
«Компьютер әлемі» республикалық байқауды қашықтықтан 

ұйымдастыру және өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Компьютер әлемі» Республикалық байқауды (бұдан әрі - Байқау) 

жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 

білім алушылары арасында қашықтықтан өткізу ережелері оның мақсатын, 

міндеттерін және өткізу тәртібін анықтайды.   

2. Байқаудың мақсаты: компьютерлік технологиялар арқылы 

оқушыларды зияткерлік, шығармашылық және эстетикалық дамуына жағдай 

жасау.  

3.   Міндеттері: 

          1) оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

     2) өз бетінше шығармашылық ойлау қабілетін дамыту, бағдарламалау 

дағдыларын дамыту; 

     3) білім беру қызметінде ақпараттық технологияларды қолдану 

тәжірибесін насихаттау; 

 4) компьютерлік технологиялар саласында жаңа жетістіктерді тарату.  

          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 2016 жылғы 16 қарашадан 15 желтоқсанға 

дейін iao.konkurs@mail.ru электронды поштасына қабылданады. Байқауға 

2016 жылғы 15 желтоқсаннан кейін түскен және Ережеге сәйкес келмеген  

байқау материалдары қарастырылмайды.  

Байқау қорытындысы, жеңімпаздар дипломдары мен қатысушылар 

сертификаттары 2016 жылғы 30 желтоқсанда www.ziyatker.org сайтына 

орналастырылады. 

7. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды. Ұйымдастырушылар 

авторды көрсете отырып, жұмысты БАҚ-та жариялауға құқылы.  

Анықтама телефондары: 8 (7172) 24-93-12 «Компьютер әлемі» 

байқауы). 

8. 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: «Компьютер әлемі» байқауы.  

9. Байқауға қатысу үшін iao.konkurs@mail.ru электронды поштаcына 

келесі құжаттарды жіберу қажет:  

1) 1-қосымшаға сәйкес өтінімді; 

2) сканерден өткізілген төлемақы құжатын (түбіртек немесе төлем 

тапсырмасы); 

3) байқауға қатысатын жұмысты байқаудың атауын міндетті түрде 

көрсетіп жіберу керек. (Мысалы: Компьютер әлемі) 

 

3. Қатысушылар және байқауға қойылатын талаптар 

 

10. Ұсынылған жұмыстар байқаудың тақырыбына, мақсатына және 

міндеттеріне сәйкес болуы керек. 

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

беру ұйымдарының 18 жасқа дейінгі білім алушылары қатыса алады: 

1) кіші жас санаты: 7-10 жас; 

2) орта жас санаты: 11-14 жас; 

3) жоғары жас санаты:15-17 жас. 

12. Байқау жұмыстары келесі номинациялар бойынша қабылданады. 

 «Бағдарламалау» номинациясы. 

Қатысушы Pascal, Visual Basic, Q Basic және т.б. басқа тілдерде 

бағыттардың біреуі бойынша бағдарлама жасайды: 

қолданбалы бағдарламалардың стандартты пакетінің негізінде 

жасалған білім, ғылым, техника, экономика, басқару, дидактикалық ойындар, 

электрондық кітаптар, өнерге арналған өнімдер; 

Компьютерлік әзірлемелерге қойылатын талаптар. 

Барлық жұмыстар - бұл өзіндік шығармашылық ізденістің және 

орындаудың нәтижесі. Егер бағдарлама бірнеше файлдардан болса, онда 

міндетті түрде файлдың орналасу кезегін жазу керек. Вирусы бар 

бағдарламалық өнімдер  байқауға қабылданбайды.  

«Презентация» номинациясы.   
15 слайдтан көп емес презентация. Жұмыс орындалған файлдың көлемі  

10 Мб аспау керек. Бірінші парақ – титулдық парақ,  мұнда міндетті түрде 

болу керек: номинация атауы, автордың Т.А.Ә. көрсетілуі тиіс. 

«Web-дизайн» номинациясы. 

Әрбір қатысушы (шығармашылық ұжым) веб-сайт (веб-парақшалар) 

төмендегі ұсынылған тақырыптардың біреуі әзірленеді. 

1) «Жасыл шырша»; 

2) «Қош келдің, Жаңа жыл»; 



3) «Жаңа жылдық оқиға». 

Қатысушылар конкурстық веб-сайттарды (веб-беттер) қолданыстағы 

веб-сайттардың (веб-беттер) негізінде әзірлеуі мүмкін, яғни осы жоба 

барысында авторлармен бірге жетілдірілетін болады. 

 Жұмыстар автордың электрондық нұсқасында ұсынылады. 

13. Байқау жұмыстары келесі талаптарға сәйкес бағаналады. 

          «Бағдарламалау» номинациясында: 
жаңашылдығы және түпнұсқалығы;  

әзірлеменің стилистикалық  біртұтастығы;  

кеңінен қолдану мүмкіндігі;  

әзірлеменің тәжірибелік маңыздылығы. 

«Презентация» номинациясында: 

шығармашылық тәсілі (тақырып таңдау, тақырып бойынша қызықты 

табыстар, ерекшелігі, жаңа көзқарас); 

техника (ашықтығы, контраст, түсі, және т.б.); 

презентацияның ресімделуі (дизайн, арнайы эффектілер, дыбыс, 

анимация және т.б.). 

«Web-дизайн» номинациясында: 

          жұмыстың байқау тақырыбына сәйкестігі; 

 идеяның бірегейлігі; 

 шығармашылық тәсілі; 

техникалық өлшемдері (парақшаны жүктеу уақыты, құрал 

навигацияның тәсілі, скриптер және т.б.). 

14. Байқауға қатысу үшін бір қатысушыдан (бір ұжымнан) бір 

номинация бойынша бір жұмыс қабылданады. 

15. Басқа адамдардың және интернеттен алынған материалдарды 

пайдалануға қатаң тыйым салынады. Байқау жұмысы бұған дейін интернетте 

жарияланбауы тиіс. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Байқауды қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау 

16. Байқау қорытындысы бойынша әділ қазы мүшелері жеңімпаздарды 

анықтайды.  

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

жеңімпаздарының жетекшілері алғыс хаттармен 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 

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


бойынша автоматты түрде жүктеу мүмкіндігімен орналастырылады.  

Анықтама телефондары: 8(7172) 24-93-12 «Компьютер әлемі» 

байқауы). 

Диплом, сертификаттардың онлайн нұсқасын жүктеу үлгісі 

www.ziyatker.org → Республикалық шаралар → «Компьютер әлемі» 

байқауы →  әрі қарай. 

 

1- қосымша 

 

Байқауға қатысушы туралы мәлімет   

 
Қатысушын

ың аты-

жөні  

Жасы Мекен

жайы 

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 

 

«Компьютер әлемі»  республикалық интернет-байқауы 
 

«----------» номинациясы 

 

Тақырыбы:  

 

Жұмыстың авторы: Муслимова Жадыра Өмірзаққызы 

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

№ 1 мектеп, 9-сынып  
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