


1. Жалпы ережелер 

 

Осы Ереже Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған облыстық  

«Үздік тұсаукесер» (презентация) қашықтық конкурсын (бұдан әрі-Конкурс) 

өткізу және оған қатысу тәртібін, шарттарын айқындайды. 

Конкурстың мақсаты: 

- бірыңғай ақпараттық білім беру кеңістігінде студенттердің ақпараттық-

коммуникациялық және технологиялық құзыреттілігін арттыру; 

- студент жастардың ғылыми әлеуетін жандандыру, зерттеу дағдыларын 

қалыптастыру және дамыту; 

- студенттердің шығармашылығын, дербестігін, жаңа бастамаларын 

дамыту; 

- студенттердің рухани ой-өрісін кеңейту; 

Конкурстың міндеттері: 

- Абай шығармаларын насихаттау; 

- дарынды студенттерді анықтау және қолдау; 

- жастардың әдебиетке деген қызығушылығын дамыту; 

- үздік презентациялар банкін толықтыру. 

Конкурсты ұйымдастырушылар: «ШҚО кәсіптік білім беру 

орталығы» КММ, «Радиотехника және байланыс колледжі» КМҚК. 

Конкурсты ұйымдастыру, өткізу және оның қорытындыларын шығару, 

жеңімпаздарды марапаттау үшін ұйымдастыру комитеті мен қазылар алқасы 

құрылады. 

Облыстық деңгейдегі ұйымдастыру комитеті конкурстық 

материалдарды беру мерзімін, конкурсты өткізу күнін, конкурсқа 

қатысушыларды марапаттау нысаны мен тәртібін айқындайды, қазылар 

алқасының жұмысын қамтамасыз етеді. 

 

2. Презентация мазмұнына қойылатын талаптар 

 

Презентация қатысушының қалауы бойынша қазақ/орыс тілдерінде 

орындалуы мүмкін. Байқауға Power Point бағдарламасында жасалған 

жұмыстар қабылданады. 

Презентациядағы слайдтарды ауыстыру автоматты түрде немесе басу 

арқылы жүзеге асырылуы керек. Егер слайдтар автоматты түрде өзгертілсе, 

слайдтардың өту уақыты шамамен бірдей болуы керек. 

Слайд-презентациялардың ұзақтығы 15 минуттан аспауы тиіс. 

Презентацияда 2-3 қаріп қана қолданылуы тиіс. 

Презентацияда moviemaker-ге кірістіруге, дауыспен/титрлермен 

дыбыстауға, музыкалық фонды пайдалануға рұқсат етіледі. 

 

3. Конкурсқа қатысу тәртібі 

 

Конкурсқа ШҚО техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі 

колледждерінің студенттері қатыса алады. 



Конкурстың әрбір қатысушысынан берілетін презентациялардың саны 

біреуден артық емес болуы керек. Конкурсқа қатысуға өтінімді сілтеме 

бойынша 2020 жылдың 20 қарашасына дейін мына сайтта толтыру керек: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe_wVUyyeUUQiz583A8FAVNFm

5e32_uwiw0sPrB_RqSbGhVQ/viewform?usp=sf_link. Презентацияны 

http://do.mykris.kz/course/index.php?categoryid=46 сілтемесі бойынша 2020 

жылғы 22 қарашаға дейін жіберу керек. 

Бұрын жарияланбаған, басқа конкурстарға қатыспаған, интернет 

желісінде орналастырылмаған презентациялар конкурсқа қатысуға жіберіледі. 

Сараптама комиссиясының презентацияны қарау мерзімі - 2020 жылғы 

23-30 қараша. 

Конкурс қорытындысын шығару және жеңімпаздарды анықтау мерзімі -

2020 жылғы 1 желтоқсан. 

 

4. Конкурсты ұйымдастыру және өткізу тәртібі 

 

Қатысушы тұсаукесерді (презентацияны) жасағаннан немесе 

жетілдіргеннен кейін оны конкурстың сайтына жүктеу үшін колледждің 

ақпараттық-техникалық бөліміне тапсырады. Материалды жүктеу кезінде 

файл атауы «Үздік тұсаукесер (презентация)» атауымен белгіленуі керек. 

