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ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 30-ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН КОЛЛЕДЖ 

ЖӘНЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АРАСЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ САЙТ 

ҚҰРУ ЧЕМПИОНАТЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1. Чемпионат жастардың рухани-адамгершілік дамуы, отансүйгіштік пен Отанға деген 

сүйіспеншілікті дамыту, сондай-ақ цифрлық шығармашылық идеяларын танымал ету 

мақсатында өткізіледі. 

1.2. Чемпионат міндеттері:  

  «Сандық Қазақстан» және «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламаларын 

жүзеге асыру;  

 өз туған жеріне (туған жер), өз ауылына, өлкесіне, тарихына, мәдениетіне, салт-

дәстүріне және тұрмысына деген сүйіспеншілік пен адалдықты тәрбиелеу; 

 елдің егемендік жылдарындағы жетістіктерін жариялау; 

 республика бойынша колледж және мектеп оқушыларының арасынан талантты 

сайтқұрушыларды анықтау;  

1.3. Чемпионат жайлы барлық ақпарат Интернет желісінде cmab.kz  адресі бойынша МАБ 

колледжінің сайтында орналастырылған.  

1.4. Үздік сайт авторлары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығының дипломдарымен, 

бағалы сыйлықтармен марапатталады.  

 

2. БАЙҚАУ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАРЫ 

2.1. Чемпионатты ұйымдастырушылар – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК, 

Халықаралық Бизнес Академиясының колледжі, Алматы Менеджмент Университеті. 

2.2. Чемпионатты өткізу және ұйымдастырумен байқау ұйымдастырушылары құрған 

арнайы комиссия айналысады.  

 

3. БАЙҚАУ ҚАТЫСУШЫЛАР 

3.1. Чемпионатқа ҚР колледж және 9-11 сынып мектеп оқушылары қатыса алады. 

3.2. Мектептің немесе колледждің оқушылары, немесе өзі туралы сенімді ақпарат 

хабарлаған және осы Ережеде белгіленген шарттарда чемпионатқа қатысуға ниет 

білдірген екі адамнан тұратын білім алушылар тобы чемпионатқа қатысушы болып 

танылады. 

 

4. БАЙҚАУДЫ ӨТКІЗУШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ 

4.1. Чемпионаттың жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

4.2. Чемпионат ашық түрде өткізіледі. 

4.3. Чемпионаттың тапсырмасы: Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына арналған "Қазақстанның киелі жерлері" атты жалпы тақырыпта 

(Қазақстанның киелі жерлерінің тізімі қосымшада берілген) беттерді кодтық белгілеу 

тілінде (HTML, CSS, JavaScript) жұмыс істейтін білім беру сайтын құру. 

4.4. Онлайн өтінімдерді қабылдау, сондай-ақ сайт құрылысы бойынша чемпионатты 

өткізу туралы толық ақпарат Халықаралық Бизнес академиясының колледжі сайтының 

басты бетінде орналастырылған //cmab.kz ("Сайт құру  бойынша чемпионат"батырмасы). 

Өтінім бергеннен кейін қатысушылар чемпионатты өткізу бойынша жедел ақпараты бар 

чатқа(WhatsApp) қосылатын болады. 

4.5. Чемпионат онлайн режимде өтетін бір турдан тұрады. 

4.6. Чемпионатқа басқа байқауларға қатыспаған, қатысушылардың жеке өзі жасаған 

түпнұсқа сайттар ғана қатыса алады. 
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4.7. Чемпионатты өткізу кезеңдері: 

Конкурстық өтінімдерді қабылдау (колледж сайтында электронды түрде) – 2021 жылғы 22 

сәуірге дейін (қоса алғанда). 

Чемпионатты өткізу 2021 жылғы 23 сәуір сағат 10: 00-ден 2021 жылғы 25 сәуір сағат 17: 

00-ге дейін. 

5. БАЙҚАУ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ 

5.1. Чемпионат жеңімпаздарын сарапшылар комиссиясы анықтайды. 

5.2. Жеңімпаздар ҚР БҒМ РМҚК 1, 2 және 3 дәрежелі дипломдарымен, Халықаралық 

бизнес академиясы колледжінің грамоталарымен, ұялы телефон балансын толтыру 

түріндегі сыйлықтармен марапатталады. 

