
«Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім берудің үздік авторлық 

бағдарламасы» конкурсын өткізу   

ЕРЕЖЕСІ 

 
1. Жалпы ережелер 

1.1. «Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім берудің үздік авторлық 

бағдарламасы» конкурсы (бұдан әрі-конкурс) инновациялық қосымша жалпы 

білім беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асырудың үздік тәжірибелерін 

анықтау және тарату мақсатында өткізіледі. 

1.2. Конкурстың негізгі міндеттері: 

 педагогикалық бастамаларды әзірлеу бойынша ынталандыру 

 қосымша білім беру жүйесіндегі инновациялық бағдарламалар; 

 қосымша жалпы білім беру бағдарламаларының мазмұнын сапалы жаңарту 

үшін жағдай жасау; 

 балалардың әртүрлі санаттары үшін инновациялық қосымша жалпы білім беру 

бағдарламаларының банкін қалыптастыру. 

1.3. Конкурстың ұйымдастырушысы Павлодар облысының білім беру 

басқармасымен бірге М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайы болып 

саналады. 

1.4. М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайы қатысушыларға кеңес беріп, 

конкурсты ұйымдастыра отырып, қазылар алқасының жұмысына басшылық 

етеді. 

 

2. Қатысушылар 

2.1. Конкурсқа қосымша жалпы білім беру бағдарламаларын әзірлеген және 

іске асыратын педагог қызметкерлер қатыса алады. 

2.2. Конкурсқа қатысу әзірлеушілердің М.М. Катаев атындағы Оқушылар 

сарайының презентациялары мен басылымдарында авторлығын міндетті 

түрде көрсете отырып, конкурстық материалдарды коммерциялық емес 

мақсатта пайдалануға келісімін білдіреді 

 

3. Конкурсты ұйымдастыру 

3.1. Конкурсты ұйымдастыру мен өткізуге жалпы басшылық жасауды 

Ұйымдастыру комитеті жүзеге асырады. 

3.2. Ұйымдастыру комитеті конкурсқа қатысушылардан өтінімдер мен 

материалдарды қабылдайды,ұсынылған материалдарды өткізуді 

ұйымдастырады, бағалау критерийлерін әзірлейді. 

3.3. Конкурс материалдарын сараптау және нәтижелерді бағалау үшін 

номинациялар бойынша қазылар алқасы құрылады. Қазылар алқасының 

құрамы біліктілікті арттыру институтының қызметкерлері, жоғары оқу 

орындарының оқытушылары, аудандық және қалалық әдістемелік 

кабинеттерінің әдіскерлері қатарынан құрылуы мүмкін. 

3.4. Конкурстық материалдарды бағалауды қазылар алқасы критерийлерге 

сәйкес сараптамалық бағалау әдісімен жүзеге асырады. 

 



4. Конкурсты өткізу тәртібі мен мерзімі 

4.1. «Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім берудің үздік авторлық 

бағдарламасы» конкурсы келесі номинациялар бойынша өткізіледі: 

* әртүрлі санаттағы балалар үшін (мүмкіндігі шектеулі; ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар балалар); 

 ғылыми және техникалық бағыттағы; 

 ғылыми жаратылыстану бағыты; 

 дене шынықтыру-спорттық бағыттағы; 

 көркем бағыттылық; 

 эстетикалық бағыттағы; 

 туристік-өлкетану бағыты; 

 әлеуметтік-педагогикалық бағыттағы. 

4.2. Конкурс қашықтықтан өткізіледі (сырттай конкурс) 

Міндеттері: балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім берудің авторлық 

бағдарламасы сапасының деңгейін бағалау 

Сараптама жүргізу нысаны: конкурстық материалдарды сырттай бағалау; 

Презентация форматында әр номинацияның жеңімпаздары мен 

жүлдегерлерін анықтау; 

Нәтижелері: конкурсқа қатысушылардың барлығы сертификат алады, 

ұсынылған критерийлерге сәйкес келетін конкурс жұмыстары жеңімпаздар 

мен жүлдегерлердің дипломдарымен марапатталады. 

