
Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың арасында Астана  күніне арналған «Жұлдызды сәт» 

тақырыбында сырттай байқауды өткізу ережелері 

 

 

1. Жалпы ережелер 

 

 1. Жалпы орта  және  қосымша білім беру ұйымдарындағы білім алушылар 

арасында Астана күніне арналған  «Жұлдызды сәт» тақырыбында сырттай 

республикалық байқауды өткізу ережелері (бұдан әрі - Байқау) байқауды 

өткізудің мақсатын, міндеттерін және тәртібін анықтайды.  

2. Байқаудың мақсаты: талантты балаларды анықтау және қолдау, олардың 

шығармашылығын дамытуға қолайлы жағдайлар жасау.        

    Міндеттері: 

        - қатысушылардың туған өлкеге деген сүйіспеншілігін қалыптастыруға 

бағытталған шығармашылық әлеуетін дамыту, Қазақстан Республикасының 

мәдени мұраларына деген мақтаныш сезімін тәрбиелеу; 

        - оларды қазақстандық патриотизмге, өз астанасына деген мақтаныш 

сезімге тәрбиелеу; 

       - халықтық дәстүрлі мәдениетті сақтау және дамыту; 

       - оқушылардың адам өмірінің рухани-адамгершілік және эстетикалық 

қырларын түсінуге деген ынталарын арттыру; 

- дәстүрлі және заманауи мәдениет негізінде өскелең ұрпақтың 

эстетикалық талғамын қалыптастыру. 

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Байқауды  ұйымдастырушылар  ұйымдастыру комитеті мен әділ қазылар 

алқасының құрамын қалыптастырады. 

 

 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 
5. Байқау 2015 жылғы 3 маусымнан 15 шілдеге  дейін балаларға 

арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта сырттай өткізіледі. 

6. Байқау жұмыстары ережеге сәйкес 2015 жылғы 15 шілдеге дейін 

info.do@list.ru электрондық поштаға қабылданады. 

Анықтама телефондары: 8(7172)249307, 8(777)814-09-78 («Жұлдызды сәт» 

байқауы). 

7. 2015 жылғы 15 шілдеден кейін түскен байқау материалдары, сондай-ақ 

талаптарға сәйкес келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды.  

http://www.ziyatker.org/


8. Байқауға жіберілген жұмыстар кері қайтарылмайды. 

9. Байқауға қатысу үшін 1000 (бір мың) теңге төлемақы төленеді. 

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі:  

БанкЦентрКредит АҚ, Астана қаласы. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Төлемақы мақсатының коды – 859. 

Алушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК.  

Төлемақының мақсаты: «Жұлдызды сәт» байқауы. Байқауға қатысушының 

(жіберуші) фамилиясын міндетті түрде көрсету және төлемақы құжатын 

(түбіртек немесе төлем тапсырмасы) сканерден өткізіп, info.do@list.ru 

электрондық пошта арқылы жіберу қажет. 

10. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарын анықтау        

2015 жылғы 20 шілдеде жүргізіледі. 

 

 

1. Байқауға қатысушылар және қойылатын талаптар 

 
11. Байқауға ұсынылған материалдар байқаудың тақырыбына сәйкес 

болуы керек. 

12. Байқауға жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының  

оқушылары 7-17 жас санаттары бойынша қатыса алады:  

кіші санат:       7-10 жас; 

орта санат:      11-14 жас; 

жоғары санат: 15-17 жас. 

13. Байқау төмендегі номинациялар бойынша өткізіледі: 

1. «Астана - еліміздің жүрегі» ақындар байқауы. Байқауға еліміздің  

жүрегі – Астанаға арналған сүйіспеншілік тақырыптағы, Астананың құрылу 

тарихын, ол туралы өз әсерлерін  және т.б. ашатын төл шығармалар (өлеңдер, 

жырлар, т.б.) қатыстырылады. 

 Бағалау критерийлері: 

репертуардың номинация тақырыбына сәйкес болуы; 

тақырыпты аша білу; 

ақындық қабілет. 

2. «Би ырғағында» байқауы – хореография. Қатысушылар байқауға  

заманауи (фристайл, диско, хип-хоп,  брейк-данс және т.б.), халықтық, бал және 

эстрадалық билерді бейнежазба арқылы ұсына алады. 

Бағалау критерийлері: 

сюжет, қойылым, түпкі ойы; 



музыкалық сүйемелдеудің сәйкестілігі; 

дәстүрлі емес, қойылымның бірегейлігі; 

бидің композициялық  шешімі; 

көрсету құралдары (икемділік, музыканың, костюмның үйлесуі, реквизит); 

бейнебаянның ұзақтығы 3 минутқа дейін. 

3. «Тосын сый»: жанрдың бірегейлігі: фокус, әзіл-оспақ, гимнастика, 

пародия, трюктер, акробатика, пластикалық этюд, жонглерство, сайқымазақ, 

эстрадалық және театрлық пародия. 

Бағалау критерийлері: 

цирктік дайындық пен орындау шеберлігінің деңгейі; 

орындаушылардың техникалық мүмкіндіктері; 

әртістік, театрлық пәрменділігі  (икемділік, костюм, орындау мәдениеті); 

бағдарламаны  көркемдік безендіру, реквизит; 

бейнебаянның ұзақтығы 3 минутқа дейін. 

14. Келесі талаптарға сәйкес байқау жұмыстары қабылданады:  

Байқау жұмысы телефон камерасына немесе бейнекамераға түсірілуі тиіс. 

Қабылданатын форматтар: WMV, MPEG4, AVI, DVD компьютерде «Windows 

Media» күйтабақ ойнатқышы арқылы бейнені көру. 

15. Конкурстық жұмыстың титулдық парағын толтыру реті. Конкурстық 

жұмыстың титулдық парағында: 

- облыс, аудан (қала) немесе ауыл; 

- білім беру ұйымының атауы; 

- байқаудың және номинацияның аталуы; 

- ұжымның  немесе топтың атауы; 

- автордың аты-жөні; 

- e-mail, байланыс телефоны; 

- жетекшісінің аты-жөні; 

- жетекшісінің жұмыс орны, қызметтік лауазымы; 

- конкурстық жұмыстың жасалынған уақыты көрсетіледі.  

16. Байқауға бір немесе екі номинациядағы жұмыстар қабылданады, бірақ 

қатысушыдан әр номинацияда бір жұмыстан артық болмауы тиіс. 

17. «Жұлдызды сәт» атты Байқау қорытындысының соңында жеңімпаз 

қатысушылардың ең үздік жұмыстары www.ziyatker.org сайтында 

жарияланады.  

18. Бөтен адамның және Интернет желісінен алынған материалдарды 

қолдануға қатаң тыйым салынады. Байқауға ұсынылған жұмыстарда қатыгездік 

және зорлық-зомбылық көріністері, адамның немесе бір топ адамдардың қадір-

қасиетін кез келген түрде кемсітетін ақпарат болмауы қажет. 

 

 

 

 

http://www.ziyatker.org/


4. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды 

марапаттау 

 

19. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды. 

        20. Байқау жеңімпаздарына Гран-при, І, ІІ,ІІІ дәрежедегі дипломдардың, 

жетекшілерге алғыс хаттардың, қатысушыларға сертификаттардың 

электрондық нұсқасы электрондық пошта арқылы жіберіледі. 

        Байқауға ұжым немесе топ болып қатысқан жағдайда оларға 1 диплом 

немесе 1 сертификат беріледі. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


