«ҚАЗАҚСТАННЫҢ КИЕЛІ ЖЕРЛЕРІ. МЕНІҢ ТУҒАН ӨЛКЕМ» ТАҚЫРЫБЫНДА
КОЛЛЕДЖ ЖӘНЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АРАСЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ САЙТ ҚҰРУ ЧЕМПИОНАТЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Жалпы ережелер
1.1. Чемпионат сайтты өндіру, ұйымдастыру және сандық ойлаптапқыштықты жалпылау
мақсатында өткізіледі.
1.2. Чемпионат міндеттері:

«Сандық Қазақстан» және «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге
асыру;

Республика бойынша колледж және мектеп оқушыларының арасынан талантты
сайтқұрушыларды анықтау;

Сандық ойлаптапқыштықты және жеке шығармашылықты жандандыру;

Барынша талантты жастарды және олардың тәлімгерлерін сандық түрде сайтты
өндірудегі жас жаңашыл шығармашылықтарды пайдаланудың алғышарттарына назар
аударту.
1.3. Чемпионат жайлы барлық ақпарат Интернет желісінде cmab.kz адресі бойынша МАБ
колледжінің сайтында орналастырылған.
1.4. Үздік сайт авторлары дипломмен және бағалы сыйлықтармен бағаланады.
1.5. Байқау ұйымдастырушыларынан чемпионат өткізілу барысында тұратын орындары
ұсынылмайды. Жол жүру және тұру шығындары жіберуші тараптардан жүзеге асады.

2. БАЙҚАУ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАРЫ
2.1. Чемпионатты ұйымдастырушылар – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК,
Халықаралық Бизнес Академиясының колледжі.
2.2. Чемпионатты өткізу және ұйымдастырумен байқау ұйымдастырушылары құрған арнайы
комиссия айналысады.
2.3. Чемпионат ұйымдастырушылармен келісу арқылы Серіктес статусына ие болған,
ақпараттық және ұйымдастырушылық тұрғыдағы қызметтер көрсете білген ұйымдар байқау
серіктестері бола алады.

3. БАЙҚАУ ҚАТЫСУШЫЛАР
3.1. Чемпионатқа қатысуға колледж және 9-11 сынып мектеп оқушылары қатыса алады.
3.2. Чемпионатқа қатысушы ретінде берілген тақырыпқа сайт құрастырған, өзі жайлы нақты,
сенімді ақпарат ұсынған және осы Ережелерде анықталған шарттарға келісе отырып
чемпионатқа қатысуға ниет білдірген колледж және мектеп оқушылары, сонымен қатар
құрамы үш қатысушыдан аспайтын топтар танылады.
4. БАЙҚАУДЫ ӨТКІЗУ РЕТІ ЖӘНЕ ШАРТЫ
4.1. Чемпионаттың жұмыстық тілі ретінде: қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі.
4.2. Чемпионат онлайн түрде 2018 жылдың 11 мамырда өткізіледі.
4.3. Чемпионат бір турдан тұрады және онлайн режимде өткізіледі. Қатысушы Skype және
TeamViewer бағдарламаларын орнатуы тиіс. Сайт TeamViewer бағдарламасы арқылы біздің
компьютерлерде орындалады.
4.4. Тапсырма: «Қазақстанның киелі жерлері. Менің туған өлкем» тақырыбында кодтық бет
белгілеу тілдерінде (HTML, CSS, JavaScript) жұмыс істейтін сайт дайындалуы тиіс.
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4.5. Қатысушы сайтқа қажетті контентті (суреттер, видео материал, мәтін) алдын ала
дайындап, архивке салып 24 сәуірге дейін collegemab@yandex.ru поштасына жіберуі тиіс.
4.5 Байқауға тек байқау қатысушылары жасаған, ешқайда көрсетілмеген, ерекше сайт қатыса
алады. Ұйымдастырушылар Skype бағдараламасы хабарласып арқылы кез-келген уақытта
тексеріледі.
4.6. Чемпионаттың өткізілу кезеңдері:
Байқау өтініштерін қабылдау: – 2018 жылдың 5 мамырына дейін
Сайттарды құру: 11 мамыр 2018 ж.
Жеңімпаздарды анықтау, марапаттау - 16 мамыр 2018 ж.

