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«ZIAT» ғылыми-әдістемелік орталығы бірқатар шаралар өткізе отырып, орта мектеп 

оқушыларына, тәрбиешілер мен оқытушыларға, студенттерге қашықтан өткізілетін сайыстар 

ұсынады. 

 

ҮЗДІКСІЗ САЙЫСТАР 

 

Шараға қатысу – ақылы. Ұйым жарнасының құны – 2000 тг. Сайысқа қатысу – тек жеке 

түрде ғана. Сайыстық жұмыстың, біздің сараптаушы педагогтық комиссияның қарап шығуымен 

бағалануына орай, сіз дипломның электронды түрін аласыз. 

 Сайыстың қортындысы бойынша комиссия жеңімпаздар (I, II, III орындар) мен номинация 

жүлдесіне ие болғандарды белгілейді. Электронды диплом JPEG  форматындағы электронды 

сапалы файл түрінде беріліп, қатысушының электронды пошта жәшігіне жіберіледі. 

Сайыстың мәні боп табылатын: конспектілер, сабақ зерттеулері, кез-келген пән бойынша 

презентациялар, сабақтан тыс іс-шаралық зерттеулер, авторлық бағдарламалар, әдістемелік 

көмекші құралдар. 

Педагогикалық үрдіс үшін маңызды боп табылатын материал ұсынылуы қажет. 

Материалдардың тақырыбына шектеу қойылмаған, бірақ материалдар білім беру сипатынан 

айнымауы және көпшілік мойындаған ғылыми фактілерге, әдеп нормалары мен заңнамаға кереғар 

келмеуі керек. 

Жұмыс қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады. 

Конкурсқа қатысушылар: Білім беру мекемесінің педагог қызметкерлері қатыса алады. 

 

ТӘРБИЕШІЛЕР МЕН ПЕДАГОГТАР ҚАТЫСАТЫН САЙЫСТАР 

            үздік авторлық бағдарлама 

үздік факультативтік бағдарлама 

үздік ашық сабақ 

үздік әдістемелік жұмыс 

үздік сабақ презентациясы  

үздік педагог портфолиосы 

үздік мереке және іс-шаралар сценарийі 

үздік сабақ конспектісі 

үздік шеберлік сабағы 

үздік сынып сағаты 

үздік МДМ заманға сай сабағы  

үздік МДМ мереке сценарийі 

САЙЫС БАРЫСЫНЫҢ МЕРЗІМІ МЕН ТӘРТІБІ 

 

Өтініш пен материалдарды 

қабылдау 

дипломдарды жіберу 

Материалдарды қабылдау 

әр айдың 1-нен 30-на дейін 

 

Дипломдарды тарату 

әр айдың 5,10,15,20,25,30 

 

Ескерту: Дипломдарды жіберу күні демалысқа 

түскен жағдайда, жіберу күні жұмыс күніне 

ауыстырылады 



 

Сайысқа тіркелу үшін келесі құжаттар ұсынылу керек 

  1. Өтініш; 

    2. Сканерленген/суретке түсірілген/ төлем құжаты;  

    3. Конкурстық жұмыс.  

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. 

 

ӨТІНІШ ҮЛГІСІ 

Қатысуға өтініш 

1 Сайыстың аты (үздік ашық сабақ, үздік сабақ конспектісі, 

үздік шеберлік сабағы т.с.с.) 

 

2 Қатысушының аты-жөні  

3 Жұмыс орнының толық атауы (ешбір қысқартусыз)  

4 Мансабы/Қызметі  

5 Мобилді телефон нөмірі  

6 Диплом жіберуге керекті Е-mail-ы  

Құрметті оқытушылар, өтінішті толтырарда  мұқият болуларыңызды сұраймыз!!! 

Диплом өтініштегі деректерге сәйкес толтырылады. Егер өтініште мәлімет қате 

кетіп, диплом жасалып, жіберілген жағдайда, диплом қайта жасалмайды 

 

 

Өтініп сұрарымыз: өтініш, түбіртек және материалды (word) бір файлға салмай, бұл 

құжаттардың әрқайсысын жеке-жеке файл қып рәсімдеп жіберсеңіз құба-құп болар еді. 

