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ЕРЕЖЕ 
«ҮЗДІК ПЕДАГОГ 2020»  атты ІІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

БАЙҚАУЫ 
Құрметті әріптестер! Халықаралық Білім және Ғылым Академиясы (Нұр-

Сұлтан қаласы) «ҮЗДІК ПЕДАГОГ 2020» атты ІІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАЙҚАУЫНА (қашықтық) қатысуға шақырады! Байқау 
Болашаққа бағдар - «Рухани Жаңғыру» бағдарламасы барысында өткізіледі. 

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. 

- мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің барлық санаттары 

(әдіскерлер, тәрбиешілер, музыкалық жетекшілер, логопедтер, 

психологтар, дене шынықтыру, жүзу нұсқаушылары, қазақ, ағылшын, орыс 

тілдері мұғалімдері және т. б.));  
- жалпы білім беретін ұйым педагогтарының барлық санаттары; 

- ЖОО, ООО оқытушылары және оларға теңестірілген тұлғалар;  

- жалпы білім беру ұйымдарының оқушылары, жоғары оқу 
орындарының және орта кәсіптік оқу орындарының студенттері; 

магистранттар мен докторанттар. 
Қатысушылардың жасы шектелмейді, педагогикалық өтілі ескерілмейді.  
Қатысу жеке немесе бірлескен болуы мүмкін. Бірлескен әзірлемелер 

авторларының саны-екеуден артық емес. 

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Иманов көш., 32/1, 25  

тел.: 8 (7172) 25-20-04, +7-705-258-75-45 
e-mail: mail@bilimacademy.kz 

www.bilimacademy.kz 

010000, город Нур-Султан,  ул. Иманова, 32/1, 25  

тел.: 8 (7172) 25-20-04, +7-705-258-75-45 
e-mail mail@bilimacademy.kz 

www.bilimacademy.kz 



Байқау ережесі мына нормативтік құжаттарға негізделген: 

1) Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына 
Жолдауы. «СЫНДАРЛЫ ҚОҒАМДЫҚ ДИАЛОГ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН ӨРКЕНДЕУІНІҢ НЕГІЗІ», 2 қыркүйек 2019; 
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 
2016 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы, 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы, № 205 
Жарлығы; 

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. 

8) Болашаққа бағдар - «Рухани Жаңғыру» бағдарламасы. 
Байқаудың мақсаты мен міндеттері 

Байқаудың Мақсаттары 
- Заманауи педагогикалық тәжірибені тарату және тарату үшін 

педагогтардың зерттеу, шығармашылық, кәсіби әлеуетін жандандыру. 
Ғылымға қызығушылықты дамыту.  

- Білім беру қызметкерлерінің педагогикалық тәжірибесін таныстыру 
және тарату; педагогтарды білім беру үдерісінде ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды белсенді пайдалануға ынталандыру. 

Міндеттері:  
Зерттеулерге және білімге деген қызығушылықты арттыру арқылы 

оқыту сапасын арттыру. Шығармашылық және танымдық қабілеттерін 
дамыту, ғылыми жобалар арқылы таланттарды анықтау. 

Қатысушылар байқауға келесі номинациялар бойынша қатыса 
алады: 

1. «Педагогтың үздік портфолиосы» номинациясы; 
2. «Үздік сыныптан тыс іс-шара» номинациясы; 

3. «Үздік педагогикалық ғылыми жоба» номинациясы; 
4. «Ғылыми жобаның үздік жетекшісі»номинациясы; 

5. «Үздік сабақ жоспары» номинациясы; 
6. «Үздік әдістемелік құрал» номинациясы; 

7. «Үздік презентация» номинациясы. 

Комиссияның номинацияларды көбейту және азайту құқығы бар. 
 Байқау қатысушылары 
Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

Байқауды ұйымдастыру және өткізуді Ұйымдастыру комитеті іске 
асырады. 



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. 

Ұсынылатын жұмыстар кез келген бағдарламалық құрылым немесе кез 
келген форматта (Lego Mindstorms EV3/NXT Home Edition; Arduino Software 
(IDE); Android/iOS/Windows Phone Developers Tools; Adobe: Photoshop, Flash, 
Illustrator; Corel: Video Studio, Draw; SunRav Book Editor; Autoplay Media Studio; 
MS Office және т.б.) орындалуы тиыс. Жұмыстардың көлемі 2 Гб-дан аспау 
керек. 

Жұмыстар 2020 жылдың 22 шілдеге дейін қабылданады. Материалдың 
сараптамасы 2020 жылғы шілденің 23-26 аралығында өткізіледі. Байқау 
нәтижелері Халықаралық Білім және Ғылым Акадаемиясының сайтында 
(www.bilimacademy.kz) 2020 жылы 27 шілдеде жарияланады.  

Байқауға қатысe үшін үміткерлер арнайы жарна төлейді. 
Жарна мөлшері: 5 000 (бес мың) теңге.  

Әлеуметтік осал топтардың өкілдері (көп балалы отбасылар, жетімдер, 
мүгедектер) үшін жарна мөлшері 2 000 (екі 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 

(платежи-образование-курсы и доп.образование-город Нур-Султан-название 
организации-Международная Академия Образования и Науки). Сонымен қатар 

StarBanking қосымшасында да біз бармыз. 

Немесе Jýsan Bank (Цеснабанк) картасына аударым жасауға 

болады 5356 5020 0519 1683 (ЖСН 62 08 03 40 12 47). 
Және Tele2 мобильдік операторының теңгеріміне бірлік салуға 

болады +7-705-258-7545.  

