
«Шексіз шығармашылық» республикалық байқауын  

қашықтықтан  өткізу ережелері 

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Мақсаты: ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың бейнелеу 

қызметі, сәндік-қолданбалы өнер шығармашылығындағы шығармашылық 

әлеуетін анықтау және ынталандыру, сондай-ақ шығармашылық қызметтерін 

ынталандыру және қолдау арқылы әлеуметтік оңалту.  

2. Міндеттері: 

1) ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың шығармашылық 

әлеуетін ашу; 

2) байқау қызметіне қосу арқылы ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

балалардың шығармашылық қабілеттерін ынталандыру; 

3) өз бетінше жұмыс істеуді, жұмысқа деген шығармашылық және дара 

тәсілді дамыту;    

4) көркем-эстетикалық талғамды дамыту және жас шеберлерді қазақ 

халқының мәдениеті мен өнерінің үздік үлгілеріне араластыру;  

5) балалардың бойында патриотизм сезімін, ұлттық мәдениетке, Қазақ 

халқының дәстүрлерін құрметтеу және ықыласпен қарау көзқарасын тәрбиелеу;  

6) олардың өзін өзі таныту және өзін өзі іске асыру құралы ретінде 

ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың шығармашылық қызметіне 

деген қоғамның назарын аударту; 

7) ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың шығармашылық 

қызметін ақпараттық кеңістікте насихаттау; 

8) сәндік-қолданбалы өнері, бейнелеу өнері, көркемдік қолөнер 

құралдарымен ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың 

шығармашылық өзін-өзі танытуына, әлеуметтік бейімделуіне қолайлы жағдай 

туғызу; 

9) балалардың зияткерлік әлеуетін, қиялын және көркемдік 

шығармашылығын дамыту және ынталандыру. 

3. Байқаудың ұйымдастырушылары әділ қазылар алқасы мен 

ұйымдастыру комитетінің құрамын қалыптастырады.  

 

 

2-тарау. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

4. Байқау жұмыстары электронды түрде konkurs.konkurs2019@mail.ru  

электронды поштасына 2019 жылғы 14 қаңтарынан 18 ақпанға дейін 

қабылданады.  

2019 жылғы 18 ақпаннан кейін түскен, сондай-ақ, талаптарға сәйкес 

келмейтін Байқау жұмыстары қарастырылмайды.   

Байқаудың қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары, олардың 

жетекшілеріне алғыс хаттар, қатысушылардың сертификаттары 2019 жылғы                   
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28 ақпанда www.ziyatker.org сайтында орналастырылады. 

5. Ұйымдастырушылар Байқауды өткізу мерзімін ұзартуға құқылы. 

Ұйымдастырушылар міндетті түрде әлеуетті қатысушыларды Байқауды өткізу 

мерзімі мен қорытындысын орналастыру мерзімі туралы www.ziyatker.org → 

Республикалық қашықтықтан өткізілетін интернет-байқаулар → «Шексіз 

шығармашылық» байқауы → әрі қарай сілтемесі арқылы ақпараттандырған 

жағдайда Байқауды өткізу мерзімін созуға мүмкін болады.    

6. Байқауға ұсынылған жұмыстар қайтарылмайды. Байқауды 

ұйымдастырушылар авторға сілтеме жасай отырып, байқау материалдарын 

БАҚ құралдарына жариялауға құқылы.  

7. Байқауға қатысу үшін konkurs.konkurs2019@mail.ru электронды 

поштасына келесі құжаттарды жіберу қажет: 

1) қосымшаға сәйкес үлгі бойынша өтінімді; 

2) электронды түрде байқау жұмысын. 

3-тарау. Байқау қатысушыларына қойылатын талаптар 

 

8. Байқауға келесі санаттағы ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар 

қатысады:  

- көру қабілеті бұзылған;  

- есту қабілеті бұзылған;  

- сөйлеу қабілеті бұзылған;  

- тірек-қимыл аппараты бұзылған;  

- зияткерлігі бұзылған; 

- аутистік спектрі бұзылған; 

- психикалық дамуы тежелген. 

9. Балалардың жас санаты:  

кіші: 7-10 жас; 

орта: 11-14 жас; 

жоғары: 15-17 жас. 

10. Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі. 

1. «Қазақстан – менің алтын бесігім» суреттер байқауы.  

Байқауға бейнелеу өнерінің түрлі техникасында, кез-келген материалда, 

кез-келген құралмен (кескіндеме, графика, компьютерлік графика және т.б.) 

орындалған суреттер немесе өзара мағынамен байланысқан суреттер желісі 

қабылданады.  

Суреттер түпнұсқаны сканерден өткізу немесе фотоға суретке түсіру, 

немесе компьютерлік графикалық редактордың көмегімен орындалған 

электронды көшірме (графикалық файлдар) түрінде қабылданады. Суреттің 

төменгі оң бұрышында автордың аты, жөні, жасы нақты көрінетін жазуы болуы 

тиіс.  