4.3. Конкурстың сырттай кезеңі-2020 жылғы 1қыркүйектен -2021 жылғы 30 

қаңтарына дейін; 

4.4. Конкурс материалдары 2021 жылдың 15 қаңтарына дейін қабылданады. 

Ұйымдастыру комитеті Конкурс хатшысының поштасына: 

metodotdelDSH@ mail.ru – 

Татьяна Владимировна Суворова (КОНКУРС_  ҚБ бағдарламасы белгісі 

бар), т. 87758894652 

 

5. Конкурстық жұмыстарға қойылатын талаптар 

5.1. Конкурсқа электрондық түрде мынадай құжаттар ұсынылады: 

 өтінім (1-қосымша); 

• қосымша жалпы білім беру бағдарламасының мәтіні 

Microsoft Word); білім беру ұйымының мөрі бар бағдарламаның титулдық 

парағы (PDF, JPG форматтарында), авторлық бағдарламаны қорғау 

презентациясы (MS PowerPoint бағдарламасында). 

5.2.Мазмұны: 

 конкурстық жұмыс мазмұнының конкурс талаптарына сәйкестігі; 

 ҚР МЖМБС сәйкестігі;  

 арнайы терминологияны және 

 белгілер. 

 5.3.Баспа өнімдерінің техникалық сипаттамалары 

 мәтіндік материал Word форматында ұсынылады, 

 Times New Roman-14 шрифті, 



 жоларалық интервал-бір, 

 өрістер: 2;3;2;1,5. 

5.4. Бағалау критерийлері балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім 

берудің авторлық бағдарламасы: 

 педагогикалық мақсаттылық; 

 практикалық және әлеуметтік маңыздылығы, әлеуметтік тапсырысқа және 

қосымша білім беру жүйесінің басым бағыттарына сәйкестігі; 

 инновациялық технологияларды, нысандар мен әдістерді қолданудың 

өзектілігі, олардың орындылығы мен тиімділігі; 

 бағдарлама мазмұнының вариативтілігі, жеке білім беру бағытын таңдау және 

құру мүмкіндігі; 

 мақсаттардың, міндеттердің, оларға қол жеткізу тәсілдерінің және күтілетін 

нәтижелердің тұтастығы, келісімділігі, балалардың жас және 

психофизиологиялық ерекшеліктерін есепке алу; 

 бағдарламаның ерекшелігі, білім алушылардың азаматтық жауапкершілігі мен 

әлеуметтік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталуы; 

 бағдарламаның нәтижелілігін бағалау тетіктерінің болуы; 

 бағдарламаны іске асыру кезінде желілік өзара іс-қимыл механизмдерін 

пайдалану; 

 материалды беру сапасы: сауаттылық, логикалық, әдістемелік және 

педагогикалық негізділік, мазмұндаманың анықтығы. 

5.5. Конкурс жұмыстарын қорғауға және ұсынуға қойылатын талаптар. Әр 

жұмысты қорғау MS PowerPoint бағдарламаларында презентация арқылы 5-6 

слайд түрінде өтеді 

5.6. Қорғауды бағалау критерийлері: 

 бағдарламаның педагогикалық мақсаттылығы; 

 авторлық олжалардың инновациялылығы мен өзектілігі; 

 авторлық идеялардың жаңашылдығы мен ерекшелігі; 

 тарату және енгізу мүмкіндігі; 

 электрондық презентация мәдениеті. 

 

6. Қорытынды ережелер 

6.1. Бағалау әр номинацияда жеке жүргізіледі. 

6.2. Нәтижесі бойынша  апелляция қарастырылмаған. 

6.3. Конкурстың қорытындысы ұйымдастыру комитетінің шешімімен 

шығарылады; 

6.4. Сырттай бағалау нәтижелері бойынша жеңімпаз және әр номинация 

бойынша жүлдегерлер (2, 3 орын). Конкурс жеңімпазы мен жүлдегерлеріне 

дипломдар тапсырылады. 

6.5. Конкурс қорытындысы бойынша барлық қатысушыларға 

қатысушы сертификаттары беріледі. 

