
 

«Ең үздік бейне-сабақ» 

республикалық интернет-байқауды қашықтықтан өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер  

1. Мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарының жоғары сынып білім алушылары арасында 

қашықтықтан өткізілетін «Ең үздік бейне-сабақ» республикалық интернет-

байқаудың (бұдан әрі - Байқау) ережелері оның мақсатын, міндеттерін және 

тәртібін анықтайды. 

 2. Мақсаты: педагогтердің шығармашылық әлеуетін  жүзеге асыру, 

кәсіби өсуіне жәрдемдесу үшін жағдай жасау. 

 3. Міндеттері: 

педагогтердің қызметіндегі инновациялық процестердің сапасын арттыру;  

педагогтердің психологиялық-педагогикалық және әдістемелік 

құзыреттілігін дамыту;   

ақпараттық-байланыс технологияларын қалыптастыру; 

қосымша білім беру ұйымдарындағы заманауи технологиялар мен сабақ 

құрылымының әдістемелерін тарату;  

балалардың қосымша білім беру жүйесіндегі педагогтердің үздік 

тәжірибелік қызметін жалпылау және тарату; шеберлік сынып әдістемелік 

қоржынын құру; 

өнірлік, республикалық деңгейде озық тәжірибенің ақпараттық-

әдістемелік деректер банкін толықтыру;  

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Байқаудың ұйымдастырушылары әділ қазылар алқасы мен 

ұйымдастыру комитетінің құрамын қалыптастырады. 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5. Байқау жұмыстары электронды түрде 2016 жылғы 14  қыркүйектен 

20 қарашаға дейін rumcdo.master@mail.ru электронды поштаcына 

қабылданады. 

2016 жылғы 20 қарашадан кейін түскен, сондай-ақ талаптарға сәйкес 

келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды.  

Байқаудың қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары, 

қатысушылардың сертификаттары, жеңімпаз балалардың жетекшілеріне алғыс 

хаттар 2016 жылғы 10 желтоқсанда www.ziyatker.org сайтында 

орналастырылады. 
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6. Байқауға ұсынылған жұмыстар қайтарылмайды. Байқауды 

ұйымдастырушылар авторға сілтеме жасай отырып, байқау материалдарын 

БАҚ құралдарына жариялауға құқылы.  

7. Байқауға қатысу үшін әр жұмысқа 5000 (бес мың) теңге төлемақы 

төленеді.  

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі: 

Алушы: «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» 

РМҚК (резидент). 

БанкЦентрКредит АҚ 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

КНП – 859. 

Төлемақының мақсаты: «Педагогтар арасындағы байқау». Байқауға 

қатысушының (жіберуші) фамилиясын міндетті түрде көрсету қажет. 

8. Байқауға қатысу үшін rumcdo.master@mail.ru электронды поштасына 

келесі құжаттар жіберілуі тиіс: 

1) қосымшаға сәйкес толтырылған өтінім; 

2) сканерден өткізген төлемақы құжаты немесе төлем тапсырмасы; 

3) электронды түрдегі байқау жұмысы. 

 

3. Байқау талаптары 

 

9. Байқауға мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтері қатысады.  

10. Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі: 

1) «Музыкалық оқыту бойынша ең үздік бейне-сабақ»; 

2) «Сурет салу бойынша ең үздік бейне-сабақ»»; 

3) «Сәндік-қолданбалы шығармашылық бойынша ең үздік бейне- 

сабақ»»; 

4) «Театр өнері бойынша ең үздік бейне-сабақ»»; 

5) «Хореографиялық оқыту бойынша ең үздік бейне-сабақ»»; 

6) «Үлгілеу мен дизайн бойынша ең үздік бейне-сабақ»»; 

7) «Цирк өнері бойынша ең үздік бейне-сабақ»»; 

8) «Кино өнері бойынша ең үздік бейне-сабақ»»; 

9) «Әскери-патриоттық тәрбие бойынша ең үздік бейне-сабақ»»; 

10) «Тұлғаның әлеуметтенуі бойынша ең үздік шеберлік сыныбы». 

11. Байқауға құрамында авторлық идеялары бар сабақты құру,  (бейне 

сабақтар, дәрістер, шеберлік сынып және басқа да нысандары), теориялық және 

практикалық материалдары бар әдістер мен жұмыс тәсілдері қабылданады. 

Бейненің оқыту, тәрбиелеу және дамыту мәні болуы тиіс. 

