
 

«Ұстаз аты – биік, әрі мәңгілік» республикалық интернет-байқауды 

қашықтықтан өткізу ережелері  

 

1. Жалпы ережелер 

 

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

ұйымдарының білім алушылары арасында қашықтықтан өткізілетін Қазақстан 

Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығын мерекелеу шеңберінде мұғалімдер 

күніне арналған «Ұстаз аты – биік, әрі мәңгілік» республикалық интернет-

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

өткізу тәртібін анықтайды. 

2. Мақсаты: білім беру ұйымдары педагогтерінің және білім 

алушыларының зияткерлік-шығармашылық әлеуетін, әлеуметтендіруді дамыту.  

Міндеттері: 

байқауға қатысушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға ықпал 

ету; 

байқауға қатысушылардың ел тағдырына, білім беру ұйымы, ауыл, қала, 

аудан, облыс, республиканың қоғамдық өміріне араласу жауапкершілігін 

дамыту; 

азаматтық және патриотизм сезімдерін, белсенді өмірлік ұстанымын 

тәрбиелеу. 

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді.  

4. Байқаудың ұйымдастырушылары әділ қазылар алқасының және 

ұйымдастыру  комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі мен тәртібі 

 
5. Байқау жұмыстары электронды түрде 2016 жылы 15 тамыздан 23 

қыркүйекке дейін konkurs.16@mail.ru поштасына қабылданады. 

Ұйымдастыру комитетіне 2016 жылғы 23 қыркүйектен кейін келіп 

түскен, сондай-ақ талаптарға сәйкес келмейтін жұмыстар қарастырылмайды.   

Байқаудың қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары, 

қатысушылардың сертификаттары 2016 жылғы 30 қыркүйекте  

www.ziyatker.org сайтында орналастырылады.  

6. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды. Байқаудың 

ұйымдастырушылары авторды көрсете отырып, жұмысты бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялауға құқылы. Қатысушыларға сараптамалық қорытынды 

және пікірлер берілмейді. 

7. Байқауға қатысу үшін төлемақы төленеді:  

білім алушылар - 1500 (бір мың бес жүз) теңге; 

педагогтер - 3000 (үш мың) тенге. 
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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: «Ұстаз аты – биік, әрі мәңгілік» байқауы. 

Байқауға қатысушының (жіберуші) аты-жөнін, тегін міндетті түрде 

көрсету керек.  

Байқауға қатысу үшін konkurs.16@mail.ru электронды поштасына келесі 

құжаттарды міндетті түрде   жіберу қажет:  

1) қосымшадағы форма бойынша өтінім; 

2) сканерден өткізілген төлемақы түбіртегі немесе төлем тапсырмасы; 

3) электронды түрде байқау жұмысы. 

 

3. Байқау талаптары 

 

8. Байқауға: 

1) 7-17  жастағы жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының білім алушылары келесі жас санаттары бойынша: 

кіші жас санаты: 7-10 жас; 

орта жас санаты: 11-14 жас; 

жоғары жас санаты: 15-17 жас 

2) педагог қызметкерлер қатыса алады. 

9. Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1. «Ұстаздыққа жүрегімді беремін...» номинациясы (әдеби байқау). 

Байқауға ұстаздар туралы портреттік очерктер, өлеңдер, лирикалық 

жолдаулар сияқты авторлық шығармалар ұсынылады.  

Жұмысты ресімдеуге қойылатын талаптар: 

1) мәтін MSWord мәтіндік редакторда жазылуы керек. Қаріпі  - Times 

New Roman;  қаріп көлемі - 14; жол аралық - 1; жиектері - 2 см, ені тегістелген, 

бірінші жолдан шегініс  – 1,25 см; 

2) жұмыс көлемі  –  А4 форматында 1-2 бет, суреттерін қоса алғанда.  

3) фотосуреттің форматы: JPEG немесе BMP. 

Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: 

тақырыпқа және байқау номинациясына сәйкестігі; 

материалды ұсыну ерекшелігі; 

сауаттылығы. 

2. «Мұғалімнің бар мақтанышы - шәкірттері...» номинациясы                                

(фотоколлаж байқауы). 
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Байқауға еліміздің болашағын дамытуға бағытталған инновациялық 

идеялардың, практикаға бағдарланған жобалардың авторлары – ең танымал 

білім алушылар туралы түсірілген 4 немесе одан көп сандық суреттерден 

құрастырылған фотоколлаждар ұсынылады.  

Жұмысқа қойылатын талаптар: 

1) формасы: электронды фотоколлаж; 

2) қосымша: қоса тіркелген файл ( суреттер мен инновациялық идеялар 

және жобаларға түсінік беру; 

3) фотоколлаждың түрі қатысушының таңдауына  байланысты: 

композиция, коллаж элементімен күнтізбе, плакат немесе басқа; 

4) фотоколлаж көлемі - А 4 форматы. 

Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: 

байқаудың тақырыбы мен номинациясына сәйкестігі; 

жұмыстың бірегейлігі, мазмұндылығы мен ақпараттылығы; 

нақты кейіпкерлердің болуы; 

композициялық шешімі; 

графикалық оюъектілердің сапасы (ашықтық, контраст, жарықтық). 

3. «Білім берудегі инновациялар» номинациясы (педагогикалық 

шеберлік байқауы). 

Оқытудың инновациялық технологиялары туралы бейнесюжеттер мен 

бейнероликтер қабылданады (шеберлік сыныптардың, стандартты емес және 

т.б. сабақтардың фрагменттері). 

Жұмысты ресімдеуге қойылатын талаптары: 

1) бейнероликтер электронды түрде беріледі, форматы - (AVI, DivX, 

MPEG2, MPEG4, WMV); 

2) бейнероликтің барынша ұзақтығы –10 минуттан апртық емес; 

3) байқауға қатысушының бейнероликте өзі тікелей қатысуы міндетті;           

4) бейнероликті түсіру және монтаждау кезінде қатысушының қарауына 

сәйкес арнайы бағдарламалар мен құралдарды қолдану;  

5) қатысушылар бейнеролик жанрын өздері анықтайды (сұхбат, репортаж 

және т.б.); 

6) бейнероликтердің мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасына 

қайшы келмеуі тиіс. 

7) байқауға жарнамалық сипаттағы роликтер қабылданбайды. 

Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: 

байқаудың тақырыбы мен номинациясына жұмыстың сәйкестігі; 

бейнероликтің креативтілігі (педагогикалық идеяның жаңашылдығы, 

ерекшелігі);  

ақпараттылығы; 

бейненің сапасы, дыбыстық сүйемелдеудің болуы, видео әсерлері; 

педагогикалық технологияның инновациялық тиімділігі  (түпкілікті нәтиже). 

4. «Мәңгілік ел – болашағы біртұтас ел» номинациясы 

(шығармашылық байқау). 



Білім беру ұйымдарында «Мәңгілік ел» ұлттық идеясын іске асыру 

бойынша сыныптан тыс іс-шаралар сценарийлері, әдістемелік апталықтар, 

әдістемелік әзірлемелер қабылданады.  

Жұмысты ресімдеуге қойылатын талаптар: 

1) мәтіні MSWord  мәтіндік редакторда басылуы тиіс, шрифті  - Times  

New Roman;  шрифт көлемі - 14; ара қашықтық - 1; екі шетінде - 2 см, ені    

тегістелген,бірінші жолдан шегініс  – 1,25 см; 

2) жұмыс көлемі – суреттерін қоса алғанда А4 форматында 1-2 бет.  

3) сурет форматы: JPEG немесе BMP. 

Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: 

байқаудың тақырыбы мен номинациясына сәйкестігі; 

жаңашылдығы, креативтілігі; 

мазмұндылығы, тәрбиенің бағыты; 

қолданылатын инновациялық педагогикалық технологиялардың 

өзектілігі; 

10. Байқауда бір қатысушы бір немесе бірнеше номинацияға қатыса 

алады.  Әр номинацияға әр қатысушыдан бір ғана жұмыс қабылданады. Әр 

номинация бойынша әр жеке жұмыс үшін төлемақы қабылданады.  

11. Байқау жұмысының титул парағында келесілер көрсетіледі: 

облыс, аудан (қала), ауыл; 

білім беру ұйымының атауы; 

байқау және номинацияның атауы; 

автордың аты-жөні; 

қатысушының жасы; 

жетекшінің қызметі және жұмыс орны; 

e-mail, байланыс мәліметтері. 

12. Интернет желісінен алынған және өзге авторлардың материалдарын 

қолдануға тыйым салынады. Байқау жұмыстары бұрын ешқандай интернет 

желісінде жарияланбаған болуы тиіс.  

 

4. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды 

марапаттау 

 

13. Әділқазы мүшелері номинациялар бойынша байқаудың 

жеңімпаздарын анықтайды. Байқау жеңімпаздары І, ІІ, ІІІ дәрежедегі 

дипломдармен, байқау жеңімпаздарының жетекшілері алғыс хаттармен 

марапатталады, орынға ілікпеген қатысушыларға сертификаттар беріледі. 

 14. 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)24-93-12,  Людмила Васильевна. 

Диплом, сертификаттардың онлайн нұсқасын жүктеу үлгісі  

www.ziyatker.org → Республикалық іс-шаралар → Конкурс «Ұстаз аты – биік, әрі 

мәңгілік» байқауы→жалғасы. 
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Қашықтықтан өткізілетін Республикалық интернет байқауына 

қатсыу өтінімі 

 

№ 

    қ/с 

Қатысушының 

аты-жөні,тегі 

Қызметі, 

жұмыс орны 

Байқаудың, 

номинация- 

ның 

атауы 

Жетекшінің    

байланыс 

мәліметі 

(ұялы 

телефоны, 

эл. адресі) 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


