
«Сәнді толқын» жас сәнгерлердің  

республикалық интернет-байқауын  

қашықтықтан өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

 

1. Жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының білім алушылары арасында қашықтықтан өткізілетін                                    

«Сәнді толқын» жас сәнгерлердің республикалық интернет-байқауының 

(бұдан әрі - Байқау) ережелері оның мақсатын, міндеттерін және тәртібін 

анықтайды. 

2. Мақсаты: білім алушылардың шығармашылық әлеуетін дамытуға 

жағдай жасау. 

      Міндеттері: 

дизайн саласында шығармашылық қабілеттері бар дарынды балаларды 

анықтау; 

білім алушылардың шығармашылық белсенділігін арттыру; 

дизайн саласындағы стандартты емес шешімдерді және оларды іске 

асырудың жолдарын іздеу; 

шығармашыл және келешегі бар жастардың дизайнерлер жұмысының 

түрлі аспектілеріне кәсіби бағдарлануы және қызығушылықтарын 

белсендіру. 

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4.Байқаудың ұйымдастырушылары әділ қазылар алқасы мен 

ұйымдастыру комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5. Байқау жұмыстары электронды түрде 2017 жылғы 13 ақпаннан                              

13 наурызға дейін rumcdo.moda@mail.ru электронды поштаcына 

қабылданады. 

2017 жылға 13 наурыздан кейін түскен, сондай-ақ талаптарға сәйкес 

келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды.  

Байқаудың қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары, 

қатысушылардың сертификаттары, жеңімпаз балалардың жетекшілеріне 

алғыс хаттар 2017 жылғы 17 наурызда www.ziyatker.org сайтында 

орналастырылады. 

6.Байқауға ұсынылған жұмыстар қайтарылмайды. Байқауды 

ұйымдастырушылар авторға сілтеме жасай отырып, байқау материалдарын 

БАҚ құралдарына жариялауға құқылы.  

7. Байқауға қатысу үшін әр жұмысқа 1500 (бір мың бес жүз) теңге 

төлемақы төленеді.   
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Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі: 

Алушы: «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы» РМҚК (резидент). 

БанкЦентрКредит АҚ 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

КНП – 859. 

Төлемақының атауы: «Сәнді толқын» байқауы. Байқауға қатысушының 

(жіберуші) фамилиясын міндетті түрде көрсету қажет. 

8. Байқауға қатысу үшін rumcdo.moda@mail.ru электронды 

поштасына келесі құжаттар жіберілуі тиіс: 

1) қосымшаға сәйкес толтырылған өтінім; 

2) сканерден өткізген төлемақы құжаты немесе төлем тапсырмасы; 

3) электронды түрдегі байқау жұмысы. 

  

3. Байқау талаптары 

9. Байқауға жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының 8-17 жас аралығындағы білім алушылары қатысады.  

Байқау келесі жас санаттары бойынша жүргізіледі: 

1) 8-10 жас; 

2) 11-14 жас; 

3) 15-17 жас. 

10. Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1.« Жаңа үлгідегі қазақ ұлттық киім дизайны», номинациясы.  

Байқауға кез-келген техникада (қарындаш, түрлі-түсті қарындаш, 

пастель, тушь, акварель, гуашь, май және т.б.) салынған суреттердің 

фотосуреттері  қабылданады.  Байқауға ұсынылатын жұмыстар суретке 

түсіріліп, JPEG немесе  BMP пішімінде электронды түрде жіберілуі керек. 

Графикалық файлдың көлемі 3 мегабайттан аспауы тиіс. 

Байқау жұмыстарының бағалау өлшемдері: 

1) көркемдік сипаттамалары (идея, композиция, түстік шешімі және 

т.б.); 

2) композиция; 

3) көркемдік талғамы, ерекшелігі; 

4) суреттің орындалу сапасы мен шеберлігі. 

2. «Балалар мен жастардың  әшекей сәнді бұйымдары» 

номинациясы. 

Байқауға бисер және былғарыдан жасалған әшекей сәнді бұйымдардың 

(шынжырлы үлкен білезіктер мен сақиналар, түрлі-түсті тастармен 

көмкерілген әшекей бұйымдар, көктемгі сәнді сөмкелер, әшекей сәнді 

белбеулер) эскиздері қабылданады. 

Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: 
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идеяның жаңашылдығы және ерекшелігі; 

жұмыстың сапасы; 

қызықты шығармашылық шешімі; 

түстік шешімі. 

11. Байқауда бір қатысушы бір немесе бірнеше номинацияға қатыса 

алады. Әр қатысушыдан әр номинацияға бір жұмыс қабылданады. Әр 

номинацияға жеке жұмыс ретінде жеке ақша төленеді.  

12. 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 аты-жөні (білім алушылар үшін). 

13. Бөгде адамдардың материалдарын және Интернет желісінен 

алынған материалдарды пайдалануға тыйым салынады. Байқау жұмыстары 

бұрын басқа сайтта жарияланбаған болуы тиіс. 

 

4. Байқауды қорытындылау 

14. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды. 

15. Байқау жеңімпаздары I, II, III дәрежелердегі дипломдармен 

марапатталады, орын алмаған қатысушыларға сертификат беріледі. 

Байқау жеңімпаздарына дипломдардың, қатысушыларға 

сертификаттардың, жеңімпаздардың жетекшілеріне алғыс хаттардың 

электронды нұсқалары www.ziyatker.org сайтында мына сілтеме бойынша 

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg жүктеп алу мүмкіндігімен 

орналастырылады. Анықтама телефоны: +7 (7172) 249 303 («Сәнді толқын» 

байқауы). 

Дипломдарды, сертификаттарды, алғыс хаттардды жүктеп алудың 

нұсқасы: www.ziyatker.org → Бастапқы бет  → Республикалық іс-шаралар →  

(«Сәнді толқын» байқауы → әрі қарай). 
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