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ЕРЕЖЕ 

«МЕНІҢ САБАҒЫМ» атты ІV Халықаралық үздік 
сабақ жоспарлар қашықтық байқауы 

 
Құрметті әріптестер! Халықаралық Білім және Ғылым Академиясы «МЕНІҢ 

САБАҒЫМ» атты ІV Халықаралық үздік сабақ жоспарлар қашықтық 
Байқауына қатысуға шақырады!  

Осы Ереже функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыруға 
бағытталған. Байқауды ұйымдастыру және өткізу тәртібін және оның 
қатысушыларға, Байқауға берілетін материалдарға талаптарды анықтайды. 
Берілетін материалдарды және қатысушы талаптарын бекітеді, жеңімпаздарды 
анықтау және оларды марапаттау тәртібін реттейді. 

Осы Ереже Байқау қатысушыларының материалдарының мазмұнына, 
құрылымына және рәсімделу талаптарын белгілейді. Материалдар (әдістемелік 
әзірлемелер, құралдар, СБР (сандық білімдік ресурс), бейнесабақтар) 
функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыру үшін қолданатын оқу 
әдістерін, құралдарын, түрлерін, заманауи педагогикалық технологияларды 
толық ашу қажет. 

Байқауға білім беру ұйымдарының тәлімгерлері, мұғалімдері, 
тәрбиешілері, білім беру ұйымдарының барлық педагогтары және оларға 
теңестірілген тұлғалар қатыса алады. 

Байқау ережесі мына нормативтік құжаттарға негізделген: 
1) Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы. «ХАЛЫҚ БІРЛІГІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛІ РЕФОРМАЛАР – ЕЛ ӨРКЕНДЕУІНІҢ 
БЕРІК НЕГІЗІ», 1 қыркүйек 2021;  
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2) Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. 27 шілде 2007 жыл 

№319-III. (24.11.2015 жылы өзгерістер мен толықтырулар енгізілген);  
3) Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру 

мәселелері бойынша өзгерістермен толықтырулар еңгізу туралы заңы. (4 шілде 
2018 жыл №172-VI);  

4) Педагогтерді аттестаттаудың жаңа қағидалары (2018 жылғы 12 
сәуірдегі № 152 ҚР БҒМ бұйрығы және 2018 жылғы 29 маусымдағы № 316 
бұйрығы); 

5) Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 
2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;  

6) «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы (№ 827 12.12.2017 ҚР Үкімет 
Қаулысы)  

7) Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 
бастауыш сынып пәндері бойынша білім беру бағдарламасы, 2016 ж. 

Қатысуға отандық және шетелдік ғалымдар, білім, ғылым және мәдениет 
саласындағы халықаралық сарапшылар, білім беру ұйымдарының оқытушылары 
(мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары, жалпы және арнайы мектептер), 
жоғары оқу орындары мен колледждердің оқытушылары, білім беру 
бөлімдерінің (бөлімдердің) мамандары, мәдени ұйымдардың қызметкерлері, 
үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар шақырылады. 

Жұмыстар жеке немесе ұжымдық болуы мүмкін. 
Педагогтардың сабақ жоспарлар байқауы оқуды дамыту басым бағыттары 

бойынша үздігін анықтауға бағытталған: 
- жаңартылған білім беру бағдарламаны енгізуіне жәрдемдесу; 
-педагогикалық технологияларды қолдана отырып, оқушыларының 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыру; 
- үш тілдік білім беру саясатын орындау. 
2.Байқаудың мақсаты және міндеті: 
Мақсаты: 
- жаңартылған білім беру бағдарламасын ендіру аясында педагогтердің 

педагогикалық тәжірибені жинақтау және тарату үшін шығарамашыл, 
зерттеушілік, кәсіби күш қуатын белсендету. 

Байқау міндеттері: 
Үздік педагогикалық тәжірибеге қолжетімділікті қамтамасыз ету; 
 мұғалімінің мәртебесін арттыруына, оның кәсіби өзінің 

тұрақтануына қолдау жасау; 
 оқушыларының жоба мәдениетін дамыту, функционалдық 

сауаттылықтарын қалыптастыру бойынша мұғалімдерінің тиімді тәжірибесін 
анықтау; 

 жаңартылған білім беру бойынша үздік бейне-сабақ, СБР, 
құралдардың банкісін құру. 

3. Байқау қатысушылары 
Байқауға өз еркімен және тең құқылы негізде жеке қатысушылар және 

шығармашылық ұжымдар қатыса алады. 
Шығармашылық ұжым саны 3 адамға дейін.  
4. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 
Байқау материалдарының сараптамасын байқау комиссиясы іске асырады. 

