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1-қосымша 

 

«Педагогикалық идеялар панорамасы» 

Мектепке дейінгі, орта, қосымша, техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру 

ұйымдары үшін бейне-сабақтар мен бейне-дәрістердің жыл сайынғы Республикалық 

конкурсы туралы 

 Ереже 

 

1. Конкурстың жалпы ережелері 

Осы Ереже мектепке дейінгі, орта, қосымша, техникалық және кәсіптік, жоғары білім 

ұйымдары үшін бейне-сабақтар мен бейне-дәрістердің жыл сайынғы «Педагогикалық идеялар 

панорамасы» Республикалық конкурсын (бұдан әрі - Конкурс) өткізу және қатысу тәртібі мен 

талаптарын реттейді. 

Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 25 

мамырдағы № 232 бұйрығымен бекітілген жалпы білім беретін пәндер бойынша 

республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының 

(ғылыми жарыстардың), орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстарының 

және спорттық жарыстардың тізбесіне сәйкес өткізіледі. 

1.1 Байқау мектепке дейінгі, орта, қосымша, техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру 

қызметкерлерінің озық педагогикалық идеяларын, заманауи білім беру технологиялары мен 

әдістерін қолданудың тиімді тәжірибелерін ұсыну мен таратудың бір түрі болып табылады. 

1.2 Конкурсты өткізу білім беруді дамытып, озық педагогикалық практикаларға 

қолжетімділікті қамтамасыз етуге ықпал ететін болады. Конкурс педагогтардың кәсіби және 

ақпараттық-коммуникациялық құзыреттіліктерінің өсуіне қызмет етеді, ал олардың үздіктері 

қоғамдық мойындауды алады. 

1.3 Конкурсты ұйымдастырушы – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің қолдауымен "Өрлеу "біліктілікті арттыру ұлттық орталығы" Акционерлік 

қоғамы (бұдан әрі - "Өрлеу "БАҰО" АҚ). 

1.4 Конкурсты ұйымдастыру мен өткізу үшін Орталық ұйымдастыру комитеті (бұдан әрі – 

Ұйымкомитет) құрылады, оның құрамын Өрлеу» БАҰО» АҚ Басқармасы мен өңірлік және 

республикалық кезеңде Конкурсты ұйымдастыру мен өткізу үшін жауапты «Өрлеу» БАҰО» 

АҚ филиалының әрбір базасындағы Өңірлік ұйымдастыру комитетері (бұдан әрі - ӨҰК) 

анықтайды . 

1.5 ӨҰК Төрағалары «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалдарының директоры болып табылады». 

1.6 Түскен бейне материалдарға бағалау жүргізу мақсатында әрбір өңірде Сараптама кеңесі 

құрылады, олар білім беру, оқыту әдістемесі, медиа технология саласындағы білікті мамандар 

қатарынан жасақталады және ӨҰК төрағасы бекітеді (1 қосымша).Сараптама кеңестерінің 

төрағалары «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалдарының директорлары болып табылады». Сараптама 

кеңестерінің мүшелері филиалдар қызметкерлері, тысқары білім беру ұйымдарынан 

тартылған білікті мамандар, сондай-ақ құрметті еңбек демалысында жүрген беделді 

педагогтар бола алады. 

1.7 ӨҰК Ұйымкомитет әзірлеген Конкурсты ұйымдастыру мен өткізу жөніндегі біріңғай 

іс-шаралар жоспары бойынша әрекет етеді және Сараптама кеңесінің жұмысын қамтамасыз 

етеді. 



   
 

   
 

2. Конкурстың мақсаты мен міндеттері 

2.1 Конкурстың мақсаты - біріңғай ақпараттық-білім кеңістігінде заманауи педагогикалық 

тәжірибені жинақтау және насихаттау, педагогтардың ақпараттық- коммуникациялық және 

технологиялық құзыреттіліктерін арттыру. 

