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Жамбыл облысының білім басқарма басшысы  

Жамангозов Бейқұт Тлебалдыұлына 

 

 

 

     «U-STUDY» аймақтық тестілеу орталығы және  Білім  педагогикалық 

шығармашылық орталығының ұйымдастыруымен  2023 жылдың қаңтар 

айында Қазақстанның бүкіл педагогтеріне  арналған   

«Шығармашыл педагог – 2023 » атты біліктілігін арттыру мақсатында 

педагогтардың олимпиадасын ұйымдастыратынымызды  хабарлаймыз. 

    Сізден , осы аталған байқауға ақпараттық қолдау көрсетуіңізді сұраймыз.  

   

 

Қосымша 3 бетте 

 

 

 
Маңғыстау аймақтық тестілеу 
орталығының директоры:                                   Мейірбек Балтабекұлы                         

 

 

 

 

 

 

 
Орындаған: Турсынай Акбергеновна  

 87471598877 

ustudy@internet.ru 
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Қосымша 

 

ІІІ Республикалық «Шығармашыл педагог - 2023»  атты педагогика 

олимпиадасының 

ЕРЕЖЕСІ 

Олимпиадаға қатысушы педагог мамандарға өз пәні бойынша сұрақтар 

беріледі. Олимпиадаға колледж, жалпы білім беретін мектеп мұғалімдері 

мен балабақша қызметкерлері қатыса алады. 

Олимпиаданың мақсаты: педагог мамандардың өз пәні бойынша білім 

деңгейін тексеру және республикамыздың үздік ұстаздарын анықтау. 

Өткізілу уақыты: Әр аймақтың әдіскері жауапты 

   

Республикалық олимпиаданың мақсаты мен міндеттері: 

 Білім саласы қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін арттыру; 

 Республикамыздың үздік білім беру саласы қызметкерлерін анықтау. 

Республикалық олимпиаданы өткізілуі мен тәртібі: 

 Олимпиада бір кезеңнен тұрады, 30 тест тапсырмасы беріледі; 

 Қатысушылардың нәтижесі диплом,сертификат түрінде 

беріледі.Сілтеме арқылы жүктеп алуға болады; 

 15 ұпайдан жоғары алған қатысушыларға  І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломдар 

беріледі; 

 Тестілеуден өту үшін қатысушыға 40 минут уақыт беріледі. Уақыт 

біткеннен кейін автоматты түрде тестілеу аяқталады.Егер жеке 

кабинетте тапсыру уақытынан артық уақыт көрсетілген жағдайда 

қорытынды есепке алынбайды; 

 Сұранысқа аты-жөні қате жазылған жағдайда,диплом өзгертілмейді. 

  

 Олимпиада қатысушыларына қойылатын талаптар:  

 Жауаптың өзі дұрыс деп шешкен нұсқасын белгілегенде мұқият 

болғаны абзал; 

 Барлық берілген сұрақтарға жауап беруге міндетті; 

 Уақытында кіріп,тестке жауап енгізбеген мұғалімдерге төлем 

қайтарылмайды; 

 Тест нәтижелері қайта қарауға жатпайды және аппеляциялық комиссия 

құрылмайды; 

Олимпиадаға қатысу бағасы: 3000 теңге 

Олимпиаданың марапаттау рәсімі : 

Олимпиадада жоғары нәтиже көрсеткен педагогтарға  І, ІІ, ІІІ дәрежелі 

дипломдар беріледі. Марапаттар аттестацияға жарамды болады. 

 15-20ұпай – ІІІ орын 

 20-25ұпай – ІІ орын 

 25-30ұпай – І орын  



 

Бір ұжымнан 50 педагогтан көп қатысса, «Үздік ұжым» номинация 

марапаты мен кубогі беріледі. Егер шағын білім беру мекемесі болған 

жағдайда «Үздік ұжым» номинация марапаты беріледі.  «Үздік ұжым» 

атағына үміткер мекемелер қатысушы тізімін толтырып, сайт поштасына 

өтініш жолдауы керек. 

 

«Үздік ұжым» атағына сұраныс беру үлгісі: 

 

«Шығармашыл педагог - 2023» олимпиадасына сұраныс беру үлгісі : 

 

 

 

Өтініштерді қабылдау поштасы: ustudy@internet.ru 

Біздің реквизит (төлем жасау үшін) : 

Банк атауы: АО «KASPI BANK»  

Төлем аударылатын мекеме атауы: Портал «Білім педагогикалық 

шығармашылық орталығы» 

БИН/ИИН: 920501351951 

KZ57722S000010716152KZT 

Кбе 19 

КНП 920 

KASPI қосымшасы арқылы төлем жасау: 

- Білім  

- Портал «Білім педагогикалық шығармашылық орталығы»  

- қатысушының аты-жөні  

– ЖСН  

– сомасы. 

Немесе ұжым болып бір төлем жасаған жағдайда KASPI QR – арқылы төлем 

жасауға болады 

№ Ұжым 

атауы 

Ұстаздар 

саны 

Облыс, қала, 

мектебі 

 

Жауапты 

маман тел 

Эл.пошта/номер 

1      

№ Аты- жөні ЖСН Облыс, қала, 

мектебі 

Пәні Эл.пошта/номер 

1      



 

 
Төлем жасалғанын растайтын квитанцияны суретке түсіріп немесе 

сканерлеп ustudy@internet.ru  поштасына немесе  ватсап желісіне"Төлем 

квитанциясы" деп  жолдау керек. 

Қосымша ақпарат алу телефоны:  

8 771 687 64 92  

8 747 159 88 77  

8 747 361 3938 

Жұмыс уақыты: таңертеңгі  09:00 ден 18:00-ге дейін. 
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