
«Балалар және ғарыш» республикалық интернет-байқауды 

қашықтықтан  ұйымдастыру және өткізу ережелері  

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Балалар және ғарыш» республикалық интернет-байқауын (бұдан 

әрі - Байқау) жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының білім алушылары арасында қашықтықтан ұйымдастыру және 

өткізу ережелері оның мақсатын, міндеттерін және тәртібін анықтайды.  

2. Мақсаты: балалардың рухани-адамгершілік әлеміне, олардың адам 

және ғарыш туралы ойларын, адам мен ғаламның, ғаламшардың өзара 

байланысы туралы назарларын аудару. 

3. Міндеттері: 

1) ғарыш дүниетанымы көрсетілетін, балалардың көркем 

шығармашылығын насихаттау; 

2) көркем–дарынды, шығармашылықпен ойлайтын балаларды анықтау 

және қолдау; 

3) баланың бейнелі ойлауға дамытуға жәрдемдесу; 

4) ғарыш саласында конструкторлар, отандық ғалымдардың 

жетістіктерін насихаттау. 

4. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

5. Байқауды ұйымдастырушылар әділ қазылар алқасы мен 

ұйымдастыру комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

6. Байқау жұмыстары 2017 жылғы 4 мамырға дейін 

konkurs_cosmosFOTO@mail.ru. электрондық поштаға қабылданады.  

7. Байқауға 2017 жылғы 4 мамырдан кейін түскен және 

Ережеге сәйкес келмеген  байқау материалдары қарастырылмайды. 

8. Байқау материалдарының мазмұнына ұйымдастырушылар 

жауапты емес.  

9. Байқаудың ұйымдастырушылары авторды көрсете отырып, 

жұмысты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға құқылы. 

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

төленеді.  

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі: 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

(резидент). 
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Төлемақы аталуы: «Балалар және ғарыш» байқауы.  

Байқауға қатысушының (жіберушінің) аты-жөнің көрсету қажет және  

konkurs_cosmosFOTO@mail.ru. электронды поштаcына байқау 

жұмыстарын жіберу қажет: 

1) 1-қосымшаға сәйкес өтінімді; 

2) сканерден өткізілген төлемақы құжаты (түбіртек немесе төлем 

тапсырмасы); 

3) электрондық түрде байқау жұмысы; 

11. Байқау қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары мен 

қатысушылардың сертификаттары www.ziyatker.org сайтына 2017 жылғы 

19 мамырда орналастырылады.  

 

3. Қатысушылар және байқауға қойылатын талаптар 

         12. Байқауға жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының 7-17 жастағы білім алушылары келесі жас санаттары 

бойынша қатысады: 

кіші жас санаты: 7-10 жас; 

орта жас санаты: 11-14 жас; 

жоғарғы жас санаты: 15-17 жас.  

13. Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі. 

1) "Сәндік–қолданбалы шығармашылық" - өз қолымен жасалған 

сәндік-қолданбалы шығармашылық жұмыстарын орындау кезеңдерінің 

фотосуреттері (аппликация, қолдан жасалған бұйымдар, макеттер, 

модельдер, байқау  тақырыбына сәйкес). 

Жұмыстың  аталуы және қысқаша сипаттамасы болуы тиіс 

(сипаттамада орындау техникасы, пайдаланылған материалдар және т. б. 

көрсету қажет). 

Байқауға ұсынылған жұмыстар суретке түсірілген және электронды 

түрде JPEG форматтарда жіберілген болуы тиіс. Суреттер жұмыстың 

орындалу сәттерін кезең-кезеңмен көрсету қажет.  Суреттер саны кем 

дегенде 4 дана. Графикалық файл мөлшері 2 мегабайттан аспауы тиіс.  

2) "Адам ғарышта" – ғарышты игеру тарихы туралы презентация. 

Слайдтарды ресімдеуге қойылатын талаптар  

Стиль (бірыңғай стилін ресімдеуді сақтау ). 

Ая (фон үшін салқын рең қолайлы). 

         Түсті қолдану (бір слайдта үш түстен көп емес пайдалану ұсынылады: 

біреуі фон үшін, бірі тақырыпқа арналған, біреуі мәтін үшін). 