2.2 Конкурстың міндеттері: 

- педагог мәртебесін нығайтуға және оның имиджін арттыруға жәрдемдесу; 

- үздік педагогикалық тәжірибелерге қолжетімділікті қамтамасыз ету; 

- білім беру қызметкерлерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамытуға ықпал ету; 

- ҚР виртуалды Білім беру кеңістігіндегі Үздік бейне-сабақтар мен бейне-дәрістер банкін 

арттыру;  

- педагогтарды кәсіби дамыту бойынша "Өрлеу "БАҰО" АҚ қызметінің ашықтығы мен 

айқындығы қағидаттарын іске асыруға ықпал ету. 

 

3. Конкурс мынадай бағыттарды қамтиды: 

-мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудағы заманауи білім беру технологиялары; 

-орта білім беруді оқытудағы заманауи білім беру технологиялары; 

-техникалық және кәсіптік оқытудағы заманауи білім беру технологиялары; 

-жоғары білімді оқытудағы заманауи білім беру технологиялары; 

-қосымша білім беруді оқытудағы заманауи білім беру технологиялары. 

 

4. Конкурстың тілі 

Қазақ, орыс, ағылшын. 

 

5. Бейнематериалдың мазмұны мен түрі: 

Бейнематериал тұжырымдамалық педагогикалық идеяны, яғни қысқаша мазмұндалған 

ойды мазмұндауға тиіс, олар жалпы жоспарда қандайда бір тараптың инновациялық мәнін, 

кәсіби педагогикалық тәжірибенің қырларын, бағдарларын бекітеді. 

-дәріс (оқыту мен тәрбиелеу әдісі, белгілі бір саладағы идеялар жүйесін дәйекті монологтық 

баяндау); 

-сабақ (оқу жұмысын ұйымдастыру формасы, осы жағдайда педагог оқу бағдарламасында 

айқындалған білім алушыларға қойылған дидактикалық және тәрбиелеу мақсаттарына қол 

жеткізу үшін саналуан әдістерді пайдалана отырып,  нақты кесте бойынша тұрақты 

құраммен дәл белгіленген уақыт шеңберінде жұмыс жасайды); 

-практикалық/лабораториялық  жұмыс (теориялық білімдерді тереңдету мен бекіту, 

дербес сынақтан өту дағдыларын дамыту мақсатындағы өзіндік практикалық жұмыс 

түрлерінің бірі); 

-семинар (жетекшінің тапсырмасы бойынша жекелеген мәселелерді, проблемларды, 

тақырыптарды білім алушылардың өздігінен оқып үйренуіне құрылған, артынша 

материалды баяндама, реферат түрінде рәсімдейтін және оны бірлесіп талқылайтын оқу 

процесінің формасы); 

-шеберлік сыныбы (өзінің белгілі бір шығармашылық саласында, педагогикалық қызметте 

маман өткізетін тәжірибелік шеберлікті жетілдіру бойынша оқытудың айрықша әдісі 

және нақты сабақ). 

 

6. Конкурсқа қатысу тәртібі 

6.1 Конкурсқа ведомстволық бағыныстылығына, меншік түрі мен нысанына қарамастан 

жиырма екі аталым бойынша білім беру ұйымдарының педагогикалық қызметкерлері қатыса 

алады. (2- қосымша). 

6.2 Конкурсқа педагогтар жеке дара, сондай-ақ шығаршылық ұйымдар арқылы қатысуға 

құқылы. 

6.3 Конкурсқа қатысушыларда «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалдары қызметкерлерінің 

қатарынан міндетті түрде жетекшісі (жетекшілері) болуға тиіс. 

6.4 Конкурсқа қатысушылар беретін бейне материалдар саны шектелмейді. Әрбір бейне 



   
 

   
 

материалға Конкурсқа қатысу өтінімін толтыру қажет (3-қосымша). 

6.5 Конкурсқа қатысуға бұрын жарияланбаған, басқа конкурстарға қатыспаған, интернет 

желісіне орналастырылмаған бейне материалдар жіберіледі. 

 

7. Конкурсты ұйымдастыру және өткізу тәртібі 

Конкурс үш кезеңде өткізіледі. 

