
«Бояулар құпиясы»республикалық интернет-байқауды  

қашықтықтан өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіби білім 

беру ұйымдарының білім алушылары арасында «Бояулар құпиясы» 

республикалық интернет-байқауды (бұдан әрі - Байқау) қашықтықтан өткізу 

ережелері оның мақсатын, міндеттерін және өткізу тәртібін анықтайды. 

2. Байқаудың мақсаты – балалардың шығармашылық қабілетін бейнелеу 

өнері арқылы дамытуға ықпал ету. 

Байқаудың міндеті: 

бейнелеу өнерімен әуес балалар үшін шығармашылық алаңын құру;  

сурет арқылы көркем шығармашылығын дамыту; 

өскелең ұрпақтың рухани-адамгершілік құндылықтарын тәрбиелеу; 

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Байқаудың ұйымдастырушылары ұйымдастыру комитеті мен әділ 

қазылар алқасының құрамын қалыптастырады. 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5. Байқау жұмыстары электронды түрде 2016 жылғы 20 қыркүйектен                     

22 қарашаға дейін rumcdo1konkurs@bk.ru электронды поштаcына 

қабылданады. 2016 жылы 22 қарашадан кейін түскен, сондай-ақ талаптарға 

сәйкес келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды.  

Байқаудың қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары, 

қатысушылардың сертификаттары, жеңімпаз балалардың жетекшілеріне алғыс 

хаттар 2016 жылғы 2 желтоқсанда 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.  

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 

http://www.ziyatker.org/


БИН 990140004733 

Кбе 16. 

КНП – 859. 

Төлемақының мақсаты: «Бояулар құпиясы» байқауы. Байқауға 

қатысушының (жіберуші) фамилиясын міндетті түрде көрсету қажет. 

8. Байқауға қатысу үшін rumcdo1konkurs@bk.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 қатысушыларына қойылатын талаптар 

 

9. Байқауға  мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және 

кәсіби білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында 4-18 жас 

аралығындағы білім алушылар келесі жас санаттары бойынша қатыса алады: 

1) кіші жас санаты: 4-6 жас; 

2) кіші жас санаты: 7-9 жас; 

3) орта жас санаты: 10-12 жас; 

4) орта жас санаты: 13-15 жас; 

5) жоғарғы жас санаты: 16-17 жас. 

10. Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1. «Күзгі ертегі» - суреттер байқауы. 

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) таңдалған техниканы меңгеру; 

5) суреттің орындалу сапасы мен шеберлігі. 

2. «Ұлы мәртебелі Күз» - презентация. 

Байқауға 15 слайдтан көп емес презентация ұсынылады. Жұмыс 

орындалған файлдың көлемі  10 Мб аспау керек. Бірінші парақ – титулдық 

парақ,  мұнда міндетті түрде болу керек: номинация атауы, автордың А.Ә.Т. 

Байқау жұмыстарының бағалау өлшемдері: 

1) байқаудың тақырыбына және номинациясына сәйкестігі; 

2) жұмыстың жаңашылдығы,ерекшелігі; 

3)  жұмыстың техникалық орындалу сапасы мен күрделілігі; 



4) орындалудың көркемдік деңгейі,сәндеу элементтерінің дизайны, түстік 

үйлесімділігі, композициялық шешімінің сапасы.  

11. Байқау жұмысының бас парағын толтыру реті. Байқау жұмысының 

бас парағы келесі ақпараттарды қамтуы керек: 

-  автордың аты-жөні; 

- баланың жасы; 

- облыс, аудан (қала) немесе ауыл; 

- білім беру ұйымы; 

- байқаудың және номинацияның аталуы; 

- байланыс телефоны. 

- жетекшінің аты-жөні,тегі. 

 

4. Байқаудың қорытындысын шығару  

және жеңімпаздарды марапаттау 

 

12. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды. 

13. 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) 249 306 («Бояулар құпиясы» байқауы). 

Дипломдарды, сертификаттарды, алғыс хаттардды жүктеп алудың 

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

«Бояулар құпиясы» байқауы → әрі қарай). 

 

   

 

 

 

 

 
Ережеге қосымша 

 

Қашықтықтан өткізілетін Республикалық интернет-байқауға қатысу туралы ұсыным 

 

Қатысушының 

аты-жөні 

 

Қатысушының 
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Байқаудың, 

номинациясының, 
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