
 «Менің коллекциям» тақырыбындағы шығармашылық жұмыстардың 

қашықтан өткізілетін республикалық интернет-байқауының ережелері 

 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.  Жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының білім алушылары арасында қашықтықтан өткізілетін 

шығармашылық жұмыстардың «Менің коллекциям» тақырыбындағы 

республикалық интернет-байқаудың ережелері (бұдан әрі - Байқау) байқауды 

өткізудің мақсатын, міндеттерін және тәртібін анықтайды. 

2. Мақсаты: білім алушылардың бос уақытын ұйымдастыру түрі ретінде 

коллекция жинаудағы танымдық белсенділіктерін арттыру, білім алушылардың 

зерттеу және шығармашылық әлеуетін «Ұрпақ+» атты  жалпы ұлттық мәдени-

білім  жобасы аясында дамыту.        

Міндеттері:  

1) білім алушылардың ой-өрісін дамыта отырып, коллекция жинауға 

деген уәждемесін арттыру;  

2) коллекция жинау мәдениетіне деген қызығушылықтарын 

қалыптастыру;  

3) коллекция түрлерін ресімдеу дағдыларын жетілдіру;   

4) жеке тұлғаның зияткерлік әлеуетін дамытуға, өзін өзі 

шығармашылықпен ойлауға, өзін өзі  таныта білуге оңтайлы жағдай жасау.     

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Байқауды ұйымдастырушылар әділ қазылар алқасы мен ұйымдастыру 

комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі мен тәртібі 

 

5. Байқау 2016 жылғы 28 қаңтар - 19 наурыз аралығында балаларға 

арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтында қашықтықтан 

өткізіледі. 

6. Байқау жұмыстары ережеге сәйкес 2016 жылғы 12 наурызға дейін 

konkurs.16@mail.ru электронды поштасына қабылданады. 

Анықтама телефондары: 8(7172)24-93-12, 87011209707, Людмила 

Васильевна. 

7. 2016 жылғы 12 наурыздан кейін түскен байқау материалдары, сондай-

ақ талаптарға сәйкес келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды.  

8. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды. Байқаудың 

ұйымдастырушылары авторды көрсете отырып, жұмысты бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялауға құқылы. 

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

http://www.ziyatker.org/
mailto:iao.konkurs@mail.ru


Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі:  

ҚР БҒМ «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» 

РМҚК (резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZКX 

Кбе 16 

Төлемақы мақсатының коды: 859.  

АО Банк Центр Кредит 

Төлемақының аталуы: «Менің коллекциям» байқауы. Байқауға 

қатысушының (жіберуші) аты-жөнін, тегін міндетті түрде көрсету және 

төлемақы құжатын (түбіртек немесе төлем тапсырмасын) сканерден өткізіп 

konkurs.16@mail.ru электронды пошта арқылы жіберу қажет.  

10. Байқаудың қорытындысы және жеңімпаздар тізімі 2016 жылғы 19 

наурызда www.ziyatker.org сайтында орналастырылады.   

 

 

3. Байқау талаптары 

 

11. Байқауға 8-17 жас аралығындағы білім алушылар келесі жас 

санаттары бойынша қатыса алады:  

8-10 жас;  

12-14 жас; 

15-17 жас. 

12. Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі: 

«Филателия» (маркалар); 

«Филокартия» (ашық хаттар); 

«Филумения» (сіріңке этикеткалары); 

«Нумизматика» (ақшалар); 

«Фалеристика» (ордендер, медальдар, төсбелгілер).  

13. Байқауға өтінім 1-қосымшаға сәйкес қабылданады. 

Қатысу үшін фотосуреттері бар ілеспе ақпарат konkurs.16@mail.ru e-mail 

арқылы қабылданады. 

14. Байқауға төмендегі талаптарға жауап беретін жұмыстар 

қабылданады. Бір тақырыпқа  немесе белгілі бір ұстаныммен құрастырылған 

коллекция (самаурын, қасық, магниттік сувенирлер, маркалар, қалта 

күнтізбелері, төсбелгілер, ашықхаттар, гербарий, геологиялық тұқымдар 

үлгілері, Ұлы Отан соғысына қатысушылардың майданнан жолдаған хаттары 

т.б.). 

Коллекцияда кем дегенде 5 зат кіруі қажет. 