 

Телефон: 

+7 701 578 44 13 

+7 778 666 68 67 

 

E-mail: 

Банктік  реквизиттер: 

ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

«Қазақстан халық банкі» АҚ 

БИН 140540011754 

№ счета  KZ 816 017 111 000 002 989  

БИК HSBKKZKX 

КНП 861           

КБЕ   17 

 

Kaspi арқылы төлеу тәртібі 

Kaspi голд мобильді қосымшасында келесі 

бөлімдерге өту керек "төлемдер" → "білім 

беру" → "қосымша білім" → регионды Нұр-

Сұлтан қаласына өзгертіп, тізімнен "ZIAT" 

ғылыми-әдістемелік орталығын таңдаңыз. 

astana_center_2013@mail.ru  

 

Сайт:    

www.centeroir.kz  

 

 

 

 

 

Ізгі құрметпен,  

 «ZIAT» ҒӘО» жетекшісі Жұманова Б. Қ. 
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Научно-методический центр «ZIAT» проводит ряд мероприятий, 

предлагает дистанционные конкурсы  для дошкольников, учеников средней школы, студентов, 

воспитателей и учителей. 

 

НЕПРЕРЫВНЫЕ КОНКУРСЫ 

 

Участие в мероприятии платное. Стоимость орг. взноса составляет 2000тг. Участие в 

Конкурсе только индивидуально. В соответствии с оценкой конкурсной работы, сразу после 

рассмотрения вашего материала нашей экспертной педагогической комиссией, вы получаете 

диплом в электронном виде. 

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

номинациям. Электронный диплом выдается в виде качественного электронного файла в 

формате JPEG, отправляем на электронный почтовый ящик участника.  

Предметом конкурса являются конспекты, разработки уроков, презентации по любой 

дисциплине, разработки внеклассных мероприятий, авторские программы, методические пособии.  

Необходимо предоставить материал, предоставляющий ценность для педагогического 

процесса. 

Тематика материалов не ограничивается, однако материалы должны иметь образовательный 

характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству. 

Работа представляется  на казахском  или  русском языках. 

Контингент участников: Педагогические работники любых образовательных учреждении 

 

КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ и ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Лучшая авторская программа 

Лучшая факультативная программа 

Лучший открытый урок  

Лучшая методическая разработка 

Лучшая презентация к занятию 

Лучшее педагогическое портфолио 

Лучшие сценарии праздников и мероприятий 

Лучший конспект занятия 

Лучший мастер-класс 

Лучший классный час 

Лучший современный урок в ДОУ 

Лучший сценарий праздника в ДОУ 

 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

прием заявок и материалов рассылка дипломов 

Прием материалов 

с 1 по 30 число  

каждого месяца 

 

Рассылка дипломов 

 5,10,15,20,25,30 числа каждого месяца 

 

Примечание: если рассылка приходится на 

нерабочий день, то рассылка переносится на 

следующий рабочий день 



 

Для регистрации в конкурсе: 1.Заявка для участия; 

      2.Оплата регистрационного взноса  (скан копия) 

      3. Конкурсный материал.  

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. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВКА на участие 

1 Название конкурса (Лучший открытый урок, Лучший 

конспект занятия, Лучший мастер-класс и т.д.) 

 

2 Фамилия, имя, отчество участника  

3 Полное наименование (без сокращения)  места работы  

4 Должность   

5 Телефон мобильный  

6 E-mail для рассылки диплома   

Уважаемые педагоги, будьте внимательны при заполнении Заявки!!! 

Диплом заполняется в соответствии с заявкой. В случае если данные в заявке поданы 

неверно и диплом отправлен с ошибкой, то диплом исправлению не подлежат. 

 

Убедительная просьба не вкладывать в один файл (word) заявку, квитанцию и материал, 

просим оформить каждый документ в отдельных файлах.  

 

 

Телефон: 

+7 701 578 44 13 

+7 778 666 68 67 

 

E-mail: 

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» → 

«доп.образование» → меняете регион на г.Нур-

Султан, далее выберите из списка Научно-

методический центр «ZIAT» 

 

astana_center_2013@mail.ru  

 

Сайт:    

www.centeroir.kz  

 

 

 

С уважением, 

Руководитель  «НМЦ «ZIAT» 

Жуманова Б. 
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