
«Жұлдызды жаз, менімен бол...» 

 Республикалық интернет-байқауын қашықтықтан өткізу ережелері 

 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Балаларды қорғау күніне   арналған «Ұрпақ+» мәдени-білімдік 

жобасын жүзеге асыру  аясында  жалпы орта, қосымша, техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында қашықтықтан 

өткізілетін «Жұлдызды жаз, менімен бол...» » тақырыбындағы 

шығармашылық жұмыстардың республикалық интернет-байқауының (бұдан әрі 

- Байқау)    ережелері оның мақсатын, міндеттерін және өткізу тәртібін 

анықтайды. 

2.Мақсаты: білім беру ұйымдары білім алушыларының зерттеушілік 

және зияткерлік-шығармашылық әлеуетін дамыту 

Міндеттері:  

білім алушылардың   жазғы демалыс кезінде көрген  қызықты 

жағдаяттарды әдеби туындылар, суреттер, фотосуреттер, видеоролик  түрінде  

көрсету арқылы танымдық қызығушылықты қалыптастыру; 

білім алушылардың ой-пікірі мен сезінгендерін түрлі жанр (ертегі, өлең, 

әңгіме) үлгісінде жеткізуге дағдыландыру; 

сандық фото суреттер мен видеороликтерді жасаудағы білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал жасау;  

          болашаққа деген сенімді, шыдамдылықты, қоршаған ортаға деген 

сүйіспеншілікті, бақытты балалық шақ үшін туған өлкесіне деген құрметтері 

мен ризашылықтарын тәрбиелеу.  

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Байқауды ұйымдастырушылар әділ қазылар алқасы мен ұйымдастыру 

комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

 

 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі мен тәртібі 

 
5. Байқау жұмыстары  2016 жылғы  1 маусымнан 20 шілдеге  дейін 

konkurs.16@mail.ru электронды поштасына қабылданады. 

2016 жылғы  20  шілдеден  кейін түскен байқау материалдары, сондай-ақ 

талаптарға сәйкес келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды.  

Байқаудың қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары, 

қатысушылардың сертификаттары 2016 жылғы 30 шілдеде  www.ziyatker.org 

сайтында орналастырылады.  

6. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды. Байқаудың 

mailto:iao.konkurs@mail.ru
http://www.ziyatker.org/


ұйымдастырушылары авторды көрсете отырып, жұмысты бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялауға құқылы. Қатысушыларға сараптамалық қорытынды 

және рецензиялар берілмейді. 

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

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі:  

ҚР БҒМ «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» 

РМҚК (резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

Кбе 16 

Төлемақы мақсатының коды: 859.  

АО «Банк Центр Кредит» 

Төлемақының аталуы: « «Жұлдызды жаз, менімен бол...» байқауы. 

Байқауға қатысушының (жіберуші) аты-жөнін, тегін міндетті түрде 

көрсету керек.  

Байқауға қатысу үшін konkurs.16@mail.ru электронды поштасына келесі 

құжаттарды міндетті түрде   жіберу қажет:  

1) қосымшада көрсетілген форма бойынша өтінім; 

2) сканерден өткізілген төлемақы түбіртегін немесе  төлем тапсырмасы; 

3) электронды түрде байқау жұмысы. 

 

3. Байқау талаптары 

 

  8. Байқауға 7-17  жас аралығындағы жалпы орта, қосымша, техникалық 

және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушыларыкелесі жас санаттары 

бойынша   қатыса алады: 

    -7-10 жастағы кіші санат; 

    - 11-14 жастағы орта санат; 

    - 15-17 жастағы ересек санат. 

  9. Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

    1. « Жаз  қызықтары» номинациясы (әдеби байқауы). 

         Байқауға авторлық шығармалар: әңгіме, өлең, ертегі түрінде жіберіледі. 

Жұмыста жазғы қызықты оқиғалар суреттеліп,  суреттер мен фотосуреттермен 

толықтыруға болады.  