5.3. Чемпионат аясында келесі номинациялар анықталды: 

- Үздік өлкетану жұмысы; 

- Мәдени жетістік; 

- Патриотизм мен руханият үшін; 

- Туған өлкенің үздік дәстүрлері, тарихы мен мәдениеті; 

- Ең жақсы дизайн және пайдалану мүмкіндігі; 

– Сайт-көшбасшы; 

- Жаңашыл Сайт; 

- Функционалдылық және технологиялылық. 

5.4. Чемпионаттың нәтижелері (дипломдар мен грамоталар) ХБА колледжінің сайтында 

орналастырылады. 

5.5. Чемпионаттың нәтижелері апелляцияға жатпайды және қайта қаралмайды. 

6. САЙТТЫ БАҒАЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ КРИТЕРИЙЛЕРІ 

6.1. Жалпы: сайтты құру мақсатының негізділігі, мақсатқа сәйкестік дәрежесі. 

6.2. Мазмұны: ақпараттың толықтығы мен дәлдігі, түсіндірме мәтіннің болуы мен сапасы, 

алғы сөз және т.б., дереккөздерге сілтемелердің болуы мен сапасы, құрылымның 

қарапайымдылығы мен ыңғайлылығы, интерактивтілік. 

6.3. Дизайн: эргономика, ақпаратты қабылдаудың визуалды ыңғайлылығы, стильдік 

бірлік, ыңғайлылық. 

6.4. Функционалдық және техникалық сипаттамалары. Жоғары функционалдығы, 

технологиялылығы, іске асырылуы бар сайттар артықшылыққа ие болады. 

6.5. Мазмұн модульдерінің болуы құпталады: форум; сайт жаңалықтары; күнделік (блог); 

мақалалар каталогы; файлдар каталогы; сілтемелер каталогы; шағын чат; хабарландыру 

тақталары; фотоальбом; сауалнама; Қонақ кітабы; FAQ (сұрақ/жауап); пошта нысандары; 

сайт бет редакторы; келу статистикасы және басқалар. Авторлық стиль, креативті 

көзқарас, жаңашылдық құпталады. 

7. ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ 

Анықтама телефондары: 

8-707-101-66-74 Коштаева Гулниза Есеналиевна 

8-707-113-01-70 Ельчибаева Райгүл Балабаевна 

8-777-241-88-50 Кибарина Елена Ивановна 

Қосымша 

 

Киелі жерлердің тізімі мен Қазақстанның киелі картасы ұсынылды. 

Ұсынылған тізімнен әрбір қатысушы өзінің кіші Отанының киелі орындарын 

таңдайды және ақпараттық сайт дайындайды. 
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Байқау үшін "Қазақстанның 100 киелі орны" деп аталатын 110 жалпы 

республикалық киелі орын ұсынылады. 

 

Арыстан баб кесенесі 

Қарашаш ана кесенесі 

Ибрагим ата кесенесі 

Қарабура Кесенесі 

Ақмешіт Тауы (Ұлытау) 

Хан Тәңірі Шыңы 

Белуха Тауы 

Шарын шатқалы 

Қазығұрт Жотасы 

Қоңыр әулие үңгірі (Жамбыл тауы) 

Қоңыр әулие үңгірі (Ақтас тауы) 

Отпан Тау 

Жылаған ата сарқырамасы 

Жылақ ата тамшылы сарқырамасы 

Мыңшейіт Төбесі 

Зайсан көлі 

Шалқар көлі 

Каспий теңізі 

Балқаш көлі 

Жайық өзені 

Алакөл көлі 

Жоңғар қақпасы 

Шерқала тауы 

Марқакөл көлі 

Рахман көлі 

Ертіс өзені 

Ақмешіт үңгірі 

Шоқы екі ағасы 

Имантау көлі 

Күшікбай асуы 

Бозоқ Қалашығы 

Боралдай сақ қорғандары 

Есік сақ қорғандары 

Тамғалы-Тас 

Теректі Әулие 

Беғазы археологиялық кешені 

Ботай Қонысы 

Шілікті алқабы 

Жайсаң Қорымы 

Құмай ғибадатханасы, қос батыр 

ескерткіші 

Ақыртас 

Боралдай петроглифтері 

Бесшатыр сақ қорғандары 

"Алтын әйел", Тақсай 

Қаялық 

Жанкент 

Сығанақ 

Чирик-Рабат 

Жент 

Тараз 

Сарайшық 

Сауран 

Отырар 

Созақ 

Сайрам (Испиджаб) 

