
 

 

 

 

 

 

 

исх.№:1792                                                                                                 "02" сентября  2021г. 

 

Науно-методический центр "ZIAT" объявляет  

ІІІ Республиканский дистанционный конкурс  

«Инновационные технологии в работе дошкольных организаций» 

 

Цель конкурса:  выявление лучших работ - результатов профессиональной деятельности 

работников образования, предоставление авторам работ возможности соревноваться со своими 

коллегами в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно), 

обобщение и распространение педагогического опыта. 

Порядок проведения конкурса: Формат проведения Конкурса – заочный, т.е. не 

требующий личностного присутствия участников Конкурса. Все материалы на Конкурс 

представляются в электронном виде по электронной почте. 

Участники конкурса 

Участие в конкурсе индивидуально. Участие в Конкурсе является добровольным. Принять 

участие в Конкурсе могут воспитатели и педагогические работники дошкольной организации. 

Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. 

Предмет Конкурса.  
Предметом конкурса является описание применяемых инновационных образовательных 

методик и/или технологий.  

 

Сроки и порядок проведения конкурса: 

1. прием заявок и материалов по 28.09.2021г. 

2. экспертиза работ 30.09 - 15.10.2021г. 

3. рассылка дипломов после 20 октября  

 

Для участия в конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить:  

- заявку на участие; 

-работу; 

- оплату регистрационного взноса. 

Документы и материалы  направляются на электронный  адрес орг.комитета: 

astana_center_2013@mail.ru  в установленные сроки.  

Примечание: В ответ вы должны получить письмо-подтверждение что, работы 

приняты на конкурс, если Вы не получили ответ то просим связаться с нами. 

 

Требования к конкурсным работам  

Тематика материалов не ограничивается, однако материалы должны иметь 

образовательный характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим 

нормам и законодательству.  

Конкурсный материал должны быть авторскими, т.е. разработанными непосредственно 

участником Конкурса.  

Необходимо рассмотреть актуальные вопросы дошкольного образования и перспективы 

развития,  развитие использования ИКТ в области дошкольного образования, систему организации 

дошкольного образования. 

Конкурсная работа должна быть представлена в электронном варианте. 

Технические требования: 

1. Объем не более 4-х страниц машинописного текста 

2.Формат листа А-4, весь текст – шрифт «Times New Roman», кегль 14, междустрочный 

интервал – одинарный. Ориентация листа – книжная.  
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Организаторы конкурса ответственность за содержание представленных материалов не 

несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, направляются непосредственно 

авторам работ. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

По итогам Конкурса комиссией определяются победители (I, II, III место) и победители по 

номинациям. Конкурсная комиссия оставляет за собой право учредить дополнительные 

номинации и изменить сроки рассмотрения конкурсных материалов. Конкурсанты, не вошедшие 

число Победителей и победителей по номинациям, получают дипломы участников.  

В соответствии с оценкой конкурсной работы, вы получаете диплом в электронном виде. 

Электронный диплом выдается в виде качественного электронного файла в формате JPEG, 

отправляем на электронный почтовый ящик участника.  

Рассылка дипломов после подведения итогов конкурса. Результаты конкурса будут 

размещены на нашем сайте: centeroir.kz   

Экспертные заключения участникам не предоставляются. Ответственность за содержание 

представленных работ организаторы Конкурса не несут. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Финансирование Конкурса осуществляется за счёт организационных взносов участников. 

Организационный взнос составляет 2000тг.  

В случае, если вы хотите получить диплом в бумажном варианте (отправка диплома через 

АО "Казпочта"), то необходимо к основной стоимости доплатить 1500тг. Оплата производится по 

банковским реквизитам. 

