
«Мұражай – ұрпақтарды байланыстыру дәнекері» республикалық 

интернет-байқауды қашықтықтан өткізу ережелері 

 

 

1. Жалпы ережелер 

 

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

ұйымдарының білім алушылары, сондай-ақ педагогтері арасында 

қашықтықтан өткізілетін «Мұражай – ұрпақтарды байланыстыру дәнекері» 

республикалық интернет-байқауының (бұдан әрі - Байқау) ережелері оның 

мақсатын, міндеттерін және тәртібін анықтайды. 

2. Мақсаты: білім беру ұйымдарындағы мектеп мұражайының мәнін 

арттыру, өскелең ұрпаққа мұражай ықпалының педагогикалық мазмұнын, 

әдістемелері мен формаларын жетілдіру.  

3. Міндеттері: 

білім алушылардың дүниетанымын кеңейту, танымдық 

қызығушылықтары мен қабілеттерін, әлеуметтік белсенділіктерін тәрбиелеу; 

білім алушылардың бойында іздену, ғылыми-зерттеу жұмыстары 

дағдыларын қалыптастыру; 

педагогтер мен білім алушыларды мектеп мұражайларының түрлі 

қызметтеріне тарту арқылы мұражай педагогикасын дамытуға жағдай жасау; 

тарих және мәдениет естеліктеріне деген ұқыпты қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

4. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

5. Байқаудың ұйымдастырушылары әділ қазылар алқасы мен 

ұйымдастыру комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

6. Байқау жұмыстары электронды түрде 2017 жылғы 28 ақпаннан          

26 сәуірге дейін museum. spo@mail.ru электронды поштаcына қабылданады. 

2017 жылғы 26 сәуірден кейін түскен, сондай-ақ талаптарға сәйкес 

келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды.  

Байқаудың қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары, 

қатысушылардың сертификаттары, жеңімпаздың жетекшілеріне алғыс хаттар 

2017 жылғы 18 мамыр  www.ziyatker.org сайтында орналастырылады. 

7.Байқауға ұсынылған жұмыстар қайтарылмайды. Байқауды 

ұйымдастырушылар авторға сілтеме жасай отырып, байқау материалдарын 

БАҚ-та  жариялауға құқылы. Қатысушыларға сараптамалық қорытынды мен 

пікірлер берілмейді. 

8. Байқауға қатысу үшін әр жұмысқа: 

балалар – 1500 (бір мың бес жүз); 
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педагогтер- 3000 (үш мың) 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: «Мұражай – ұрпақтарды байланыстырушы 

дәнекері» байқауы. Байқауға қатысушының (жіберуші) фамилиясын міндетті 

түрде көрсету қажет. 

 Байқауға қатысу үшін museum. spo@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 жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының білім алушылары, педагогтері қатысады.  

Байқау келесі жас санаттары бойынша өткізіледі: 

1) кіші жас тобы: 8-10 жас; 

2) орта жас тобы: 11-14 жас; 

3) жоғары жас тобы: 15-17 жас; 

4) білім беру ұйымдарының жұмыскерлері. 

10. Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі: 

1. «Мұражай тарихы». Білім беру ұйымындағы мұражайдың құрылу 

тарихы (негізін қалаушы, экспозицияның қалыптасуы, даму кезеңдері, 

экспонаттардың жеке тарихы және т.б.). 

Бейнематериалдың қазақ немесе орыс тілінде сапалы дыбысталуы, 

AVI, MPEG пішімінде сапалы көрінісі болуы қажет. Файл көлемі 15 Мb, 

ұзақтылығы 5 минуттан артық емес. Жұмыс техникалық жағынан аяқталған 

болуы тиіс. Олардың нақтылығын растайтын (фотографиялар, мұрағат 

құжаттарының көшірмелері және т.б.) материалдар бейнематериалға 

қосымша ретінде ұсынылуы мүмкін. Визуалды жеткізудің әртүрлі тәсілдері – 

түсірілім, анимация және компьютерлік графика құпталады. 

Бейнематериалда автордың аты мен ұраны көрсетіледі.  

11. Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: 

байқау тақырыбына, мақсатына және номинациясына сәйкес болу 

керек; 

ақпараттың түпнұсқалығы, мазмұндылығы және нақтылығын дәлелдеу; 
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ақпаратты ұсыну толымдығы және орындылығы; 

баяндау тілінің мәнерлілігі, нақтылығы және ашықтығы; 

бейнематериалдың көркемдік және техникалық сапасы. 