5. БАЙҚАУ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ
5.1. Чемпионат жеңімпаздарын Экспертті комиссия анықтайды.
5.2. Жеңімпаздар үшін бір-бірінші, бір-екінші және бір-үшінші орындар, сонымен қатар
номинациялар белгіленген.
5.3. Үздік сайтты жасаушы Халықаралық Бизнес Академиясы колледжінің «Алтын
сертификатымен» марапатталып, бірінші оқу жылында тегін оқу мүмкіндігіне ие болады.
Жеңімпаздар 1,2 және 3 дәрежелі дипломдармен орын алуына байланысты марапатталады.
5.4. Чемпионат аясында келесі номинациялар анықталған:
Номинация 1: Үздік өлкетанулық жұмыс;
Номинация 2: Мәдени жетістік;
Номинация 3: Патриотизм мен руханилық үшін;
Номинация 4: Туған өлкенің үздік дәстүрлері, таризы және мәдениеті;
Номинация 5: Үздік дизайн және юзабилити;
Номинация 6: Сайт – лидер;
Номинация 7: Жаңашыл сайт;
Номинация 8: Сайт эврика;
Номинация 9: Технологиялық және функциональды
5.5. Экспертті комиссия қызықты жұмыстар ұсынған қатысушыларды номинациялар
тізіміне енбеген «Арнайы номинациялармен» марапаттай алады.
5.6. Чемпионат номинацияларының жеңімпаздары да комиссия шешімі бойынша
сыйлықтармен марапатталуы мүмкін.
5.7. Байқау қорытындылары жайлы ақпарат МАБ колледжінің сайтында орналастырылады.
5.8. Чемпионат қорытындылары апелляцияға беруге және қайта қарауға жатпайды.

6. САЙТТЫ БАҒАЛАУДАҒЫ НЕГІЗГІ ТАЛАПТАР
6.1. Жалпы: сайтты құру мақсатының негізділігі, қойылған мақсатқа сай келу дәрежесі;
6.2. Мазмұны: ақпараттың толықтылығы және нақтылығы, түсініктемелік мәтіннің болуы,
және т.б., ақпарат көздеріне сілтеменің болуы және сапасы, құрылымның қарапайымдылығы
және ыңғайлылығы.
6.3. Әсемдеу: эргономичность, ақпаратты қабылдаудағы визуальды ыңғайлылық, стильді
бірыңғайлылық.
6.4. Функциональдылығы және техникалық сипаттамалар. Іске асуы, функциональдылығы
және технологиялылығы жоғары деңгейдегі сайттар жақсы бағаланады.
6.5. Келесі модульдері бар контент бағаланады: форум; сайт жаңалықтары; күнделік (блог);
мақалалар блогы; файлдар каталогы; сілтемелер каталогы (колледждің ресми сайтына
сілтеме - cmab.kz); мини-чат; хабарландыру тақтасы; фотоальбом; сұраулар; қонақ
кітапшасы; FAQ (сұрақ/жауап); пошталық қалыптар; сайт бетін редакторлау; кіру
статистикасы және тағы басқалар.
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7. ЗЕРТТЕУ ТЕЗИСІНІҢ РӘСІМДЕЛУІ
7.1. Чемпионат тезистерінен құралған жинақты құрастыру үшін келесі талаптар қойылады.
Тезис көлемі 5 беттен аспауы тиіс. Бет параметрлері: қаріп Times New Roman, кегль 14, ені
бойынша түзету, абзац 1.25 см. тең, сөзаралық интервал 1,5, сызба жіне суреттердің
астында сипаттамасы жазылуы тиіс және ортаға түзетілуі тиіс. Өріс өлшемдері: жоғарғы,
төменгі -20 мм, сол жағы –30 мм., оң жағы – 15мм. Парақ форматы А4, кітап ориентациясы.
Жинақ бағасы 2500 тенге.
7.2. Тезис құрамдастары:

Сайт тақырыбы;

Автордың аты-жөні (егер екі автор болса, онда екеуінің де аты-жөнін көрсету керек),
курс, мамандығы, оқу орнының атауы;

Жетекшісінің аты жөні, қызметі;

Сайт мақсаты және міндеттері;

Сайтты құрастыру тәсілдері;

веб-адрес (URL);

Сайт құрылымы, сайттың физикалық құрылымы;

Сайттың құсқаша сипаттамасы, және оның контент-модуллдері;