7.1. Бірінші кезең - даярлық, мыналарды қамтиды:  

7.1.1орталық және өңірлік ұйымкомитеттерін құруды (бұдан әрі -Ұйымкомитет және ӨҰК 

тиісінше); 

7.1.2 өңірлік Сараптама кеңестерін құруды; 

7.1.3 Конкурсты даярлау мен өткізу жөнінде Ұйымкомитеттің біріңғай іс-шаралар 

жоспарын әзірлеуі; 

7.1.4 жарнама өнімдерін жасауды және оны насихаттау және ел педагогтарын конкурсқа 

тарту шеңберінде таратуды; 

7.1.5 жіберілген материалдарды жинақтау үшін бұлтты шешім құру. Әр филиалда өзіндік 

бұлт жасалады. 

7.2 Екінші кезең - өңірлік, қызметтің мынадай түрлерін қамтиды: 

7.2.1 ӨҰК конкурсқа қатысуға өтінімдерді жинайды және бұлтты қоймаға байқау 

материалдарын жүктеуге жауаптыларды анықтайды (IT-мамандар); 

7.2.2 IT-мамандар конкурстық материалдарды өңірлік бұлтты қоймаға тиісті 

номинациялар бойынша папкаларға жүктейді. Материалды жүктеу кезінде файлдың атауы 

бейне-Сабақтың және (немесе) бейне-дәрістің атауымен бірдей болуы тиіс. 

7.2.3 бейнематериал жасалып, жетілдірілгеннен кейін жетекші (лер) оны «Өңірлік конкурс 

материалдары» папкасындағы тиісті аталымдар бойынша тарауларындағы қоржынға жүктеу 

үшін ӨҰК-ке жібереді. 

7.2.4. Сараптамалық кеңес конкурстық жұмыстарды критерийлерге сәйкес бағалауды 

жүзеге асырады және республикалық кезеңге қатысу үшін әр номинациядағы үздік жұмысты 

ӨҰК-ке ұсынады; 

7.2.5 Филиалдың ӨҰК өңірлік кезеңнің қорытындыларын шығаруды және марапаттау 

рәсімін ұйымдастырады. 

7.3 Үшінші кезең - республикалық, мыналарды қамтиды: 

7.3.1 Филиалдың ӨҰК белгіленген мерзімдерде Ұйымдастыру комитеті дайындаған тиісті 

бұлтты шешімге (бұлтты шешімдердің саны номинациялар санына сәйкес келеді) конкурстың 

өңірлік кезеңінде жүлделі орындарға ие болған бейнематериалдарды орналастырады және оқу 

бейнесінің атауын осы бұлтта орналасқан жиынтық ведомоске (4-қосымша) енгізеді. Барынша 

объективтілік мақсатында бұлтты шешімге жүктелетін бейненің оның қандай да бір филиалға 

тиесілігін көрсететін ешқандай болжамдары болмауы тиіс; 

7.3.2 Ұйымдастыру комитеті 22 номинация бөлінісінде конкурстық жұмыстардың 

бірыңғай тізімін (тек оқу фильмінің атауы) қалыптастырады және оны сараптамалық 

кеңестердің бағалауы үшін әр филиалдың ӨҰК-не жібереді (5-қосымша), Ұйымдастыру 

комитетіне электрондық түрде жібереді; 

7.3.3 Ұйымдастыру комитеті сарапшыларға 1-қосымшаға сәйкес тиісті бұлттық 

шешімдерге қолжетімділікті ашады және келесі кезеңде (сарапшыларға) конкурстық 

Фильмдер орналастырылған бұлттық шешімдерге тікелей сілтемелер жібереді; 

7.3.4 филиалдардың өңірлік сарапшылары қатаң белгіленген мерзімде жұмыстарды 

бағалайды, барлық номинациялар бойынша 5-қосымшаны толтырады және оларды 

ұйымдастыру комитетінің мекенжайына электронды түрде (Microsoft Excel форматы), сондай-

ақ ӨҰК Төрағасының қолы қойылып (PDF форматы)жібереді; 