Конкурстық жұмыстарды жүктеу кезеңі аяқталғаннан кейін қатысушы 

барлық материалдарды ұйымдастырушыларға жібереді. 

Ұйымдастырушылар конкурстық жұмыстарды бағалауды 

критерийлерге сәйкес жүзеге асырады. 

Байқау қорытындысы және жеңімпаздардың жұмысы (1,2,3 орын) 

байқау сайтында жарияланады. 

Конкурсқа қатысушылар үшінші тұлғалардың авторлық (сабақтас) 

құқықтарын бұзғаны үшін жауапты болады. 

Қатысушы ұсынған және конкурста пайдаланылатын зияткерлік қызмет 

нәтижелеріне айрықша құқықтарды бұзуға байланысты үшінші тұлғалардың 

наразылықтарын конкурсқа қатысушы өз күшімен және өз есебінен реттеуге 

міндеттенеді. 

Конкурсқа өз жұмысын жібере отырып, автор автоматты түрде конкурс 

ұйымдастырушыларына ұсынылған материалды шектеусіз мерзім ішінде 

олардың қалауы бойынша тегiн (сыйақы төлемей) пайдалануға, оның ішінде 

(бірақ онымен шектелмей) конкурсқа қатысқан бейнені көпшілікке тарату, 

соның ішінде интернет желісінде, телебағдарламаларда орналастыру, 

шығармашылық жобаларға, БАҚ-тағы жарияланымдарға қосу, одан әрі 

тираждауды, шығармашылық тұрғыда қайта өңдеуді және т.б. жүзеге асыру 

құқығын береді. Конкурсқа жіберілген жұмыстар (видео) рецензияланбайды 

және қайтарылмайды. 

Анонимді туындыларға, бүркеншік атпен жазылған туындыларға 

автордың нақты аты көрсетілмей конкурсқа қатысуға жол берілмейді. 

Конкурсқа қатысуға конкурстық жұмыстардың мазмұнына қойылатын 

талаптардың бұзылғаны; үшінші тұлғалардың шығармаларын плагиат 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe_wVUyyeUUQiz583A8FAVNFm5e32_uwiw0sPrB_RqSbGhVQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe_wVUyyeUUQiz583A8FAVNFm5e32_uwiw0sPrB_RqSbGhVQ/viewform?usp=sf_link
http://do.mykris.kz/course/index.php?categoryid=46


және/немесе дұрыс дәйексөз келтірілмегені; балағат сөздер; саяси, діни және 

ұлттық келіспеушіліктер қамтылған жұмыстар жіберілмейді. 

Конкурсқа қатысу арқылы қатысушы конкурсты ұйымдастырушымен 

өзінің дербес деректерін (тегі, аты, әкесінің аты, электрондық пошта 

мекенжайы, бейнесі (фотосуреттері), оқу орны) пайдалануға және өңдеуге 

келісімін береді. 

Instagram, Facebook қоса алғанда, конкурстың барлық қатысушылары 

атын, тегін, әкесінің атын және суреттерін (фотосуреттерін) конкурсты 

ұйымдастырушының сайтында, сондай – ақ, баспа басылымдарында, радио 

және теледидар бағдарламаларында, Интернет-БАҚ-та және ақпаратты 

жаппай таратудың өзге де құралдарында орналастыруға өз келісімін береді. 

 

Толықтыру: Ереженің қандай да бір ережелерін бұзу анықталған 

жағдайда (атап айтқанда, плагиат фактілері) жұмыс Конкурстан алынады. 

 

Авторлық құқық: 

 Конкурсқа қатысушылардың шығармашылық әзірлемелерінде өз 

бетінше жасалған материалдарды ғана емес, сонымен қатар әртүрлі көздерден 

алынған материалдарды да пайдалануға болады. 

 «Бөтен» материалдарды пайдаланған кезде конкурсқа қатысушылар 

«Авторлық және сабақтас құқықтарды қорғау туралы» ҚР Заңын сақтауы және 

ақпарат көздеріне сілтемелерді көрсетуі тиіс. 