Негізгі қорытындылар.
7 ЧЕМПИОНАТЫҢ ӨТУ ОРНЫ
7.1. Чемпионатың өту орны: Халықаралық Бизнес Академиясының колледжі (Колледж МАБ)
мекен-жайы: Алматы қаласы, Розыбакиева 227
7.2 Ұйымдастырушы комитет
сот. 8-777-241-88-50 Кибарина Елена Ивановна, e-mail kei637@mail.ru
сот. 8-701-246-74-67 Тукубаев Эльдар Эдикович
сот. 8-708-700-34-38 Цымбота Ольга Олеговна
7.3 Өтініштер collegemab@yandex.ru адресі бойынша қабылданады.
Сұрақтарыңыз болса, келесі телефондарға хабарласыңыз:
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«ҚАЗАҚСТАННЫҢ КИЕЛІ ЖЕРЛЕРІ. МЕНІҢ ТУҒАН ӨЛКЕМ»
САЙТ ҚҰРУ ЧЕМПИОНАТЫНА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІШ
ОҚУ ОРНЫ
Білім беру мекемесінің толық атауы
Мекен жайы (мемлекет, облыс, аудан,
қаланы көрсету арқылы)
Телефон, e-mail\
Skype логин

Қатысушы
Аты жөні (1-қатысушы)
Сыныбы, тобы, курсы, мамандығы
Қатысушының байланыс
телефондары
және E-mail

Қатысушы
Аты жөні (2-қатысушы)
Сыныбы, тобы, курсы, мамандығы
Қатысушының байланыс
телефондары
және E-mail
Ғылыми жетекші
Аты-жөні
Жұмыс орны
Қызметі
Байланыс телефондары және E-mail

Мектеп, колледж директоры

Аты-жөні (толығымен)

МО
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО
САЙТОСТРОЕНИЮ «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА КАЗАХСТАНА. МОЯ
МАЛАЯ РОДИНА» СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛ И КОЛЛЕДЖЕЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Чемпионат проводится с целью духовного развития молодежи и популяризации идей
цифрового творчества, организации и производства сайта.
1.2. Задачи чемпионата:

реализация государственной программы «Цифровой Казахстан» и программы
модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру»;

воспитание любви и преданности к своей родной земле (Туған жер), своему аулу,
краю, истории, культуре, традициям и быту своей малой родины;

выявление талантливых сайтостроителей среди обучающихся школ и колледжей;

популяризация цифрового изобретательства и индивидуального творчества;
1.3. Вся информация о Чемпионате размещена в сети Интернет на сайте колледжа МАБ по
адресу cmab.kz.
1.4. Авторы лучших сайтов награждаются дипломами, ценными призами.
1.5. Организаторы конкурса не предоставляют места для проживания на время проведения
чемпионата. Все расходы по переезду и проживанию осуществляются за счет отправляющей
стороны.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Организаторами чемпионата являются РГКП «Республиканский учебно-методический
центр дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики
Казахстан, Колледж Международной Академии Бизнеса.
2.2. Организацией и проведением чемпионата занимается организационный комитет,
созданный организаторами конкурса.
2.3. Партнером Конкурса могут стать организации, по договоренности с организаторами
чемпионата, получившая статус Партнера и оказывающая услуги информационного и
организационного характера.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.К участию в чемпионате допускаются учащиеся 9-11 классов школ и студенты колледжей
(не зависимо от формы собственности).
3.2. Участником чемпионата признается обучающийся школы или колледжа или группа
обучающихся, состоящая из двух человек, сообщившие о себе достоверную информацию и
выразившие желание участвовать в чемпионате на условиях, определяемых настоящим
Положением.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Рабочими языками Чемпионата являются: казахский, русский, английский.
4.2. Чемпионат является открытым и проводится 11 мая 2018 года.
4.3. Чемпионат состоит из одного тура, который пройдет в онлайн режиме. Участникам
необходимо скачать Skype и TeamViewer. Все работы будут проходить через TeamViewer на
наших ПК.
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4.4. Задание: создать работающий сайт на тему «Сакральные места Казахстана. Моя малая
родина» на языке кодовой разметки страниц (HTML, CSS, JavaScript). Контент сайта
участникам чемпионата следует подготовить самостоятельно и скинуть до 10 мая на почту
collegemab@yandex.ru.
4.5. В конкурсе может принимать участие только оригинальный, сделанный лично
конкурсантами сайт, который еще нигде не был показан. Организаторы могут в любой
момент позвонить в Skype.
4.6. Этапы проведения Чемпионата:
Прием конкурсных заявок – до 5 мая 2018 г.
Создание сайтов 11 мая 2018 года.
Определение Победителей, награждение - 16 мая 2018 года.

5. ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
5.1. Победителей чемпионата определяет Экспертная комиссия.
5.2. Для победителей установлены одно первое, одно второе и одно третье места, а также
номинации.
5.3. Разработчик лучшего сайта будет награжден «Золотым сертификатом», дающим право
на бесплатное обучение в колледже МАБ в течение одного года.
Победители награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени в соответствии с занятыми местами.
5.4. В рамках Чемпионата определены следующие номинации:
Номинация 1: Лучшая краеведческая работа;
Номинация 2: Культурное достижение;
Номинация 3: За патриотизм и духовность;
Номинация 4: Лучшие традиции, история и культура родного края;
Номинация 5: Лучший дизайн и юзабилити;
Номинация 6: Сайт – лидер;
Номинация 7: Сайт- новатор;
Номинация 8: Сайт открытие;
Номинация 9: Функциональность и технологичность.
5.5. Экспертная комиссия оставляет за собой право учреждать «Специальные номинации»
для участников, представивших интересные работы, но не вошедшие в список номинаций.
5.6. Победители в номинациях чемпионата по решению комиссии могут быть награждены
призами.
5.7. Результаты чемпионата будут размещены на сайте колледжа МАБ.
5.8. Результаты чемпионата апелляции и пересмотру не подлежат.

6. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ САЙТА
6.1. Общие: обоснованность цели создания сайта, степень соответствия поставленной цели.
6.2. Содержание: полнота и точность информации, наличие и качество пояснительного
текста, предисловия и т. п., наличие и качество ссылок на источники, простота и удобство
структуры, интерактивность.
6.3. Оформление: эргономичность, визуальное удобство восприятия информации, стилевое
единство, юзабилити.
6.4. Функциональность и технические характеристики. Преимуществом будут обладать
сайты, имеющие высокую функциональность, технологичность, реализуемость.
6.5. Оценке подлежит наличие контент модулей: форум; новости сайта; дневник (блог);
каталог статей; каталог файлов; каталог ссылок; мини-чат; доска объявлений; фотоальбом;
опросы; гостевая книга; FAQ (вопрос/ответ); почтовые формы; редактор страниц сайта;
статистика посещений и другие. Приветствуется авторский стиль, креативный взгляд,
инновационность.
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Так же, как и разработка сайтов, веб-критика не является точной наукой. Однако ведущими
мировыми специалистами по веб-разработке сформулированы т.н. правила создания
«хороших сайтов», по которым и будут оцениваться сайты-конкурсанты. Следует иметь в
виду, что относительная значимость каждого из критериев оценки меняется в зависимости от
направленности сайта. Так, для новостного сайта информационное наполнение имеет
большее значение, чем визуальное оформление, а на сайте, посвященном искусству,
наоборот.
7. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
7.1. Место проведения Чемпионата: Колледж Международной Академии Бизнеса (Колледж
МАБ) по адресу: г Алматы, ул. Розыбакиева 227
7.2.Организационный комитет
сот. 8-777-241-88-50 Кибарина Елена Ивановна, e-mail kei637@mail.ru
сот. 8-701-246-74-67 Тукубаев Эльдар Эдикович
сот. 8-708-700-34-38 Цымбота Ольга Олеговна
7.3. Заявки принимаются по адресу collegemab@yandex.ru
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ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ ПО САЙТОСТРОЕНИЮ
«САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА КАЗАХСТАНА. МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»

Место учебы
Полное название учреждения
образования
Адрес (с указанием страны, области,
района, города)
Телефон, e-mail

Skype логин
Участники
Ф.И.О. (1 участник)
Класс, Группа, курс, специальность
Контактные телефоны и E-mail
Ф.И.О. (2 участник, если заявлен)
Класс, Группа, курс, специальность
Контактные телефоны и E-mail
Научный руководитель
Ф.И.О. (полностью)
Место работы
Должность
Научная степень
Контактные телефоны, e-mail
Директор школы. колледжа

Ф.И.О. (полностью)

МП
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