 

Контакты 

Телефон: 

+7 701 578 44 13 

+7 702 194 99 73 

 

E-mail: 

astana_center_2013@mail.ru 

 

Сайт:  

www.centeroir.kz   

Банковские реквизиты: 

ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО "Народный Банк Казахстана" 

БИН 140540011754 

№ счета  KZ 816 017 111 000 002 989  

БИК HSBKKZKX 

КНП 861           

КБЕ   17 

 

Порядок оплаты через Kaspi 

В моб.приложении Kaspi перейдите в раздел 

«Платежи» → «Образование» → «Курсы и 

доп.образование» → меняете регион на г.Нур-Султан, 

далее выберите из списка Научно-методический 

центр «ZIAT» 

 

Желаем удачи и успешного участия в Конкурсе! 

С уважением,  руководитель  «НМЦ «ZIAT»  
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шығ. №1792                                                                               «02»  қыркүйек  2021 ж. 

 

«ZIAT» Ғылыми – әдістемелік орталығы  

«Мектепке дейінгі ұйымдардың жұмысындағы инновациялық технологиялар» 

атты қашықтықтан өткізілетін ІІІ Республикалық сайысын жариялайды 

 

Конкурстың мақсаты: білім беру саласындағы қызметкерлерінің кәсіби мамандарын, ең 

үздік жұмыстарды анықтау, авторларға әріптестерімен қашықтықтан  жарысуға мүмкіндік жасау, 

жалпылау және педагогикалық тәжірибені тарату. 

Сайыстың өткізілу тәртібі: Сайысқа  қатысу форматы – сырттай, яғни қатысушының 

қатынасуын қажет етпейді. Сайысқа қатысушылар өз жұмыстарын электронды түрде электронды 

пошта арқылы жібереді.  

Конкурс қатысушылары: 

Конкурсқа жеке қатысу. Конкурсқа қатысу ерікті болып табылады. Конкурсқа мектепке 

дейінгі ұйым педагогтары мен тәрбиешілері қатыса алады. Қатысушылардың жасы шектелмейді, 

педагогикалық өтілі ескерілмейді. 

Конкурстың мәні.  
Конкурстың мәні қолданылатын инновациялық білім әдістемелері және/немесе 

технологияларды сипаттау болып табылады.  

 

Сайыстың өткізілу уақыты 

құжаттарды қабылдау 28.09.2021ж. дейін 

жұмыстарды тексеру 30.09 – 15.10.2021ж.аралағында 

дипломдарды жіберу 20 қазаннан кейін 

 

Сайысқа қатысу үшін қажетті құжаттар: 

- қатысушының өтініш-сауалнамасы  

- сайыстық жұмыс  

- ұйымдастырушылық төлем төлегені туралы квитанция көшірмесі. 

Сайысқа қатысу үшін жұмыстар astana_center_2013@mail.ru электронды поштасына 

қабылданады 

Ескерту: Құжаттарды қабылдап алғаннан кейін Сіз бізден жауап-хат алуға тиіссіз. Егер 

жауап-хат келмесе бізбен хабарласуыңызды сұраймыз. 

 

Жұмысқа қойылатын талаптар 

Материалдардың тақырыбы шектелмейді, алайда материалдардың білім беру сипаты болуы 

және жалпыға танылған ғылыми фактілерге, этикалық нормалар мен заңнамаға қайшы келмеуі 

тиіс. 

Конкурстық материал авторлық, яғни конкурсқа қатысушы тікелей өзі әзірлеген болуы тиіс. 

Мектепке дейінгі білім берудің өзекті мәселелерін және даму перспективаларын, мектепке 

дейінгі білім беру саласында АКТ қолдануды дамытуды, мектепке дейінгі білім беруді 

ұйымдастыру жүйесін қарастыру қажет. 

 Конкурстық жұмыс электронды нұсқада ұсынылуы тиіс. 

Техникалық талаптар:  

1. көлемі 4 беттен аспау керек 

2. парақтың форматы А-4, барлық мәтін - "Times New Roman" шрифті, 14 кегль, жоларалық 

интервал – дара. Парақтың бағыты-кітап.  

Конкурсты ұйымдастырушылар ұсынылған материалдардың мазмұнына жауап бермейді. 