   
 

   
 

7.3.5 Ұйымдастыру комитеті конкурстың республикалық кезеңінің түпкілікті қорытындыларын 

шығару бойынша жұмыс жүргізеді (өңірлік сарапшылардың бағалауы нәтижесінде алынған 

жиынтық балдар қорытынды болып табылады) және филиалдарға республикалық кезеңнен өткен 

жеңімпаздар мен жұмыстардың жалпы тізімін жібереді (6-қосымша); 

7.3.6 6-қосымшаға сәйкес филиалдар конкурстық жұмыстарды аяқтайды (барлық қажетті 

экрандар мен несиелерді қояды), содан кейін бұл жұмыстарды бұлтты шешімдерге орналастырады. 

Материалды жүктеу кезінде файлдың атауы бейне-Сабақтың және (немесе) бейне-дәрістің 

атауымен бірдей болуы тиіс; 

7.3.7 Бейне-сабақтарды және (немесе) бейне-дәрістерді тиісті бұлтты шешімдерге жүктегеннен 

кейін (7.3.5-тармақ) ӨҰК Ұйымдастыру комитетіне "бейнематериалға карточканы" жібереді (7-

қосымша); 

7.3.8 Ұйымдастыру комитеті республикалық кезеңнен өткен жеңімпаздар мен қатысушылардың 

жұмыстарын "Өрлеу "БАҰО" АҚ-ның YouTube-тағы білім беру арнасына орналастырады. 

7.3.8.1 Республикалық кезең финалистерінің жұмыстарын «Өрлеу» БАҰО» АҚ-ның YouTube 

білім беру арнасында орналастыру аясында бес тақырыптық бағытта берілетін «Республикалық 

кезең педагогі бейне сабағының «Өрлеу» БАҰО» АҚ-ның Youtube-тағы танымалдығы» жеке 

номинация қарастырылған (бұл номинацияны бағалау критерийлері 8.11-тармақта көрсетілген). 

7.4 Конкурс қорытындылары «Өрлеу» БАҰО» АҚ сайтында орналастырылады. 

7.5 Кезеңдер мерзімдері «Өрлеу» БАҰО» АҚ Басқармасының бұйрығымен анықталады. 

7.6 Авторлық құқықтар. 

Конкурсқа қатысушы өзінде кез келген нысанда және кез келген әдіспен пайдалануға болатын 

мүліктік және мүліктік емес (айрықша) авторлық құқықтың бар екендігіне кепілдік береді. 

Конкурсқа қатысушылар үшінші тұлғалардың авторлық (сабақтас) құқықтарын бұзғандығы үшін 

жеке жауапкершілік көтереді. 

Қатысушы тапсырған және Конкурста пайдаланылатын зияткерлік қызмет нәтижелеріне 

айрықша кұқықтардың бұзылуына байланысты үшінші тараптардың талаптарын Конкурсқа 

қатысушы өз күштерімен және өз есебінен шешуге міндеттенеді. 

Конкурсқа өз жұмысын жібере отырып, автор тапсырылған материалды Конкурстың 

ұйымдастырушысына олардың ұйғарымы бойынша шектеусіз мерзім бойында ақысыз (сыйақы 

төлеусіз) шарт қоймай пайдалану құқығын, конкурска қатысқан бейнені жария тарату оның ішінде 

оны интернет желісіне, телебағдарламаларға орналастыру, шығармашылық жобаларға қосу, БАҚ-

та жариялау, одан кейін тарату, шығармашылық өңдеу құқығын қоса алғанда (алайда олармен 

шектелмей) және т.б.) автоматты түрде береді. Конкурсқа жіберілген жұмыстар (бейне) 

рецензияланбайды және қайтарылмайды. 

Қатысушы Конкурсқа қатысуымен Конкурс ұйымдастырушысына дербес мәліметтерін (тегін, 

атын, әкесінің атын, электронды почтатасының мекен-жайын, бейнелелеуді (фотографияны) және 

өзге дербес мәліметтерді) пайдалануға және өңдеуге өз келісімін береді. 

