережелері (бұдан әрі - Байқау) байқауды өткізудің 

мақсатын, міндеттерін және тәртібін анықтайды.  

2. Байқаудың мақсаты - қоғам санасында, балалар арасында ұстаздың 

адамгершілік идеалын қалыптастыру, балалардың шығармашылық мүмкіндігін 

айқындау, оларды белсенді шығармашылылық іс-әрекетке тарту.        

    Міндеттері: 

        - байқау жұмыстарының негізінде заманауи мұғалімнің келбетін 

қалыптастыру; 

        - жастардың арасында педагогикалық мамандықтың мәртебесін көтеру; 

       - қатысушылардың шығармашылық қабылеттерін дамыту; 

       - балалардың бейнешығармашылығын дамыту және жетілдіру; 

       - жастар мен балалардың арасында бейнеөнерді насихаттау; 

       - дарынды бейнесүйгіштерді айқындау және қолдау көрсету; 

       - заманауи ақпараттық технологияларды меңгерудегі қызығушылықтарын  

дамыту үшін жағдай жасау; 

       - балалардың бейнероликтер мен презентациялар арқылы бейнекөзқарасын  

және түпнұсқалығын ашу.  

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Байқауды ұйымдастырушылар ұйымдастыру комитеті мен әділ қазылар 

алқасының құрамын қалыптастырады. 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5. Байқау 2015 жылғы 17 тамыздан 3 қарашаға дейін балаларға арналған 

www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта сырттай өткізіледі. 

6. Байқау жұмыстары ережеге сәйкес 2015 жылғы 26 қазанға дейін 

iao.konkurs@mail.ru электрондық поштаға қабылданады. 

Анықтама телефондары: 8(7172) 24-93-12, 8(702)923-57-51 («Менің 

Ұстазым» байқауы). 

7. 2015 жылғы 26 қазаннан кейін түскен байқау материалдары, сондай-ақ 

талаптарға сәйкес келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды.  

8. Байқауға жіберілген жұмыстар кері қайтарылмайды. 

9. Байқауға қатысу үшін 1000 (бір мың) теңге төлемақы төленеді. 

http://www.ziyatker.org/


Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі:  

БанкЦентрКредит АҚ, Астана қаласы. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Төлемақы мақсатының коды – 859. 

Алушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

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

Төлемақының мақсаты: «Менің ұстазым» байқауы. Байқауға 

қатысушының (жіберуші) фамилиясын міндетті түрде көрсету және төлемақы 

құжатын (түбіртек немесе төлем тапсырмасы) сканерден өткізіп, 

iao.konkurs@mail.ru электрондық пошта арқылы жіберу қажет. 

10. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарын анықтау        

2015 жылғы 3 қарашада жүргізіледі. 

 

3. Байқауға қатысушылар және қойылатын талаптар 

 

11. Байқауға ұсынылған материалдар байқаудың тақырыбына сәйкес 

болуы керек. 

12. Байқауға жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының  

оқушылары 7-17 жас санаттары бойынша қатыса алады:  

кіші санат:       7-10 жас; 

орта санат:      11-14 жас; 

жоғары санат: 15-17 жас. 

13. Байқау төмендегі номинациялар бойынша өткізіледі: 

1. «Электрондық  презентация»- номинациясы бойынша байқау жұмысы 

Microsoft Office Power Point (кез келген нұсқасы) форматында орындалуы 

қажет, фотосуреттерден, суреттерден, кестелерден, кадрлардың арасындағы 

тиімді ауысулары  бар  ұраны мен үндеулері бар ақпарат пен деректі қосатын  

схемалардан қалыптасқан 20 слайдтан астам болмауы керек. Слайд- 

презентация дикторлық мәтінмен  немесе музыкамен  бірге журе алады. 

Презентацияның бірінші слайдында мынаны көрсету қажет: атауы, аты-жөні, 

фамилиясы, автордың жасы, білім беретін ұйымы және білім беру ұйымының 

атауы.  

2. «Бейнеролик бейнеклип номинациясы бойынша: жұмыс телефон 

немесе бейнетаспа арқылы кез келген бейнередакторда өңделген анимациялық, 

қойылымдық  ойын бейнесінде және т.б. орындалған болуы мүмкін. 

14. Келесі талаптарға сәйкес байқау жұмыстары қабылданады:  

Байқау жұмысы телефон камерасына немесе бейнекамераға түсірілуі тиіс. 

Қабылданатын форматтар: WMV, MPEG4, AVI, DVD компьютерде «Windows 



Media» күйтабақ ойнатқышы арқылы бейнені көру. Байқау жұмысының  
ұзақтығы 3 минутқа дейін. 

15. Конкурстық жұмыстың титулдық парағын толтыру реті. Конкурстық 

жұмыстың титулдық парағында: 

-  облыс, аудан (қала) немесе ауыл; 

-  білім беру ұйымының атауы; 

-  байқаудың және номинацияның аталуы; 

-  ұжымның  немесе топтың атауы; 

-  автордың аты-жөні; 

-  e-mail, байланыс телефоны; 

-  жетекшісінің аты-жөні; 

-  жетекшісінің жұмыс орны, қызметтік лауазымы; 

-  конкурстық жұмыстың жасалынған уақыты көрсетіледі.  

16. Байқауға бір немесе екі номинациядағы жұмыстар қабылданады, бірақ 

қатысушыдан әр номинацияда бір жұмыстан артық болмауы тиіс. 

17. «Менің Ұстазым» атты Байқау қорытындысының соңында жеңімпаз 

қатысушылардың ең үздік жұмыстары www.ziyatker.org сайтында 

жарияланады.  

18. Бөтен адамның және Интернет желісінен алынған материалдарды 

қолдануға қатаң тыйым салынады. Байқауға ұсынылған жұмыстарда қатыгездік 

және зорлық-зомбылық көріністері, адамның немесе бір топ адамдардың қадір-

қасиетін кез келген түрде кемсітетін ақпарат болмауы қажет. 

19. Байқауды бағалау критерийлері: 

- жұмыстар байқаудың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес болуы керек; 

- материалдардың жаңашылдығы; 

- түс және композициялық шешімі; 

- түйсіктің сенімділігі мен қол жетімділігі; 

- пайдаланатын сюжеттің жаңалығы; 

- цифрлық өңдеудің сапасы; 

- ұраны, үндеуі. 

 

4. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды 

марапаттау 

 

20. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды. 

        21. Байқау жеңімпаздарына Гран-при, І, ІІ,ІІІ дәрежедегі дипломдардың, 

жетекшілерге алғыс хаттардың, қатысушыларға сертификаттардың 

электрондық нұсқасы электрондық пошта арқылы жіберіледі. 

        Байқауға ұжым немесе топ болып қатысқан жағдайда оларға 1 диплом 

немесе 1 сертификат беріледі. 
 

 

http://www.ziyatker.org/