Авторлық құқықтарды бұзумен байланысты шағымдар жұмыс авторларына тікелей жіберіледі. 
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МАРАПАТТАУ. 

Конкурстың қорытындысы бойынша комиссия жеңімпаздарды және номинациялар 

бойынша жеңімпаздарды (I, II, III орын) анықтайды. Байқау комиссиясы арнайы (қосымша) 

номинация құру құқығына ие болады және жұмыстардың қарастыру уақыттын өзгертуі мүмкін. 

Жеңімпаздардың және номинациялар бойынша жеңімпаздардың санына кірмеген қатысушылар, 

қатысушы дипломдарын алады.  

Сайыстық жұмыстың, біздің сараптаушы педагогтық комиссияның қарап шығуымен 

бағалануына орай, сіз дипломның электронды түрін аласыз.  Электронды диплом JPEG  

форматындағы электронды сапалы файл түрінде беріліп, қатысушының электронды пошта 

жәшігіне жіберіледі. 

Дипломдарды жолдау конкурстың қорытындысын шығарғаннан кейін жүзеге асырылады. 

Сайыстың қортындысы centeroir.kz сайтында жарияланады. 

Сараптамалық қорытындылар қатысушыларға берілмейді. Байқау материалдарының 

мазмұнына ұйымдастыру комитеті жауапты емес.  

 

САЙСҚА ҚАТЫСУДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ШАРТТАРЫ 

Орталықтың ұйымдастыруымен өтіп отырған Сайысқа қатысу ақылы. Қатысу төлемін 

қатысушы өз қаражаты есебінен төлейді. Ұйымдастырушылық төлемі 2000 теңге.  

Дипломның қағаз жүзіндегі нұсқасын алам деген жағдайда (диплом "Казпошта" АҚ арқылы 

жіберіледі) негізгі төлемге қоса қосымша 1500тг төленеді. 

 

Телефон: 

+7 701 578 44 13 

+7 702 194 99 73 

 

E-mail: 

astana_center_2013@mail.ru 

 

Сайт:  

www.centeroir.kz   

Банктік реквизиттер: 

ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО "Қазақстан Халық Банкі" 

БИН 140540011754 

№ счета  KZ 816 017 111 000 002 989  

БИК HSBKKZKX 

КНП 861           

КБЕ   17 

 

Kaspi голд арқылы төлеу тәртібі 

Kaspi голд мобильді қосымшасында келесі бөлімдерге 

өту керек "төлемдер" → "білім беру" → "курстар мен 

қосымша білім" → регионды Нұр-Сұлтан қаласына 

өзгертіп, тізімнен "ZIAT" ғылыми-әдістемелік 

орталығын таңдаңыз. 

 

Құрметпен,  

«ҒӘО «ZIAT» ЖШС жетекшісі    Б.Жуманова 
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Заявка на ІІІ  Республиканский дистанционный конкурс  

«Инновационные технологии в работе дошкольных организаций» 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора   

Должность  

Полное название учебного заведения (без сокращения)   

Телефон мобильный (пример, +7700 000 00 00)  

E-mail для рассылки диплома  

Почтовый адрес (указывается в случае оплаты)   

 

Уважаемые педагоги, будьте внимательны при заполнении Заявки!!! 

Диплом заполняется в соответствии с заявкой. 

 

 

«Мектепке дейінгі ұйымдардың жұмысындағы инновациялық технологиялар» 

атты қашықтықтан өткізілетін ІІІ Республикалық сайысына өтініш 

  

Қатысушының аты-жөні (толығымен)   

Лауазымы  

Жұмыс орнының толық атауы (қысқартусыз)  

(толық заңды атауы көрсеілуі керек) 

 

Ұялы телефон  (7700 000 00 00)  

Диплом жіберу үшін пошталық адресі E-mail   

Пошталық мекен-жай (төлеген жағдайда көрсетіледі)  

 

Өтініш жеке файлда рәсімделеді! 

Диплом өтініште көрсетілген мәліметтер бойынша толтырылады 

 

 

 