Конкурсқа барлық қатысушылар өз аттарын, тектерін, әкесінің аттарын, және бейнелеулерді 

(фотографияларды) Конкурс ұйымдастырушысының сайтына орналастыруға, сондай-ақ баспасөз 

басылымдарына, радио- және телевизиялық хабарларға, Интернет-БАҚ-қа және ақпаратты өзге 

бұқаралық ақпарат құралдарында, YоuТubе, Fасеbоок-ты қоса алғанда (шектеусіз) таратуға өз 

келісімін береді. 

 

8. Конкурс жұмыстарын бағалау критерийлері: 

8.1 Дәлелдеме: Автор өзінің педагогикалық тәжірибесінде қолданылатын педагогикалық 

ережелерге, тұжырымдамаларға немесе технологияларға сілтеме жасай отырып, педагогикалық 

идеяны атайды. 

8.2 Өзектілігі: педагогикалық идеяның қандай мәселені шешуге бағытталғандығы көрсетіледі. 

8.3  Практикалық бағыттылығы -бейнесабақтың/дәрістің практикалық бөлігінің көрсетілімі 

және нақты өмір жағдайларымен байланысы; 

8.4 Әдістемелік құндылығы - бейне материалдың мазмұны мәлімделген педагогикалық 

идеяларға сай келеді, тәсілдер мен әдістердің үйлесімі білім алушылардың танымдық белсенділігін 

біршама көтермелейді; 

8.5 Инновациялық: педагогикалық идеяны жүзеге асырудың өзіндік тәсілі ұсынылған. 



   
 

   
 

8.6 Сөйлеу мәдениеті: тіл мәдениеті сақталады (экспрессивтіліктің тілдік және тілдік емес 

құралдарын қолдану, сөйлеудің фонетикалық ұйымдастырылуы, екпіннің дұрыстығы, нақты 

дикция, логикалық стресс, арнайы терминология мен белгілерді қолданудың дұрыстығы). 

8.7 Сюжеттік желіні құру логикасы: сюжетті құру, сұрақ/проблема қою, мәселені/мәселені 

шешу. 

8.8  Көрнекілік қатар сапасы - бейнелеу айқындылығы, камера «дірілдеуінің» болмауы, 

жарықтың біркелкілігі,  түсірілімдердің ауқымдылығы, кадрде бөгде заттардың болмауы. 

8.9 Дауыспен сүйемелдеу сапасы - дыбыстаудың айқындылығы, дыбыстың даусы бойынша 

ауытқушылықтың болмауы, шу кедергілерінің жоқтығы. 

8.10 Жоғарыда аталған критерийлердің әрқайсысы бойынша 1, 2 немесе 3 балл беріледі (1 балл 

– бағалау критерийі көрсетілмеді; 2 балл – бағалау критерийі ішінара көрсетілді; 3 балл – бағалау 

критерийі толық көлемде көрсетілді). 

8.11 «Республикалық кезең педагогі бейне сабағының «Өрлеу» БАҰО» АҚ-ның Youtube-тағы 

танымалдығы» критерийі келесі формула бойынша бағаланады: (лайк саны + пікірлер саны*2 + 

қаралымдар саны). 

 

9. Конкурстық жұмыстарға қойылатын талаптар 

9.1 Мазмұны: 

• Конкурс жұмысының Конкурс бағыттарына сәйкестігі; 

• ҚР МемБС-ке сай болуы; 

• арнайы терминология мен белгілерді пайдалану дұрыстығы; 

9.2  Бейнематериалдардың техникалық сипаттамасы: 

• НD (1280x720) бастап Full НD (1920x1080) дейін; 

• формат *.тр4. 