 2. «Отбасылық жәдігер» номинациясы. Байқауға отбасылық жәдігер, 

оның шығу тарихы туралы әңгіме ұсынылады. Отбасылық жәдігер – бір 

отбасының ұрпақтан ұрпаққа беріліп отыратын құжаттары, суреттері, 

марапаттары, сәндік қолданбалы өнер туындылары, түрлі тақырыптағы 

жинақтамалары болуы мүмкін. Әнгіме көлемі А 4 форматындағы 1 беттен 

аспауы тиіс, аралық жол – 1,5 шрифті – Times New Roman 14.  

12. Байқау материалдарын бағалау өлшемдері: 

 байқау тақырыбына сәйкес болуы; 

 жасына сәйкес болуы;   

 сюжеттің түпнұсқалығы және авторлық ұстанымы;  

 елестету байлығы және автордың шығармашылық тәсілі; 

 байқау жұмысын сауатты және эстетикалық түрде ресімдеу. 

3. «Мұражай педагогикасы - уақытты байланыстырушы дәнекері» 

номинациясы педагогтерге арналған. 

Байқауға мұражай тақырыбындағы бейнесабақ қабылданады. 

Бейнесабақтың оқыту, тәрбиелеу және дамыту мәні болуы тиіс.  

Бейнесабақ ұзақтығы: 15 минуттан аспауы тиіс. Электрондық нұсқасы 

Mpeg-4 түрінде, avi үлгісінде,  1 gb ең жоғары мөлшерде берілуі тиіс.  

Бейнесабақта мақсаты, міндеті көрсетіледі. Бейнесабақтың сценарийі 

қоса беріледі, мәтіндік сипаттамасы Word редакторында ресімделеді. Бір 

тақырыпқа бірнеше сериялар дайындалуы мүмкін. 

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, құралдардың, бейнесабақтың мақсатына және 

міндетіне сәйкестігі; 

4) бейнесабақ сценарийінің құрылымы мен мазмұны; 

5) педагогикалық технологиялар мен интерактивті әдістерді қолдануы;  

6) бағдарламалық талаптарды іске асыру дәрежесі; 

7) дыбыстық-бейне технологияларын қолдануы; 

8) сабақтарды жүргізу шеберліктері; 

9) жұмысты ресімдеу мәдениеті; 

          10) дыбыстық-бейнелік сүйемелдеу сапасы. 

14. Байқауда бір қатысушы бір немесе бірнеше номинацияға қатыса 

алады. Әр қатысушыдан әр номинацияға бір жұмыс қабылданады. Әр 

номинацияға жеке жұмыс ретінде бөлек ақша төленеді.  

15. Байқау жұмысының титул парағында келесілер көрсетіледі: 

облысы, аудан (қала), ауылы; 

білім беру ұйымының аталуы; 

байқау және номинациясының аталуы; 

автордың аты-жөні; 



қатысушының жасы; 

e-mail, байланыс телефондары; 

білім алушы жетекшісінің аты-жөні. 

16. Бөгде адамдардың материалдарын және Интернет желісінен 

алынған материалдарды пайдалануға тыйым салынады. Байқау жұмыстары 

бұрын басқа сайтта жарияланбаған болуы тиіс. 

 

4.Байқауды қорытындылау 
 

17. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды. 

18. Байқау жеңімпаздары I, II, III дәрежедегі дипломдармен 

марапатталады, орын алмаған қатысушыларға сертификаттар, 

жеңімпаздардың жетекшілеріне алғыс хаттар 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.  

Дипломдарды, сертификаттарды, алғыс хаттарды жүктеп алудың 

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

«Мұражай – ұрпақтарды байланыстыру дәнекері» байқауы → әрі қарай. 

Анықтама телефоны: 7 (7172) 249 303 («Мұражай – ұрпақтарды 

байланыстыру дәнекері» байқауы. 

 

  

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg


1 қосымша 
 

Байқауға қатысушы туралы мәлімет  
 

Қатысушының 

аты-жөні 

Жасы Мекенжайы Білім беру 

ұйымның 

атауы  

(ҚММ, ММ, 

КМҚМ), 

жасы 

 

Байқаудың 

аталуы, 

номинациясы 

Байланыс 

телефоны 

Жетекшісінің 

аты-жөні 

(жұмыс орын, 

лауазымы, эл. 

поштасы) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 2 қосымша 

Титул парағын толтыру үлгісі 

«Мұражай – ұрпақтарды байланыстыру дәнекері» республикалық 
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