Байқауға түрлі  материалдардан қолдан жасалған түрлі заттардан тұратын 

коллекция қабылданбайды. Коллекцияға кіретін әрбір зат ережеге сай 

ресімделуі қажет. Этикетканың ені – 10 см, ұзындығы жиынтыққа енетін 

заттардың санына байланысты болады. Сондай-ақ этикетка тығыз қағазда Times 
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New Roman, 1 аралықта 14 шрифтімен (2-қосымшадағы үлгіге сәйкес) терілуі 

қажет. 

Әрбір коллекцияға ілеспе ақпарат ұсынылуы қажет. 

1) Коллекция иесінің А.Ж.Т., жасы, жиынтық аталуы. 

2) Қатысушы не үшін осы заттарды жинай бастады? 

3) Бірінші затты алған уақыты. Қазіргі уақытта коллекция жинау 

жалғасуда ма? 

4) Жиынтық заттарының жалпы саны. 

5) Заттарды жеке коллекцияға жинау ұстанымы (не үшін осы заттарды 

таңдады). 

6) Жеке коллекциядағы ең құнды және қызық заттар. 

7) Жеке коллекцияда сақтауға және толықтыруға үлкендерден кім 

көмектеседі? 

8) Коллекциямен айналысу Сіздің ішкі дүниеңізді, мінезіңізді қалай 

өзгертті? 

Ескерту: Сұрақтарға толық жауап беру, ілеспе ақпаратты 

шығармашылық тұрғыдан ресімдеу, заттарды жинау бойынша ақпарат беру, 

коллекцияға ерекше атау беру арқылы  қосымша ұпайлар жинауға болады. 

Ілеспе ақпарат А4 форматының бір парағында Times New Roman, 14 

шрифтімен 1 аралықпен болуы қажет. 

Ілеспе ақпараттар жеке коллекция заттарының жалпы бір фотосуретімен 

21*29,7 см (бет форматы А4) және заттардың 10*15 см глянц қағазға 

шығарылған  фотосуреттерімен толықтырылады. 

Ілеспе ақпарат терілген түрде және электронды нұсқада ұсынылады. 

15. Біреудің және Интернеттен алынған материалдарды қолдануға 

тыйым салынады. 

16. Байқауға қатысу үшін бір немесе екі номинация бойынша әр 

қатысушыдан бір ғана жұмыс қабылданады.  

17. Байқау қорытындысының соңында жеңімпаз қатысушылардың ең 

үздік жұмыстары www.ziyatker.org сайтында жарияланады. 

18. Қатысушы балаларға арналған ғылыми-танымдық www.ziyatker.org  

сайтында, «Ұрпақ+» қауымдастығында («ВКонтакте» әлеуметтік желісі 

арқылы) тіркелуі тиіс (сілтеме бойынша  http://vk.com/pokolenie2016). 

19. Бағалау өлшемдері: 

1) Байқаудың тақырыбына, мақсат, міндеттеріне, мазмұнына сәйкес 

болуы; 

2) ілеспе ақпаратты рәсімдеудегі шығармашылығы;    

3) сауаттылығы; 

4) ресімдеу эстетикасы. 
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4. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды 

марапаттау 

 

20. Әділқазылар мүшелері номинациялар бойынша байқаудың 

жеңімпаздарын анықтайды. Байқауда жүлделі орындарға ие болған 

жеңімпаздар тиісті дәрежелердегі дипломдармен марапатталады.  

21. Байқау жеңімпаздарының дипломдары, олардың жетекшілеріне 

алғыс хаттары және қатысушыларға  арналған сертификаттардың электронды 

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

мүмкіндігімен  орналастырылады. 

 
 

1-қосымша  

«Менің коллекциям» шығармашылық жұмыстар байқауына 

қатысу үшін тапсырыс 

 

Қатысушының 

А.Ж.Т. 

Жасы   Коллекция 

немесе 

коллекция 

бөлігінің атауы  

Оқу 

орны 

Байланыс мекен-жайы 

(телефон, e-mail) 

Тәрбиеші 

немесе сынып 

жетекшісі 

Жеке 

өзінікі  

  

      

      

 

 

2-қосымша  

 

Бір тақырыпта немесе бір ұстаныммен  құрастырылған  

коллекция үшін этикетканы ресімдеу үлгісі 

 

Толтыру тәртібі Рәсімдеу үлгісі 

Жиынтық атауы 
  

Заттарды жинау кезеңі 
 

Коллекция заттарының тақырыбы  
 

Иесі 

«Белгілі спортшылар» 

1999-2015 

Спортшылар суреттері  бар маркалар 

Ахметов Бахтияр 

 


