
«Мың бала» олимпиадасына тіркелу жөніндегі нұсқаулық 

«Мың бала» ұлттық олимпиадасына қатысу үшін олимпиаданың ресми сайтына 

өту қажет: 1000bala.elbasyacademy.kz,  

 

Басты бетте ұсынылған «Тіркелу» батырмасын басыңыз 

 

Толтырылуы міндетті барлық өрістерді толтырыңыз: (* белгіленген): 

- ЖСН 

- Тегі 

- Аты 



- Әкесінің аты (болған жағдайда) 

- Туған күні 

- Жынысы 

- Облыс, Аудан, Елді мекен (тұрғылықты жері) 

- Телефон нөмірі 

- Электронды пошта (болған жағдайда) 

«Әрі қарай» батырмасын басыңыз. 

 

Көрсетілген телефон нөмірін растау үшін телефонға келген SMS кодты жаңадан 

ашылған қосымша парақшаға енгізіңіз. Егер сізге бір минут аралығында SMS 

код келмесе, «Кодты қайта жіберу» батырмасын басыңыз. 

 



 

Құпия сөз талаптарына сәйкес келетін Құпия сөз жасаңыз: 

- Кемінде 8 таңба 

- Кемінде бір сан 

- Құпия сөздің әріптік бөлігінде кіші және бас әріптер болуы керек 

- ! . - _ ? таңбаларын қолдануға болады  

- Құпия сөз және Құпия сөзді қайталаңыз өрістері бір-біріне сәкес келуі керек.  

«Әрі қарай» батырмасын басыңыз  



 

Өзіңіз оқып жатқан мектепті көрсетіңіз: 

- Облыс, Аудан, Елді мекен (мектептің орналасқан жері) 

- Оқу орнының типі (Мектеп) 

- Оқу орны (мектеп) 

- Сынып (қазіргі уақытта оқып жатқан) 

- Білім алу тілі 

- Тест тапсыру тілі (олимпиадада тест тапсыруда көрсетілетін тіл) 

«Әрі қарай» батырмасын басыңыз  

 



 

 

Тестілеуге қол жеткізу үшін фотосуретке қойылатын барлық талаптарды 

орындай отырып, фотосуретке түсу немесе дайын фотосуретті жүктеу қажет: 

• Бетіңіз ашық және кадрда 

• Жақсы жарықтандыру 

• Кедергі және артық заттар болмауы керек (маска, капюшон, көзілдірік 

және т. б.). 

• Камерамен арадағы оңтайлы қашықтық 

Егер фотосурет сәтті шықпаса, суретке қайта түсіңіз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

• Фотосуреті жоқ қолданушылар тестілеуге ЖІБЕРІЛМЕЙДІ 

• Олимпиадаға қатысушы тіркелу кезінде түсірілген фотосуретке сәйкес 

келмеген жағдайда, аталған қатысушы тестілеуге жіберілмейді немесе 

оның нәтижелері жойылуы мүмкін 

Суретке түсуіңіз керек немесе ТЕСТІЛЕУДЕН ӨТЕТІН ОҚУШЫНЫҢ суретін 

ЖҮКТЕУ КЕРЕК   жазбасының алдында көрсетілген белгі қалдыру керек 

(пунктпен танысуды растау) с 

Фотосуретті қосқаннан кейін «Әрі қарай» батырмасын басыңыз  



 

Егер фотосуретте адам бейнеленбесе немесе фотосурет талаптар сәйкестігіне 

жауап бермесе, фотосуретті ауыстырыңыз. 

 



 

 

Заңды өкіліңіздің (ата-ана немесе қамқоршының) мәліметтерін көрсетіңіз: 

- Тегі 

- Аты 

- Әкесінің аты (бар болса) 

- Телефон нөмірі 

- Қосымша телефон нөмірі (бар болса) 

- Электрондық пошта (бар болса) 

«Әрі қарай» батырмасын басыңыз  



 

 

Тіркелудің соңғы қадамы – тестілеуден өту әдісін анықтау. Егер сізде веб-

камерасы бар компьютер және интернет болса, онда сіз «Онлайн режимде» 

әдісін таңдай аласыз, ал егер талаптың бір шарты болмаса (веб-камера немесе 

интернет), онда «Мамандандырылған орталықта» әдісін таңдау керек. 

Тіркеуді аяқтау үшін жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісімді растау, 

сондай-ақ кемінде 2 жыл ауылдық жерлердегі мектепте оқуды растау қажет. 

«Тіркелу» батырмасын басыңыз   



 

 

Парақшада Олимпиадаға қатысуға өтінімді беруді растайтын қосымша терезе 

ашылады. 

Тестілеу туралы ақпарат алу үшін Нұрсұлтан Назарбаев Қорының fnn.kz 

сайтында және Жеке кабинеттегі «Хабарламалар» бөлімінде жаңалықтарды 

қадағалаңыз  

 

 

 



 

«Мың бала» олимпиадасына авторизациялану нұсқаулығы 

Олимпиаданың 1000bala.elbasyacademy.kz ресми сайтында авторизациялану 

(кіру) үшін Басты беттегі «Кіру» батырмасын басыңыз 

 

Жүйеге кіру үшін қажет өрістерді толтырыңыз: 

- Ұялы телефон өрісіне тіркеу кезінде көрсеткен телефон нөмірін енгізіңіз 

- Пайдаланушыны таңдау өрісінде өз атыңызды (аты-жөніңізді) таңдаңыз 

- Құпия сөз  өрісіне тіркеу кезінде жасаған құпия сөзді енгізіңіз 

«Кіру» батырмасын басыңыз  

 



 

Егер құпия сөзді ұмытсаңыз, «Құпия сөзді ұмыттыңыз ба?» батырмасын 

басыңыз 

 



 

 

Құпия сөзді СС арқылы қалпына келтіру жолағын таңдап, «Әрі қарай» 

батырмасын басыңыз  

 

 

Ұялы телефон өрісіне тіркеу кезінде көрсеткен телефон нөмірін енгізіңіз 

Пайдаланушыны таңдау өрісінде өз атыңызды (аты-жөніңізді) таңдаңыз 

«Әрі қарай» батырмасын басыңыз  

 



 

Телефоныңызға келген СМС кодты енгізіңіз  

«Әрі қарай» батырмасын басыңыз  

 

Құпия сөз талаптарына сәйкес келетін жаңа құпия сөзді енгізіп, құпия сөзді 

қайталаңыз және «Құпия сөзді қалпына келтіру» түймесін басыңыз 



 

 



«Мың бала»  олимпиадасындағы тестілеудің бірінші кезеңі туралы ақпарат 

Тестілеу туралы ақпарат алу үшін Нұрсұлтан Назарбаев Қорының fnn.kz 

порталындағы, сондай-ақ Жеке кабинеттегі  «Хабарламалар»  бөліміндегі 

жаңалықтарды қадағалап отырыңыз 

1. Хабарлама бөліміне өту үшін 

• «Мың бала» ұлттық олимпиадасының 1000bala.elbasyacademy.kz ресми 

сайтындағы жеке кабинетке кіріңіз (авторизация бойынша нұсқаулық 

жоғарыда көрсетілген)  

• Хабарламалар қойындысына өтіңіз  

 

 

1. Нұрсұлтан Назарбаев Қоры порталының Жаңалықтар бөліміне өту үшін  

• fnn.kz сайтына өтіңіз   



 

• Жаңалықтар қойындысына өтіңіз 

 

• «Мың бала» жобасын таңдаңыз 



 