Анимациялық әсерлер (слайдтта  ақпаратты ұсыну үшін компьютерлік 

анимация мүмкіндіктерін пайдаланыңыз). 

Презентациядағы слайдтар саны 10-15 (бірінші слайд – негізгі). 

Ақпараттарды  ұсыну 
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Қысқа сөздер мен сөйлемдерді пайдаланыңыз. 

         Шрифттер (тақырыптың шрифті 24-тен кем емес, ақпарат - 18-ден кем 

емес); 

3) "Әдеби шығармашылық" (байқауға: өлең, эссе, әңгімелер сияқты 

тақырыпқа сәйкес орындалған кез келген жұмыстар қабылданады). 

14. Интернет желісінен алынған және өзге авторлардың материалдарын 

қолдануға тыйым салынады.  

15. Байқау жұмысының титул парағын толтыру тәртібі. 

Байқау жұмысының титул парағында көрсетілуі тиіс: 

облыс, аудан (қала), ауыл;  

білім беру ұйымының аталуы;  

байқау, номинация, жұмыс аталуы;  

автордың аты-жөні, жасы;  

сыныбы, курсы, оқу орны, e-mail;  

жетекшінің аты-жөні, тегі;  

педагогтің лауазымы және жұмыс орны.  

16. Байқауға қатысушы бір немесе бірнеше номинацияларда қатыса 

алады. Қатысушыдан әр номинацияға бір ғана жұмыс қабылданады. 

Төлемақы әр номинацияға бөлек жұмыс ретінде төленеді. 

17. Байқау жұмысын бағалау өлшемдері:  

байқаудың тақырыбына, мақсатына, міндеттеріне сәйкестігі; 

тақырыптың толық ашылуы; 

авторлық позиция және сюжет ерекшелігі; 

автордың қиялының байлығы мен шығармашылық көзқарасы; 

сюжеттің эстетикалық безендірілуі мен мазмұны; 

презентацияның әсерлілігі.  

 

4. Байқауды қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау 
         18. Байқау қорытындысы бойынша әділ қазы мүшелері жеңімпаздарды 

анықтайды.  

19. Байқау жеңімпаздары І, ІІ, ІІІ дәрежедегі дипломдармен, байқау 

жеңімпаздарының жетекшілері алғыс хаттарпен марапатталады, орынға 

ілікпеген қатысушыларға сертификаттар беріледі.  

Байқау жеңімпаздарына дипломдардың, олардың жетекшілеріне алғыс 

хаттардың және 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)72-98-99 («Балалар және ғарыш» 

байқауы). 

Диплом, сертификаттардың онлайн нұсқасын жүктеу үлгісі 

www.ziyatker.org Республикалық шаралар «Балалар және ғарыш» байқауы әрі 

қарай.  

1- қосымша  
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Байқауға қатысушы туралы мәлімет   

 
Қатысушын

ың аты-

жөні  

Жасы облыс, 

аудан 

(қала), 

ауыл 

Білім беру 

ұйымының 

аталуы, 

сыныбы, курсы  

Байқаудың 

аталуы, 

номинациясы 

тақырыбы  

Байланыс 

мәліметтері 

(ұялы телефоны, 

эл. поштасы) 

Жетекшісінің 

толық аты-

жөні, жұмыс 

орны, 

лауазымы  

Жетекшісінің 

байланыс 

мәліметтері 

(ұялы телефоны, 

эл. поштасы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2-қосымша 

Титул парағын толтыру үлгісі 

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

әдістемелік орталығы» РМҚК 

 

«Балалар және ғарыш» республикалық интернет-байқауы 

 

Номинациясы: "Сәндік–қолданбалы шығармашылық" 

 

Тақырыбы: макет фото суреті 

 

Жұмыстың авторы: Муслимова Жадыра Өмірзаққызы 

Білім беру ұйымының мекенжайы: Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылы 

№ 1 мектеп, 9-сынып  

 

Ғылыми жетекшісі: Петрова Нина Ивановна 

2017 жыл 

 

Тезистерді толтыру үлгісі 
 

макет фото суреті ... 

Муслимова Жадыра Өмірзаққызы  

Ғылыми жетекшісі: Петрова Нина Ивановна 

Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылы, № 1 мектеп, 9-сынып  

Тезистер ... 

 


