1. Жалпы ережелер:
1.1. Ереже «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»
жобасының екінші және үшінші траншы кітаптары бойынша видеодәріс
байқауын өткізудің мақсатын, міндеттерін, тәртібі мен шарттарын анықтайды
(бұдан әрі – байқау). Байқау «Рухани жаңғыру» жалпыұлттық бағдарламасы
аясында өткізіледі.
1.2. Байқауды ұйымдастыру мен өткізуді оқу-әдістемелік бөлім,
кітапхана, медиаорталықтың бас редакторы, М. Қозыбаев атындағы СҚМУ
декандарының/директорының оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарлары
жүзеге асырады.
2. Байқаудың мақсаты мен міндеттері: Білім алушылардың жаңа білім
алуы, білім беру үдерісіне жаңа оқулықтарды енгізу, педагогтардың кәсіби
шеберлігін арттыру.
3. Байқауға қатысушылар: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ оқытушылары,
докторанттар, магистранттар.
4. Жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.
5. Байқаудың өткізу мерзімі мен тәртібі:
5.1. Қатысушылар жұмыстарын жіберуі тиіс: электронды өтінім
(Қосымша-Өтінім) және бейнедәріс - е-mail: Bnauchnaya@mail.ru
5.2. Байқау келесі мерзімде өткізіледі:
 электронды
тасымалдауыштағы
электронды
өтініммен
бірге
бейнедәрістерді ұсыну кезеңі - 2020 жылдың 17-21 ақпан аралығында;
 байқау комиссиясының жұмыс кезеңі - 2020 жылдың 24-27 ақпан
аралығында;
 байқау қорытындысы - 2020 жылдың 28 ақпанда шығарылады.
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Бағалау критерийлері:
бейнероликтің байқау тақырыбына сәйкестігі;
екінші және үшінші транш оқулықтарын пайдалану;
пән бойынша ОЖЖ (силлабус) мазмұнының сәйкестігі;
оқытудың инновациялық әдістерін қолдану;
материалды баяндаудың ерекшелігі, сөйлеу сауаттылығы;
кері байланыстың болуы;
түсіру сапасы (сурет, дыбыс).

7. Жұмыстарға қойылатын талаптар:
7.1. Байқау электронды өтініммен бірге (қосымша-өтінім) электронды
тасығышта (USB флеш - жинақтаушы) бейнежазба түрінде ұсынылады.
7.2. Бейнежазба жақсы дыбысталған және суреті анық болуы тиіс.
Бейнематериалдар әр түрлі бағдарламалар (Windows Movie Maker, Photo
Story және т.б.) арқылы орындалуы мүмкін. Бейнематериалдар әртүрлі бейне
форматтарда (mp4, avii т.б.) орындалынады.
7.3. Дәріс регламенті – 30 минутқа дейін.
Ескерту: дәрісті өз бетінше немесе М. Қозыбаев атындағы СҚМУ
медиаорталығының мамандары алып тастауы мүмкін.
8. Байқау қорытындысын шығару және қатысушыларды марапаттау:
8.1 Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды анықтау
наурызда өтеді.
8.2 Байқау жұмыстарын М. Қозыбаев атындағы СҚМУ мамандарынан
құрылған қазылар алқасы бағалайды.
8.3 Байқау жұмыстарын қазылар алқасы жабық отырыста қарайды.
8.4 Балл саны бағалау критерийлерін ескере отырып анықталады.
8.5 Қазылар алқасы байқау ережесінің талаптарына сәйкес келмейтін,
бейнедәрістерден бас тартуға құқылы.
8.6 Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге дипломдар және бағалы
сыйлықтармен марапатталады.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе видеолекций по книгам второго и третьего транша в рамках
проекта
«Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке»
1. Общие положения:
1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и условия
проведения конкурса видеолекций по книгам второго и третьего транша

проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском
языке» (далее – конкурс). Конкурс проходит в рамках общенациональной
программы «Рухани жаңғыру».
1.2 Организацию и проведение конкурса осуществляют учебнометодический отдел, библиотека, главный редактор медиацентра,
заместители деканов/директоров по учебно-воспитательной работе СКГУ им.
М. Козыбаева.
2. Цели и задачи конкурса: получение обучающимися новых знаний,
внедрение новых учебников в образовательный процесс, рост
профессионального мастерства педагогов.
3. Участники конкурса: преподаватели, докторанты, магистранты, СКГУ
им. М. Козыбаева.
4. Рабочие языки: казахский, русский, английский.
5. Сроки и порядок проведения конкурса:
5.1. Участники должны отправить работы: электронную заявку
(Приложение - Заявка) и видеолекциюпо e-mail: Bnauchnaya@mail.ru
5.2. Конкурс проводится в следующие сроки:
 период предоставления видеолекций вместе с электронной заявкой на
электронном носителе– с 17 по 21 февраля 2020 года.
 период работы конкурсной комиссии – с 24 по 27 февраля 2020 года.
 подведение итогов конкурса состоится 28 февраля 2020 года.
6. Критерии оценки:
 Соответствие видеоролика тематике конкурса;
 Использование учебников второго и третьего транша;
 Соответствие содержание РУП (силлабус) по дисциплине;
 Использование инновационных методов обучения;
 Оригинальность изложения материала, грамотность речи;
 Наличие обратной связи;
 Качество съемки (изображение, звук).
7. Требования к работам:
7.1. Конкурсная работа предоставляется в форме видеозаписи на
электронном носителе (USB флеш-накопитель) вместе с электронной заявкой
(Приложение - Заявка).
7.2. Видеозапись должна иметь хорошее звучание и изображение.
Видеоматериал может выполняться с помощью различных программ

(Windows MovieMaker, PhotoStory и др.). Видеоматериалы могут быть
выполнены в различных видеоформатах (mp4, aviи др.).
7.3.Регламент лекции – до 30 минут.
Примечание: лекция может быть снята самостоятельно или
специалистами медиацентра СКГУ им. М. Козыбаева.
8. Подведение итогов конкурса и награждение участников:
8.1.Подведение итогов конкурса и определение победителей состоится 28
марта.
8.2.Конкурсные работы оценивает жюри, формируемое из числа
сотрудников СКГУ им. М. Козыбаева.
8.3.Конкурсные работы рассматриваются жюри на закрытом заседании.
8.4.Число баллов определяется с учетом критериев оценивания.
8.5.Жюри конкурса вправе отклонить видеолекцию, которая не
соответствует требованиям положения о конкурсе.
8.6.Победителям и призерам вручаются дипломы и ценные призы.