 

5. Бағалау критерийлері және конкурстық жұмыстарға қойылатын 

талаптар 

 авторлық; 

 жұмыстың мазмұны, материалдардың сапасы, шынайылығы; 

 берілген тақырыптың қызықты көрінісі, өзіндік ерекшелігі, безендірудің 

әсемдігі, жұмыстың орындалу сапасы; 

 презентацияларға қойылатын талаптарды сақтау; 

 материалдың қойылған мақсатқа сәйкестігі; 

 тақырып бойынша материалды ұсынудың өзіндік ерекшелігі; 

 заманауи технологияларды қолдану (мультимедиа); 

 Power Point бағдарламасының пайдаланылатын мүмкіндіктерінің саны 

(мәтінді, фотосуретті, дыбысты, WordArt нысандарын, слайдтарды ауыстыруға 

және жеке нысандарға анимацияларды енгізу, еренсілтемелер мен басқару 

батырмаларын пайдалану және т. б.); 

 эргономика, ыңғайлы навигация, ыңғайлы слайд режимін өзгерту; 

 презентацияның интерактивтілігі (триггерлерді, еренсілтемелерді, 

батырмаларды пайдалану тиімділігі), пайдалану ыңғайлылығы; 

 қателердің болмауы, ақпаратты ұсыну логикасы, сауаттылық; 

 ақпарат көздеріне сілтемелердің болуы; 

 жұмыстың қорытындысы; 



 презентация дизайны, түсті және дыбыстық безендіру слайдтарда 

ақпаратты ұсыну. 

 жұмыс тақырыбының сәйкестігі, мағыналық тұтастығы, ойдың өзара 

байланысы; 

 баяндаудың дәйектілігі; 

 ойлау дербестігі, авторлық ұстаным, шығармашылық тәсіл. 

Әрбір өлшемшарт бойынша 0 - ден 2 баллға дейін беріледі (0 балл - бағалау 

критерийі көрсетілмеген, 1 балл-ішінара көрсетілген, 2 балл-толық 

көрсетілген). 

 

6. Жұмысты рәсімдеуге қойылатын талаптар 

 

 Мәтіннің атауы қаріппен жазылуы тиіс (Times New Roman, кегель14 

беттің ортасында, екі тілде. Субпозициялар 12 кегель (қалың). 

 Жұмыстың құрылымы келесі бөлімдерден тұруы керек: тақырып 

парағы, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі, қосымша. 

 Презентацияның бірінші слайд - титул. Онда конкурстың атауы, 

жұмыстың атауы, презентация авторының аты-жөні (толық), автордың оқу 

орны (толық), курсы, мамандығы, автордың фотосуреті (қалауы бойынша) 

көрсетіледі. 

 Презентацияның соңғы слайды-негізгі мазмұн көздерінің тізімі 

(мәтіндер, схемалар және т.б.). 

 Презентацияның соңғы слайды-иллюстрация көздерінің тізімі. 

Презентацияда қолданылатын әр иллюстрация үшін дереккөз көрсетілуі керек 

(Яндекс және Google ақпарат көздері емес, дереккөз сайттарындағы суреттерді 

іздеу құралдары). 

 Презентацияда міндетті түрде байланыс ақпараты бар авторлар тізіміне 

сілтемелер болуы тиіс; презентация жасау кезінде пайдаланылған дереккөздер, 

ақпарат. 

 Презентация слайдтарының жалпы саны 20-дан аспауы тиіс. 

 

7. Конкурсқа қатысушыларды марапаттау 

 

Конкурс жеңімпаздары мен жүлдегерлері ШҚО кәсіптік білім беру 

орталығының 1, 2, 3 дәрежелі дипломдарымен марапатталады. 

Қатысушыларға сертификаттар беріледі. Нәтижелер мен үздік жұмыстар 

ШҚО кәсіптік білім беру орталығының сайтында орналастырылады. 

Анықтама телефоны: +77055051260, +77011061621 

 