Файлдың өлшемдері: jpg немесе png форматы. Қосымша материал ретінде 

суретті салу процесін сипаттайтын фотосуреттер ұсынылады. Міндетті түрде 

мәтіндік түсіндірмесі болуы керек: жұмыстың атауы, орындау техникасы, 
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қажет болған жағдайда – мазмұнына түсініктеме. 

Байқау жұмыстарының тақырыбы – еркін. 

Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері:  

1) байқаудың тақырыбы мен номинациясына сәйкестігі; 

2) жұмысты орындау сапасы мен шеберлігі; 

3) түпкі ойдың және орындауының ерекшелігі; 

4) орындауының көркемдік деңгейі (безендіру элементтерінің дизайны, 

түстік үйлесімі, композициялық шешімінің сапасы);  

5) жұмыстың эмоциялық әсері.  

Әр қатысушыдан бір шығармашылық жұмыс қабылданады. Байқауға 

ұжымдық жұмыстар қабылданбайды. 

2. «Алтын қолдар» сәндік-қолданбалы өнер байқауы.   

Қатысу үшін дайын жұмыстардың фотосуреттері қабылданады: 

1) «Жарамсыз материалдардан жасалған бұйымдар»; 

2) «Табиғи материалдардан жасалған бұйымдар»; 

3) «Кәдесыйлар мен сыйлықтар»; 

4) «Қуыршақтар мен ойыншықтар»; 

5) «Ермексаздан жасалған керемет дүниелер».  

Байқауға қатысу үшін кез-келген техникада, оның ішінде аралас, кез-

келген материалдан, кез-келген құралмен (коллаж, ермексаз, табиғи 

материалдар және т.б.) орындалған жұмыстардың фотосуреттері қабылданады. 

Жұмыстар түпнұсқаны сканерден өткізу немесе суретке түсіру арқылы 

электронды көшірме (графикалық файлдар) түрінде қабылданады. Файлдың 

өлшемдері: jpg немесе png форматы.   

Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері:  

1) шеберлік деңгейі, таңдап алған техникасын меңгеруі; 

2) бұйымның эстетикалық түрі (бұйымды сәндеу); 

3) бұйымның стильдік, көркемдік және бейнелік шешімінің тұтастығы; 

4) түпкі ойдың ерекшелігі, оның көркемдік түрленуі; 

5) халықтық дәстүрлерді, амалдарды қолдануы.  

Әр қатысушыдан бір шығармашылық жұмыс қабылданады. Байқауға 

ұжымдық жұмыстар қабылданбайды. 

3. «Қиял-ғажайып әлемі» өз өлкесінің, өз отбасының және т.б. 

болашағы туралы ертегілер, әңгімелер байқауы.  

Байқау қатысушылары ертегілер, әңгімелер ұсынады. Байқауға қатысу 

үшін көлемі кемінде 0,5 бет және 1,5 беттен аспайтын тек өздері шығарған 

жұмыстар қабылданады. Форматы А4, Word for Windows, қаріпі Times New 

Roman, кегль 14, бір жарым аралық, барлық жиектері - 2 см. Байқауға әдеби 

туындыны баяндайтын шығармалар қабылданбайды.   

Шығармашылық жұмысты ресімдеу кезінде суреттерді, фотосуреттерді, 

сәндік өрнектерді қолдануға рұқсат беріледі. Шығармашылық жұмыс 

электронды форматта қабылданады: мәтіндік редакторде ертегінің мәтіні, JPG 

форматында суреттер ұсынылады. 

11. Байқау жұмысының титул парағында келесілер көрсетіледі: 

облысы, аудан (қала), ауылы; 



білім беру ұйымының аталуы; 

байқау және номинациясының аталуы; 

автордың аты-жөні; 

қатысушының жасы; 

e-mail, байланыс құралдары; 

жетекшісінің лауазымы және жұмыс орны. 

12. Бөгде адамдардың материалдарын және Интернет желісінен алынған 

материалдарды пайдалануға тыйым салынады. Байқау жұмыстары бұрын басқа 

сайтта жарияланбаған болуы тиіс. 

4-тарау. Байқауды қорытындылау 

 

13. Байқаудың қорытындысы бойынша әділқазылар алқасы 

жеңімпаздарды анықтайды. 

14. Байқау жеңімпаздары бас жүлде, I, II, III дәрежелердегі дипломдармен 

марапатталады, орын алмаған қатысушыларға сертификаттар, жеңімпаздардың 

жетекшілеріне – алғыс хаттар беріледі. Байқау жұмыстары жас санаттары 

бойынша бағаланады. 

Байқау жеңімпаздарына дипломдардың, қатысушыларға 

сертификаттардың, жеңімпаздардың жетекшілеріне алғыс хаттардың 

электронды нұсқалары www.ziyatker.org сайтында мына сілтеме бойынша 

https://www.ziyatker.org/respublik-distan-internet-konkurs жүктеп алу 

мүмкіндігімен орналастырылады.  
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