Бейне-сабақтар мен бейне-дәрістердің үлгілік тақырыптары: 
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 «Халық кәсіпшілігі мен қолөнерін, қолданбалы өнер бірлестіктері және 

шеберханаларын қайта жандандыру және дамыту»; 

«Қыш шеберханасында білім процесін ұйымдастырудағы принциптер»; 

«Мүсіндеу немесе көзеші ұршығының қызметі бойынша таныстыру 

сабақтары»; 

«Композиция және түстану негіздерін үйрену»; 

«Педагогтерді керамикаға және тұзды қамырдан мүсіндеуге үйрету 

бойында шеберлік сыныптары»; 

«Керамикалық шеберхана – балалардың арт-әлеуетін дамытудың 

шығармашылық форматы»; 

«Көркем-эстетикалық бағытындағы үйірме сабақтарында стандартты 

емес қызмет үлгілері»; 

«Балаларға арналған спектакльдер үшін би мәнерінің әдістемесі, 

концерттік қызметке қатысу» және музыкалық, көркем, әлеуметтік-

педагогикалық бағыттар бойынша басқа да тақырыптар.   

Бейне ұзақтығы: 15-20 минут.  

Электрондық нұсқасы Mpeg-4 түрінде, avi үлгісінде,  1 gb ең жоғары 

мөлшерде берілуі тиіс. 

12. Бейне материалдарға мақсаты, міндеті, қадамдық сипаттамасы 

көрсетілген ақпарат қоса беріледі.  

Мәтіндік сипаттамасы Word редакторында рәсімделеді. 

13. Байқау жұмыстарын бағалау критерийлері: 

1) мәлімделген номинацияға сәйкестігі; 

2) оқу материалының мазмұны: қол жетімділігі, өзектілігі, мәселенің 

ашылуы, ғылымилығы мен и материалдың қолжетімдігі; 

3) таңдалған әдістердің, құралдарының, сабақтың мақсатын оқыту 

түрлерінің сәйкестігі; 

4) бейне -сабақ сценарийінің құрылымы мен мазмұны; 

5) педагогикалық технологиялар мен интерактивті әдістерді қолдануы;  

6) бағдарламалық талаптарды іске асыру дәрежесі; 

7) дыбыстық-бейне технологияларын қолдануы; 

8) осы бағдарламаны қолдану болашағы; 

9) сабақтарды жүргізу шеберліктері; 

10) жұмысты ресімдеу мәдениеті; 

11) дыбыстық-бейнелік сүйемелдеу сапасы. 

14. Байқау жұмысының бас парағын толтыру реті. Байқау жұмысының 

бас парағы келесі ақпараттарды қамтуы керек: 

-  автордың аты-жөні; 

- қызметі; 

- облыс, аудан (қала) немесе ауыл; 

- білім беру ұйымы; 

- байқаудың және номинацияның аталуы; 

- байланыс телефоны, электронды поштасы. 

15. Байқауға қатысуға бір қатысушыдан бір жұмыс қабылданады. 



16. Жеңімпаздардың жұмыстары ҚР БҒМ РҚББОӘО-да өткізілген 

республикалық біліктілікті арттыру курстарының бағдарламаларына, 

семинарларына енгізіледі, www.ziyatker.org сайтына орналастырылады, 

республикалық іс-шараларда көрме материалдары ретінде пайдаланылады.  

4. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды 

марапаттау 

 

17. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды. 

18. Байқау жеңімпаздары Бас жүлде, I, II, III дәрежелердегі дипломдармен 

марапатталады, орын алмаған қатысушыларға сертификат беріледі. 

Байқау жеңімпаздарына дипломдардың, қатысушыларға 

сертификаттардың, жеңімпаздардың жетекшілеріне алғыс хаттардың 

электронды нұсқалары www.ziyatker.org сайтында мына сілтеме бойынша  

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg жүктеп алу мүмкіндігімен орналастырылады. 

Анықтама телефоны: +7 (7172) 249 306 («Ең үздік шеберлік сыныбы» байқауы). 

Дипломдарды, сертификаттарды, алғыс хаттардды жүктеп алудың 

нұсқасы: www.ziyatker.org → Бастапқы бет  → Республикалық іс-шаралар →  

«Ең үздік шебер-сынып» байқауы → әрі қарай). 
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Ережеге қосымша 

 

Қашықтықтан өткізілетін Республикалық интернет-байқауға қатысу туралы ұсыным 

 

Қатысушының 

аты-жөні 

 

Қатысушының 

жасы 

Қызметі Облысы, қала, 

аудан, ауыл, 

білім беру 

ұйымының 

аталуы 

 

Байқаудың, 

номинациясының, 

жұмыстың атауы 

Байланыс 

құралдары 

(ұялы 

телефоны, 

электронды 

поштасы) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 


