
 «Сәулеттік новациялар-2017» республикалық интернет-байқауын 

қашықтықтан өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Ұрпақ +» мəдени-білім беру жобасын іске асыру аясында жалпы орта, 

қосымша, техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары 

мен тəрбиеленушілері арасында «Сəулеттік новациялар-2017» республикалық 

интернет-байқауын (бұдан əрі - Байқау) қашықтықтан өткізу ережелері оның 

мақсатын, міндеттерін жəне өткізу тəртібін анықтайды.  

2. Байқау мақсаты: білім алушылардың елінің, туған қаласының, 

ауылының архитектурасына деген қызығушылығын арттыру, өскелең ұрпақтың 

азаматтық-патриоттық, идеологиялық жəне моральдық білімін жетілдіру.  

Міндеттері: 

1)  қатысушылардың туған өлкеге деген сүйіспеншілігін қалыптастыруға 

бағытталған шығармашылық əлеуетін дамыту, Қазақстан Республикасының 

мəдени мұраларына деген мақтаныш сезімін тəрбиелеу;  

2) білім алушылардың адам өмірінің рухани-адамгершілік жəне 

эстетикалық қырларын түсінуге ынтасын арттыру;   

3)  дəстүрлі жəне замануи мəдениет негізінде өскелен ұрпақтың 

эстетикалық талғамын қалыптастыру. 

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-əдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Байқауды ұйымдастырушылар əділ қазылар алқасы мен ұйымдастыру 

комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5. Байқау жұмыстары 2016 жылғы 8 шілдеге дейін konkurs_sun@bk.ru. 

электронды поштаға қабылданады. Байқауға 2016 жылғы 8 шілдеден кейін 

түскен жəне Ережеге сəйкес келмеген  байқау материалдары қарастырылмайды.  

Байқау қорытындысы, жеңімпаздар дипломдары мен қатысушылардың 

сертификаттары 2016 жылғы 25 шілдеде www.ziyatker.org сайтында 

орналастырылады. 

6. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды. Ұйымдастырушылар 

авторды көрсете отырып, жұмысты БАҚ-та жариялауға құқылы.  

Анықтама телефондары: 8 (7172) 72-98-99 («Сəулеттік новациялар-2017» 

байқауы). 

7. Байқауға қатысу үшін 1500 (бір мың бес жүз) теңге төлемақы төленеді.  

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі. 



Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-əдістемелік орталығы» РМҚК 

(резидент). 

БИН 990140004733 

ИИКKZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

АО БанкЦентрКредит 

Төлемақы аталуы: «Сəулеттік новациялар-2017» 

8. Байқауға қатысу үшін konkurs_sun@bk.ru электронды поштаcына 

келесі құжаттарды жіберу қажет: 

1) 1-қосымшаға сəйкес өтінім; 

2) сканерден өткізілген төлемақы құжаты (түбіртек немесе төлем 

тапсырмасы); 

3) байқауға қатысатын жұмыс.  

 

3. Қатысушылар және байқауға қойылатын талаптар 

 

9. Ұсынылған жұмыстар байқаудың тақырыбына, мақсатына жəне 

міндеттеріне сəйкес болуы керек. 

10. Байқауға мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық жəне 

кəсіптік білім беру ұйымдарының 18 жасқа дейінгі білім алушылары қатыса 

алады: 

бірінші жас санаты: 6 жасқа дейінгі балалар; 

екінші жас санаты: 7-10 жас; 

үшінші жас санаты:11-14 жас; 

төртінші жас санаты:15-18 жас. 

11. Байқау жұмыстары келесі тақырыптар бойынша өткізіледі:  

«Сəулеттік қиял» (қалалардың, ауылдар мен табиғи аумақтардың 

көрінісін өзгертуге септігін тигізетін жаңа сəулеттік жобалар. Ұлттық 

дəстүрлер мен үздік халықтық сəулет өнерін қолдану құпталады); 

«Қазақстанға шақырамыз» (Қазақстанға шақыруға арналған заманауи 

сəулеттік, тұрғын үйлердің, мəдени-əлеуметтік ғимараттардың, спорттық 

мəтіндегі – мектеп, спорт сарайлары, кинотеатрлар, шығармашылық 

орталықтары жəне т.б. балалар демалыс орындарының көріністерін бейнелейтін 

ерекше ашық хаттар). 

Байқау номинациялары: 

1) кескіндеме жəне графикалық жұмыстар (А4 форматы) 

Әр қатысушы байқауға электрондық нұсқадағы 2 фотосурет жібере 

алады.  

- JPEG, bmp, png. нұсқасындағы фотосуреттер. Жұмыстың жалпы көлемі 

20 Мб аспауы қажет.  



- фотосуреттер түсі, контрасты, анықтықты жетілдіру мақсатында 

фотосурет редакторында өңделуі мүмкін, фотошопты қолдануға болмайды.  

2) сəулет макеттерінің фотосуреттері - кез-келген материалдардан 

жасалынған жəне жасалу жолы сипатталған ғимараттар мен кешендердің үлкен 

көлемді суреттері. 

3) Видео-бейне (avi, mpеg4, wmv. форматында 3 минутқа дейін). 

Қойылатын өлшемдері: 

байқаудың тақырыбына сəйкестігі, 

орындаушылық шеберлігі; 

тақырыптың ашылуы; 

жұмыстың орындау техникасы мен шеберлігі (жұмыс өз бетімен 

орындалуы керек). 

 

4. Байқауды қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау 

 

12. Әділқазы мүшелері номинациялар бойынша байқаудың 

жеңімпаздарын анықтайды.  

13. Байқау жеңімпаздары І, ІІ, ІІІ дəрежедегі дипломдармен, байқау 

жеңімпаздарының жетекшілері алғыс хатпен марапатталады, орынға ілікпеген 

қатысушыларға сертификаттар беріледі.  

Байқау жеңімпаздарына дипломдардың, олардың жетекшілеріне алғыс 

хаттардың жəне қатысушыларға сертификаттардың электронды нұсқалары 

www.ziyatker.org сайтында мына сілтеме http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg 

бойынша автоматты түрде жүктеу мүмкіндігімен орналастырылады.  

Анықтама телефондары: 8(7172) 72 98 99 («Сəулеттік новациялар-2017»  

байқауы). 

Диплом, сертификаттардың онлайн нұсқасын жүктеу үлгісі 

www.ziyatker.org → Республикалық шаралар → «Сəулеттік новациялар-2017» 

байқауы →  жалғасы. 

 

Ережеге  

1-қосымша  
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