
 

«Табиғатпен үйлесімді өмір сүр» республикалық байқауды 

қашықтықтан өткізу ережесі 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Табиғатпен үйлесімді өмір сүр» республикалық байқауды (бұдан әрі 

– Байқау) қашықтықтан өткізу ережесі оның мақсатын, міндеттерін және 

өткізу тәртібін анықтайды.   

2. Мақсаты: жас ұрпақтың назарын экологиялық мәселелердің өзекті 

сұрақтарына аударту, саналы іс-әрекетті насихаттау және балалар мен 

жастарда табиғатты тиімді пайдалану дағдыларын қалыптастыру.    

Міндеттері: 

өскелең ұрпақтың санасына табиғатты қорғау көзқарасын нығайту; 

белсенді және талантты білім алушыларды анықтап, табиғатты 

белсенді қорғау қызмет дағдыларына ынталандыру;  

білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін және танымдық 

белсенділігін дамыту. 

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

«Қазақстанның ядролық қоғамы» Атом энергиясы жөніндегі ақпараттық 

орталығымен бірлесіп өткізеді.   

4. Байқауды ұйымдастырушылар қазылар алқасы мен ұйымдастыру 

комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5. Байқау жұмыстары kzecology@mail.ru электронды поштасына                  

2020 жылғы 7 шілде 28 қыркүйекке дейін қабылданады. 

2020 жылғы  28 қыркүйектен кейін түскен байқау материалдары, 

сондай-ақ талаптарға сәйкес келмейтін байқау материалдары 

қарастырылмайды. 

Байқаудың қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары, 

жеңімпаздардың жетекшілеріне алғыс хаттар, қатысушылардың 

сертификаттары 2020 жылғы 6 қазанда www.ziyatker.org сайтында 

орналастырылады. 

6. Ұйымдастырушының байқауды өткізу мерзімін ұзартуға құқығы бар. 

Ұйымдастырушының шешімі бойынша байқауды өткізу мерзімін ұзарту 

туралы ақпаратты міндетті түрде әлеуетті қатысушыларға хабардар ете 

отырып, байқауды өткізу мерзімін өзгерту туралы және қорытындыны 

орналастыру мерзімдері мына сілтемеде көрсетіледі: www.ziyatker.org → 

Республикалық қашықтықтан өткізілетін интернет байқаулар → 

«Табиғатпен үйлесімді өмір сүр» байқауы → әрі қарай. 
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7. Байқауға келіп түскен жұмыстар қайтарылмайды. Байқаудың 

ұйымдастырушылары авторды көрсете отырып, жұмысты бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялауға құқылы. 

8. Байқауға қатысу үшін 500 (бес жүз) теңге төлемақы төлейді.  

Төлемақы: 

1) барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі реквизиттер 

арқылы жүргізіледі. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

(резидент - 19). 

БИН 990140004733 

ИИКKZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

АО БанкЦентрКредит 

Төлемақы аталуы: «Табиғатпен үйлесімді өмір сүр» байқауы.  

(Жіберуші: резидент 19); 

2) Kaspi.kz арқылы жүргізіледі: 1) Kaspi.kz тіркелу; 2) «Платежи» 

бөлімі  3) «Образование»; 4) «Курсы и Доп. образование»; 5) «г. Нур-

Султан»; 6) «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования»; 7) қатысушы туралы мәлімет енгізу  және 

төлем сомасын көрсету; 8) төлем түрін көрсету (Kaspi gold, Kaspi депозит, 

Kaspi кошелек, Kредитная карта); 9) төлем жасау.  

9. Байқауға қатысу үшін kzecology@mail.ru электронды поштасына 

келесі құжаттарды жіберу қажет: 

1) қосымшаға сәйкес кесте бойынша мәліметті; 

2) сканерден өткізілген түбіртек немесе төлем тапсырмасы; 

3) https://www.youtube.com каналында бейнематериалға сілтеме немесе 

байқау жұмысы. 

3. Байқау талаптары 

 

10. Байқауға мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, кәсіптік және 

техникалық білім беру ұйымдарының 4-17 жастағы білім алушылар келесі 

жас санаттары бойынша қатыса алады:  

4-6 жастағы мектепке дейінгі жас санат; 

7-10 жастағы кіші санат; 

11-14 жастағы орта санат; 

15-17 жастағы жоғары санат. 

11. Байқау келесі номинациялар бойынша қабылданады: 

          1) «Энергетика және альтернативті энергетика» эссе байқауы. 
Қазақ және орыс тілдерінде жазылған эссе қабылданады. 

 Эссе көрсетуі тиіс: 

 - қойылған мәселенің мәнін нақты баяндау; 
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 - ойды сауатты қалыптастыру; 

 - тұжырымдамаларды (тұрақты және баламалы) және 

аналитикалық құралдарды пайдалана отырып, проблеманы өз бетінше 

талдау. 