Байқауға қатысушылар ӨТІНІМ толтырулары қажет. Дұрыс толтырылмаған  



 
 

 
өтінім мен өтінімі жоқ жұмыстар қабылданбайды. Байқау материалдары мен 
ӨТІНІМ konkurs@bilimacademy.kz электронды мекен-жайға «БАЙҚАУ» атты 
белгімен жіберілуі тиіс. Қатысушылар электроныды адреске жұмысты, өтінімді 
және түбіртекті (немесе онын фотосын) бір хатпен жіберу керек. 

Жұмыстар 2022 жылдың 08 қарашаға дейін қабылданады. Материалдың 
сараптамасы 2022 жылғы қарашаның 09-13 аралығында өткізіледі. Байқау 
нәтижелері Халықаралық Білім және Ғылым Акадаемиясының сайтында 
(www.bilimacademy.kz) 2022 жылы 14 қарашада жарияланады.  

5. Қатысушылар байқауға келесі номинациялар бойынша қатыса 
алады: 

  «Мектеп педагогтарының сабақ жоспары»; 
  «НЗМ мұғалімдердің сабақ жоспары»; 

 «Балабақша тәрбиешілердің оқу-тәрбие жоспары»; 
  «ЖОО/ООО оқытушылардың оқу жұмыс бағдарламасы». 

 
Байқауға қатысу үшін үміткерлер арнайы жарна төлейді.  
Жарна мөлшері: 7 000 (жеті мың) теңге.  
Әлеуметтік осал топтардың өкілдері (көп балалы отбасылар, жетімдер, 

мүгедектер) үшін жарна мөлшері 4 000 (төрт мың) теңге. 
ЖШС «Халықаралық Білім және Ғылым Акадаемиясы» реквизиттері 

АҚ «First Heartland Jýsan Bank» (Цеснабанк)  
БСК TSESKZKA 
Есепшот номері KZ77998KTB0000486424  
БИН 190 840 004 256 
КНП 171  
КБЕ 17 

Енді Академияның қызметтерін Kaspi.kz қосымшасынан төлеуге болады 
(төлемдер-білім-қосымша білім беру- Астана қаласы-ұйымның атауы 

Халықаралық Білім және Ғылым Акадаемиясы). Сонымен қатар BCC қосымшасында 
да біз бармыз. 

Немесе Jýsan Bank (Цеснабанк) картасына аударым жасауға болады 5356 
5020 0519 1683. 

Сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласыңыздар: +7-7172-25-20-04, +7-
705-258-7545 (WhatsApp) немесе e-mail: conference@bilimacademy.kz. Сайт 
мекенжайы: www.bilimacademy.kz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орындаушы: Ерлан Ақылжанұлы  
Тел.: +7-7172-25-20-04  
+7-705-258-7545  



 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ІV Международный педагогический конкурс на лучшую разработку 

урока - «МОЙ УРОК/МОЕ ЗАНЯТИЕ» 
 
Уважаемые коллеги! Сообщаем Вам, что с 09 по 13 ноября 2022 года 

пройдёт ІV Международный педагогический конкурс на лучшую разработку 
урока «МОЙ УРОК/МОЕ ЗАНЯТИЕ» который проводит «Международная 
Академия Образования и Науки» (город Астана, Казахстан).  

Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 
Конкурса, направленного на формирование функциональной грамотности, на 
развитие профессионального роста педагога в условиях внедрения обновленного 
содержания образования и устанавливает требования к его участникам и к 
представляемым на Конкурс материалам. Регламентирует порядок 
представления материалов, определение победителей, процедуру их 
награждения. 

Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию, структуре 
и оформлению материалов участников Конкурса. Материалы (разработки, 
пособия, видео уроки, ЦОР) должны полностью раскрывать формы, средства, 
методы обучения, современные педагогические технологии, нацеленные на 
формирование функциональной грамотности обучающихся, развитие 
профессионального роста педагога. 

В конкурсе могут принять участие наставники, учителя, воспитатели, 
преподаватели учебных заведений и приравненные к ним лица. 