• бейнематериалдың хронометражы 15 минутқа дейін; 

9.3 Аудио және видео контенттің тысқары өндірушілерінің авторлық құқықтарын сақтау 

9.4 Ілеспе құжаттар: 

- Конкурсқа қатысу үшін өтінім (3-қосымша); 

 

10. Конкурстың республикалық кезеңінің қатысушыларын марапаттау: 

Жүлделі орындар әрбір тақырыптық бағыттар үшін анықталады (1,2,3 орындар жиырма екі 

аталымға берілетін болады). Өңірлік және республикалық кезеңдер конкурсына барлық 

қатысушылар мен олардың жетекшілері марапаттау құжаттарын алады. (Қатысу сертификаттары 

немесе 1,2,3 дәрежедегі жеңімпаздар дипломдары) 

 

 

Конкурсқа қатысу мәселесі бойынша «Өрлеу» БАҮО» АҚ филиалдары облыстардың және 

Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларынын педагогикалық кадрлардың біліктілігін 

арттыру институттарына хабарласыңыз 

  



   
 

   
 

 «Педагогикалық идеялар панорамасы» мектепке дейінгі, 

орта, қосымша, техникалық және кәсіптік, жоғары білім 

беру ұйымдары үшін бейне-сабақтар мен бейне-

дәрістердің жыл сайынғы Республикалық  конкурсы 

туралы Ережеге 

2-қосымша 
 

Педагогикалық идеялар панорамасы» бейне-сабақтар мен бейне-дәрістердің Республикалық 

конкурсы 

 

АТАЛЫМДАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ 

 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың заманауи технологиялары 

1  Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарының әдіскерлері 

2  Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарының тәрбиешілері 

Орта білімді оқытудағы заманауи технологиялар 

3  Бастауыш сыныптар мұғалімі 

4  Қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі 

5  Орыс тілі мен әдебиетінің мұғалімі 

6  Ағылшын тілінің мұғалімі 

7  Математика мұғалімі 

8  Информатика мұғалімі 

9  Физика мұғалімі 

10  Химиия мұғалімі 

11  Биология мұғалімі 

12  География /жаратылыстану мұғалімі 

13  Тарих пен құқық, дінтану мұғалімі 

14  Өзін-өзі тану мұғалімі 

15  Музыка мұғалімі 

16  Көркемдік еңбек /графика және жобалау мұғалімі 

17  Дене шынықтыру / бастауыш әскери және технологиялық даярлық мұғалімі 

Техникалық және кәсіптік білім берудегі заманауи технологиялар 

18  Арнайы пәндер оқытушылары 

19  Жалпы білім беру пәндерінің оқытушылары 

20  Өндірістік оқыту шеберлері 

Жоғары білімді оқытудағы заманауи технологиялар 

21  ЖОО педагогикалық мамандықтарының профессорлық оқытушылар құрамы 

Қосымша білім берудегі заманауи технологиялар 

22  Қосымша білім беру педагогтары 

 



   
 

   
 

«Педагогикалық идеялар панорамасы» мектепке дейінгі, орта, қосымша, техникалық және 

кәсіптік, жоғары білім беру ұйымдары үшін бейне-сабақтар мен бейне-дәрістердің жыл сайынғы 

Республикалық  конкурсы туралы Ережеге 

3-қосымша 

 
«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАР ПАНОРАМАСЫ» 

КОНКУРСЫНА ҚАТЫСУ ӨТІНІМІ 

 
№ Негізгі параметрлер Параметрлерді толық жазу 

1 Файлдың/бейне материалдың атауы:  

2 
Тақырыптық бағыт (Конкус туралы Ереженің 3- 

тармағы) 

 

3 Аталым (2-қосымша)  

4 Бейне материалдың үлгісі (Конкус туралы Ереженің 5-

тармағы) 

 

5 Бейне материалдың қысқаша сипаттамасы (30 сөзден 

аспайды) 

 

6 автордың Т.А.Ә. (толық)  

7 Лауазымы  

8 Білім беру ұйымының атауы  

9 Білім беру ұйымының мекенжайы  

10 Қатысушылардың электрондық мекен-жайы  

11 Байланыс телефоны  

ІІІығармашылық ұйымдар үшін 6-11- тармақтар әрбір қатысушы үшін біріңғай 

кестеде толтырылады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

   
 

 