6.6. Конкурс жеңімпаздары мен дипломанттарының жұмыстары 

М. М. Катаев атындағы Оқушылар сарайының сайтында жариялануы 

мүмкін. 



7.Ілеспе құжаттар: 

 конкурсқа қатысуға өтінім (1-қосымша); 

 конкурстық жұмыс; 

 конкурстық жұмысының тұсаукесері 

 Номинациясы көрсетілген конкурстық жұмыс + өтінім жіберіледі 

 бір хатпен! Әрбір файлға қол қойылады, (ТАӘ_бағыты 

 мысалы: Иванова Т. Н. туристік-өлкетану бағыты, 

 Иванова.Т.Н. _ өтінім, Иванова Е.Н. _ бағдарламаны қорғау 

 (файлдарды мұрағаттамаңыз!!!). 

 Қатысушылар ұйымдастыру комитетіне  мына электрондық мекенжай 

бойынша: metodotdelDSH@ mail.ru материалдарды жібереді. 

 

8. Жұмыстарды жүргізу және қарау мерзімдері 

8.1. Конкурсты өткізу мерзімі 01.09.2020-30.01.2021 

8.2. Жұмыстарды қарау және іріктеу мерзімі әрбір 10 күн сайын (әр айдың 10, 

20, 30 күндері) жүзеге асырылады. 

8.3. Ұйымдастыру комитеті форс-мажорлық жағдайларда жұмысты 

қабылдаудың аяқталу мерзімін өзгертуге,конкурстың қорытындысын 

шығаруға, қорытынды құжаттарды таратуға құқылы. Мерзімі өзгерген 

жағдайда ақпарат М. М. Катаев атындағы Оқушылар сарайының сайтында 

«Жаңалықтар» айдарына қойылады. 

8.4. Ұйымдастыру комитеті арнайы номинациялар мен ондағы жеңімпаздарды 

таңдауға құқылы. 

8.5. Конкурс қорытындысы туралы ақпарат сайтта «Конкурстар 

қорытындысы» айдарында орналастырылады. 

8.6. Материалдарды алған кезде Ұйымдастыру комитеті 3 күн ішінде автордың 

атына конкурстық материалдарды алғандығы туралы растамасы бар хат 

жолдайды. Растауды алмаған авторлар материалдарды қайта қайталау керек. 

8.7. Конкурсқа БАСҚА АВТОРЛЫҚПЕН баспада немесе интернет 

коммуникациялық желісінде бұрын жарияланған  жұмыстар қабылданбайды. 

Плагиат фактісі анықталған кезде,жұмыс Конкурстан дереу алынып тасталады 

және басқа конкурстық жұмыс ұсынылған кезде есепке алынбайды. 

 

9. Қатысу шарттары 

9.1.Конкурсқа  қатысу-тегін. 

9.2.Бір қатысушыдан жұмыс саны шектелмеген,сол жұмыс бірнеше 

бағыттарға қатыса алмайды (бір жұмыс-бір бағыт). 

10. Қосымша шарттар 

10.1. Ұсынылған конкурстық жұмыс сіздің қалауыңыз бойынша 

«Әдістемелік жинақ» айдарына орналастырылуы мүмкін. Бұл жағдайда 

өтінімде «Әдістемелік жинақ» айдарында менің авторлық конкурстық 

материалымды орналастыруға келісемін» қосымша алаңын толтыру қажет. 

 

 



1-қосымша 

«Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім берудің үздік 

авторлық бағдарламасы» облыстық конкурсына 

ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМ 
 

 

№ Негізгі параметрлері 

 

Параметрлерді шифрлеу 

 

1 Жұмыс атауы 

 

 

2 Конкурстың бағыты 

 

 

3 Конкурстық жұмыстың қысқаша 

сипаттамасы (30 сөзден артық емес) 

 

 

4 Автордың тегі,аты,әкесінің аты (толық) 

 

 

5 Лауазымы 

 

 

6 Білім беру ұйымының атауы 

 

 

7 Білім беру ұйымының мекенжайы 

 

 

8 Электрондық мекенжайы 

 

 

9 Байланыс телефоны 

 

 

10 Әдістемелік жинақ  Келісемін/ 

келіспеймін(астын сызу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