Ақкөл-Жайылма 

Жайық 

Талғар 

Шымкент (қалашық) 

Яссы 

Жымпиты, Алаш Орда үйі 

Баба Түкті Шашты Азиз Кесенесі 

Домалақ ана кесенесі 

Бәйдібек ата кесенесі 

Үкаша ата мазары 

Исмаил Ата кесенесі 

Бекет ата жер асты мешіті 

Сисем ата қорымы 

Абат-Байтақ Кесенесі 

Алаш хан кесенесі 

Жошы хан кесенесі 

Домбауыл Кесенесі 

Екидин 

Баян сұлу және Қозы Көрпеш мазары 

Мәшһүр Жүсіп Көпеев Кесенесі 

Оқшы ата кесенесі 

Хорасан ата кесенесі 

Тектұрмас Кесенесі 

Қарахан Кесенесі 

Айша бибі кесенесі 

Бегім ана мұнарасы 

Қорқыт Ата мемориалдық кешені 

Үшқан ата қорымы 

Бұқар жырау кесенесі 

Ырғызбай ата кесенесі 
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Қасиетті Вознесенский соборы 

Жаркент мешіті 

Құнанбай қажы мешіті 

Құтқарушы Мәсіхтің Соборы 

Шопан ата қорымы 

Шақпақ ата жерасты мешіті 

Петр мен Павел соборы, Петропавл 

Қос ана кесенесі 

Еңлік-Кебек Ескерткіші 

Абай-Шәкәрім мемориалдық кешені 

Кеңгірбай ата кесенесі 

Нұр-ата кесенесі 

Гаухар ана кесенесі 

Қылует жерасты мешіті 

Қожа Ахмет Яссауи Кесенесі 

Қырық жоғалған храмдар 

Ақбура Кесенесі 

Жұмағазы-хазірет Дадем-ата кесенесі 

Ғұмар Қараш Бейіті 

Қобыланды батыр кесенесі 

Есім хан кесенесі 

Абылай хан тағысы мен алаңы 

Хан моласы мемориалдық кешені 

Абылай хан резиденциясы 

Қабанбай батыр кесенесі 

Райымбек батыр кесенесі 

Есет ата кесенесі 

Қарасай мен Ағынтай батырлардың 

мемориалдық кешені 

Махамбет Өтемісұлы Кесенесі 

Амангелді Иманов жерленген жер 

Ахмет Байтұрсыновтың мұражай үйі 

Ш. Уәлихановтың мемориалдық кешені 

Ыбырай Алтынсарин Кесенесі 

Жамбыл Жабаев Мұражайы 

Ф. м. Достоевскийдің әдеби-

мемориалдық үйі 

М. Дулатов Кесенесі 

Мемориалдық кешені, Т. Шевченко 

Тұңғыш Президент Мұражайы 

Е. Пугачевтің үй-мұражайы 

Оқжетпес Жартасы 

Айғаным әжесінің үйі 

Қасиетті кілт 

Аблайкит Монастырі 

Аппақ Ишан мешіт-медресесі 

Көпестер Янгуразовтар үйі 

Таңбалы-Тас 

Орын Орбулакского шайқас 

Аңырақай шайқасының орны 

Бұланды шайқасының орны 

Бірлік Монументі 

Бөкей Ордасының тарихи кешені 

Отан қорғаушылар монументі 

АЛЖИР мемориалдық кешені 

Тәуелсіздік Монументі 

КарЛаг Мұражайы 

Алаш арыстары " үйі" 

Холодомор Ескерткіші 

Өлімнен де күшті " ескерткіші" 

Бәйтерек Монументі 

Монумент "Қазақ елі" 

Театр алаңы 

 

Салтанатты арка 

В. Чапаев  штаб-пәтері мен қаза тапқан 

орны  

Бектау-ата 

Ақ Бауыр

 