Нормативная база разработки положения Конкурса: 
1) Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 

«ЕДИНСТВО НАРОДА И СИСТЕМНЫЕ РЕФОРМЫ – ПРОЧНАЯ ОСНОВА 
ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ», 1 сентября 2021 г.;  

2) Закон РК «Об образовании», 2007г. (с дополнениями и изменениями по 
состоянию на 24.11.2015):  

3) Новые правила аттестации педагогов (приказ МОН РК от 12 апреля 2018 
года № 152 и от 29 июня 2018 года № 316);  

4) Государственная программа развития образования и науки Республики 
Казахстан на 2020 - 2025 годы;  

5) Государственная программа «Цифровой Казахстан» (Постановление 
Правительства РК №827 от 12.12.2017);  

6) Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 
года № 327, и от 15 августа 2017 года № 484 О внесении изменений и дополнений 
в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года, № 
1080 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 
образования соответствующих уровней образования. 

Конкурс методических разработок направлен на выявление лучших 
методических разработок по приоритетным направлениям развития 
образования: 

- содействие эффективному внедрению обновленной образовательной 
программы; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся посредством 
применения педагогических технологий; 

 



 
 
 
- повышение информационно-коммуникационной и технологической 

компетентности педагогов в едином информационно-образовательном 
пространстве; 

- реализация политики трехъязычного образования. 
2. Цель и задачи Конкурса 
Цель Конкурса – выявление и распространение эффективных и 

оригинальных методов применения современных образовательных ресурсов. 
Активизация исследовательского, творческого, профессионального 

потенциала педагогов для обобщения и популяризации современного 
педагогического опыта в рамках внедрения обновленного содержания 
образования. 

Задачи Конкурса 
 обеспечение доступности к лучшим педагогическим практикам; 
 поддержка в повышении статуса педагога, его профессиональному 

самоутверждению; 
 выявление эффективного опыта работы педагогов по формированию 

функциональной грамотности развитие проектной культуры; 
 создание банка лучших пособий, сборников; видео-уроков; ЦОР и 

разработок уроков по обновленному содержанию. 
3. Участники Конкурса 
Участие в Конкурсе могут принять как индивидуальные участники, так и 

творческие коллективы. 
Коллективные разработки предоставляются творческими коллективами 

из числа педагогов. Численность творческого коллектива – до 3 человек.  
4.Сроки и порядок проведения Конкурса 
Организацию и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

Экспертизу конкурсных материалов осуществляет конкурсная комиссия. 
Конкурсные материалы предоставляются на электронный адрес в 

электронном виде (konkurs@bilimacademy.kz). Все участники должны полностью 
заполнить АНКЕТУ участника. Анкета на участие и материалы направлять на e-
mail: konkurs@bilimacademy.kz, c пометкой «КОНКУРС».  

Работы принимаются до 08 ноября 2022 года включительно. 
Экспертиза материалов проводится с 09 по 13 ноября 2022 года. Результаты 
конкурса будут размещены на сайте «Международной Академии 
Образования и Науки» (www.bilimacademy.kz) 14 ноября 2022 года. 

5. Участники могут принять участие в конкурсе по следующим 
направлениям: 

  «Разработка урока школьных педагогов»; 
  «Разработка урока педагогов НИШ»; 

 «Разработка урока дошкольных учреждений»; 
  «Рабочий очебный план преподавателей колледжа/университета». 

Комиссия имеет право увеличивать или уменьшать номинации. 
 
Для участия в Конкурсе необходимо оплатить организационный взнос. 

Организационный взнос составляет 7 000 (семь тысяч) тенге за одну работу. Для 
участников из социально уязвимых слоев населения (многодетные, сироты, люди  
с ограниченными возможностями и т.д.) взнос составляет 4 000 (четыре 
тысячи) тенге. 



 
 
 

Банковские реквизиты ТОО «Международная Академия Образования и Науки» 
АО «First Heartland Jýsan Bank» (Цеснабанк) 

БИК TSESKZKA 
Номер расчетного счета KZ77998KTB0000486424 

БИН 190 840 004 256 
КНП 171 

КБЕ 17 
Теперь можно оплатить наши услуги через Kaspi.kz (платежи-образование-курсы и 

доп.образование-город Астана-название школы Международная Академия Образования и 
Науки). Также мы есть в мобильном приложении BCC. 

Помимо этого, можно сделать перевод на карточку Jýsan Bank 
(Цеснабанк) 5356 5020 0519 1683. 

Контакты для справок: По всем вопросам обращаться по телефону, 8-
7172-25-20-04, +7-705-258-7545 (WhatsApp) или на e-mail: 
conference@bilimacademy.kz. Адрес сайта www.bilimacademy.kz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Ерлан Ақылжанұлы  
Тел. 8-7172-25-20-04,  
+7-705-258-7545 

 