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 

ІІ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ 2020» 

 

Уважаемые коллеги! Сообщаем Вам, что 23-26 июля 2020 года, 
Международная Академия Образования и Науки (город Нур-Султан), в 

рамках реализации Программы модернизации общественного сознания 

«Рухани Жаңғыру», проводит ІІ Международный педагогический 
конкурс «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ 2020» (дистанционно). 

Настоящее Положение регулирует порядок организации и 

проведения Конкурса, направленного на формирование функциональной 

грамотности, на развитие профессионального роста педагога и 
устанавливает требования к его участникам и к представляемым на 

Конкурс материалам. Регламентирует порядок представления 

материалов, определение победителей, процедуру их награждения. 
К участию в конкурсе допускаются:  

- все категории педагогов дошкольных организаций (методисты, 

воспитатели, музыкальные руководители, логопеды, психологи, 

инструкторы по физической культуре, плаванию, учителя казахского, 
английского, русского языков, и др.);  

- все категории педагогов общеобразовательных организации; 

- преподаватели ВУЗов, СУЗов и приравненные к ним лица;  

- ученики общеобразовательных организаций, студенты ВУЗов и 
средних профессиональных учебных 

- педагоги дополнительного образования и приравненные к ним лица; 

- студенты, магистранты и докторанты;  
- работники сфер культуры, медицины,  науки и т.д. 

Нормативная база разработки положения Конкурса: 

1) Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу 

Казахстана «КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ – ОСНОВА 
СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ КАЗАХСТАНА», 2 сентября 2019; 

2) Закон РК «Об образовании», 2007г. (с дополнениями и 

изменениями по состоянию на 24.11.2015): 
4) Новые правила аттестации педагогов (приказ МОН РК от 12 апреля 

2018 года № 152 и от 29 июня 2018 года № 316); 

5) Государственная программа развития образования и науки на 

2016-2019 годы (Указ Президента Республики Казахстан, от 1 марта 2016 
года № 205.); 

6) Государственная программа «Цифровой Казахстан» 

(Постановление Правительства РК №827 от 12.12.2017); 

7) 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»; 

8) Программа модернизации общественного сознания «Рухани 

Жаңғыру». 

Цели и задачи Конкурса 
Цели Конкурса – Активизация исследовательского, творческого, 

профессионального потенциала у учеников и педагогов для обобщения и 

популяризации современного педагогического опыта. Развития интереса 

к науке.  
Задачи: 

Повышение качества преподавания путем повышения интереса к 

исследованиям и образованию.  
Развитие творческих и познавательных способностей, выявлять 

таланты через научные проекты. 

Участники могут принять участие в конкурсе по следующим 

номинациям: 
 номинация «Лучшее портфолио педагога»; 

 номинация «Лучшее внеклассное мероприятие»; 
 номинация «Лучший педагогический научный проект»; 

 номинация «Лучший руководитель научного проекта»; 
 номинация «Лучшая разработка урока»; 

 номинация «Лучшая методическая разработка»; 
 номинация «Лучшая презентация к уроку». 

Комиссия имеет право увеличивать или уменьшать номинации. 

Сроки и порядок проведения Конкурса 
Организацию и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

Экспертизу конкурсных материалов осуществляет конкурсная комиссия. 

Конкурсные материалы предоставляются на электронный адрес 
«Международной Академии Образования и Науки» город Нур-Султан, 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».  

Представленные работы могут представлять собой файлы 

приложений, анимацию, аудио- и видеоматериалы, графические объекты, 

презентации, слайд-шоу, тесты, электронные обучающие продукты и др. 
Работы могут быть выполнены в любом формате и при помощи любого 

программного обеспечения (Lego Mindstorms EV3/NXT Home Edition; 

Arduino Software (IDE); Android/iOS/Windows Phone Developers Tools; 
Adobe: Photoshop, Flash, Illustrator; Corel: Video Studio, Draw; SunRav Book 

Editor; Autoplay Media Studio; MS Office и др.). 

Объем работ не должен превышать 2 ГБ. 

Работы принимаются до 22 июля 2020 года. Экспертиза 
материалов проводится с 23 по 26 июля 2020 года. Результаты конкурса 

будут размещены на сайте «Международной Академии Образования и 

Науки» (www.bilimacademy.kz) 27 июля 2020 года. Раздача наградного 
материала (электронный вариант) начнется с 28 июля 2020 года. Лучшие 



работы будут награждены дипломами, оставшиеся получат сертификат 
участника. 

Для участия в Конкурсе необходимо оплатить организационный 

взнос. Организационный взнос составляет 5 000 (пять тысяч) тенге за 

одну работу. Для участников из социально уязвимых слоев населения 
(многодетные, сироты, люди с ограниченными возможностями и т.д.) 

взнос составляет 2 000 (две тысячи) тенге. 

Банковские реквизиты ТОО «Международная Академия 

Образования и Науки» 
АО «First Heartland Jýsan Bank» (Цеснабанк) 

БИК TSESKZKA 
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Теперь можно оплатить наши услуги через Kaspi.kz (платежи  образование  курсы и 
доп.образование  город Нур-Султан  название организации Международная Академия 
Образования и Науки). Также мы есть в мобильном приложении StarBanking. 

Помимо этого, можно сделать перевод на карточку Jýsan Bank 

(Цеснабанк) 5356 5020 0519 1683 (ИИН 620803401247). 

Или пополнить баланс сотового телефона +7-705-258-7545 

(оператор Tele2). 
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 

 

  