 Ресімдеу талаптары: мәтін MS Word мәтіндік редакторда терілген 

болу қажет. Қаріп: Times New Roman; қаріптің мөлшері - 14; аралық: 1 жол; 

сол жағынан - 2 см, оң жағынан - 2 см; тегістеу – ені бойынша, азат жол – 

1,25 см; жұмыстың көлемі А4 форматында, эссе - 1 беттен аспауы тиіс. 

 3) «Экология химия және биотехнология» презентация байқауы. 

Слайдқа қойылатын талаптар: презентациядағы слайдтар саны 20-дан 

аспауы тиіс. Әрбір слайдтың тақырыбы, бейнелеуі (фото, сурет, сызба және 

т.б.) және мәтін болуы тиіс. Мұқаба парағында келесі ақпарат болуы тиіс: 

номинация аталуы, қатысушының аты-жөні, жасы, e-mail, қатысушы 

жетекшісінің аты-жөні, білім беру ұйымының толық аталуы, облыс, аудан, 

қала, ауыл.  

 2) «Табиғаттың достары: бұл біз-сен және мен» экосурет байқауы.  
          Байқау жұмыстары кез келген графикалық редакторда орындалады. 

Орындау техникасы-коллаж, фотомонтаж, анимация. 

 Жұмыстар jpg, png кеңейтуімен қосымша файлмен (екі өлшемді 

графика үшін), gif кеңейтуімен файлмен (анимациялық роликтер үшін) бірге 

бастапқы жұмыс нұсқасында ұсынылуы тиіс. 

 4) «Қоқысты әсемдікке айналдырайық» поделкалар байқауы.  

           Кез-келген қалдық материалдардан жасалған жұмыстар қабылданады.   

           Байқауға ұсынылған жұмыстар кезең-кезеңімен (4 данадан артық емес) 

суретке түсіріліп, JPEG форматында электронды түрде жіберілуі тиіс. 

Графикалық файлдың мөлшері 3 мегабайттан аспауы тиіс. 

 Жұмыстың тақырыбы және қысқаша суреттемесі: қандай материалдан 

жасалғаны жайында 1 беттен аспайтын қысқаша сипаттама.  

 2) ресімдеу талаптары: мәтін MS Word мәтіндік редакторында терілген 

болу қажет. Қаріп: Times New Roman; қаріптің мөлшері - 14; аралық: 1 жол; 

сол жағынан - 2 см, оң жағынан - 2 см; тегістеу – ені бойынша, азат жол – 

1,25 см; Байқауға ұсынылған жұмыстың, орындау барысының 4 кезеңі 

суретке түсіріліп, JPEG форматында электронды түрде жіберіледі. 

Графикалық файлдың көлемі 3 мегабайттан аспағаны дұрыс 

         12. Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: 

 байқаудың тақырыбына және номинациясына сәйкестігі;  

таңдалған тақырыпты өңдеу тереңдігі; 

жұмыстың сапалы және шебер орындалуы; 

тақырыптың шығармашылық ойы және толық ашылуы; 

орындау сапасы және технологиясы; 

материалдардың көркемдік және техникалық сапасы. 

13. 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.  

14. Байқау жұмысының титул парағында көрсетіледі:  



облыс, аудан (қала), ауыл;  

білім беру ұйымының аталуы;  

байқау, номинация, жұмыс аталуы;  

автордың аты-жөні;  

қатысушының жасы; 

e-mail, байланыс мәліметтері;  

жетекшінің аты-жөні, тегі;  

жетекшінің лауазымы және жұмыс орны. 

15. 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 
 

16. Байқау қорытындысы бойынша әділқазы мүшелері байқау 

жеңімпаздарын анықтайды.  

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

сыйлықтармен, жеңімпаздардың жетекшілері алғыс хаттармен 

марапатталады. Орынға ілікпеген қатысушыларға сертификаттар беріледі.  

Дипломдардың, алғыс хаттардың және сертификаттардың электронды 

нұсқалары www.ziyatker.org сайтында мына сілтеме https://www.ziyatker.org/  

бойынша автоматты түрде жүктеу мүмкіндігімен орналастырылады.  

Анықтама телефондары: 8(7172) 64 27 24 («Табиғатпен үйлесімді өмір 

сүр» байқауы). 

 Ережеге қосымша 

Байқауға қатысу үшін келесі берілген үлгіге сәйкес кестені толтырып 

жіберу қажет: 

 
Қатысушының 

аты-жөні 

 

 

Қатысушының 

жасы 

Облысы, 

қала, 

аудан, 

ауыл 

Білім беру 

ұйымының 

атауы 

Байқаудың, 

номинациясының, 

жұмыстың атауы 

Жетекшісінің 

аты-жөні 

Жетекшінің 

байланыс 

құралдары 

(ұялы 

телефоны, 

электронды 

поштасы) 

1 2 3 4 5 6 7 
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