         Жұмысты ресімдеуге қойылатын талаптар: 

         1) әңгіме мәтіні MSWord. мәтіндік редакторда терілуі, шрифті  - Times  

New Roman;  шрифт көлемі - 14; ара қашықтық - 1; екі шетінде - 2 см, ені 

тегістелген,бірінші жолдан шегініс  – 1,25 см; 

         2) жұмыс көлемі  –  А4 форматында 1-2 бет, суреттерін қоса алғанда.  

 Байқау жұмыстарын бағалау критерийлері: 

1) тақырыпқа және байқау номинациясына сай; 

2) материалды ұсыну ерекшелігі және шығармашылық тәсіл; 

   3)сауаттылығы 
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        2.  «Жазғы палитра» номинациясы (суреттер байқауы). 

        Байқауға  жаз бояулары, жазғы демалыс бейнеленген суреттер жіберіледі. 

 Жұмысты рәсімдеуге қойылатын талаптар: 

1) Байқау кез келген материалда (ватман, картон, холст және т.б.) 

2) Жұмыстар  майлы бояу, акварель, тушь, бояу қарындаш, бор әдісімен  

салынуы тиіс; 

3) Барлық жұмыстар  фотоға түсірілген және электронды түрде JPEG  

немесе BMP форматында салынған болуы қажет. Графикалық файлдың көлемі 

3 мегабайттан аспауы тиіс. 

   Байқау жұмыстарын бағалау критерийлері: 

1)  тақырыпқа және байқау номинациясына сай болуы; 

  2) материалды ұсыну ерекшелігі және шығармашылық тәсіл; 

   3)жұмыстың  жас ерекшелігіне сай болуы 

        3. « Қош келдің, көңілді жаз!» номинациясы. (видеоролик байқауы). 

        Байқауға қатысушының орындауында  жазғы демалысты бейнелеген 

видеосюжет пен видеоролик жіберіледі, speech  ұзақтығы 1-2 минут. 

       Жұмысты рәсімдеуге қойылатын талаптар: 

       1) видеоролик электронды түрде DVD-R дискінде,   AVI ,DivX,  MPEG2, 

MPEG4, WMV форматында жіберілуі керек: 

       2) видеороликтің қысқалығы-128х720 HD 16: 9  

       3) видеороликтің ұзақтығы 4 минуттан көп болмауы тиіс; 

       4) видеороликте қатысушының өзі болуы шарт емес; 

       5) видеороликті түсіруде, монтаж жасауда пайдаланылған бағдарламалар  

мен құрылғылар қатысушының өз таңдауына байланысты; 

        6) видеороликтің жанр ( сұхбат, репортаж, видеоклип т.б.) түрін қатысушы  

өзі таңдайды; 

        7) видеороликтің мазмұны ҚР заңына қайшы болмауы қажет; 

        8) жарнама мазмұнында түсірілген роликтер қарастырылмайды. 

 Байқау жұмыстарын бағалау критерийлері: 

1)  жұмыстың тақырып пен номинацияға сәйкестігі; 

2) ақпараттың ерекшелігі және мазмұндылығы; 

3) материалды беруде өзіндік ойдың болуы 

4) түсірілімнің сапасы, дыбысы, өзгешелігі, жалпы эмоционалдық әсеріне  

назар аударылады 

        4. «Жаз - демалыс пен армандар мезгілі...» номинациясы (фотоколлаж 

байқауы). 
        Байқауға    4 және одан да көп цифрлық фотосуреттер қабылданады. 

 Жұмысты ресімдеуге қойылатын талаптар: 

        1) форма: электронды  фотоколлаж; 

2) қосымша: анықтамалық файл ( суреттерге анықтама-түсінік беру; 

        3) фотоколлаж түрі қатысушының таңдауына  байланысты: композиция,  

коллаж, плакат үлгісіндегі күнтізбе т.б.; 

       4) фотоколлаж көлемі - А 4 форматында 

       Байқау жұмыстарын бағалау критерийлері: 

1) жұмыстың тақырып пен номинацияға сәйкестігі; 



2)  ақпараттың ерекшелігі және мазмұндылығы; 

3) жұмыстың  мазмұны мен эмоционалды бағыты;  

4) кейіпкерлердің шынайылығы композициялық шешімі; 

5) графикалық  нысанның сапалылығы ( сәйкестігі, қанықтығы) қызықты,  

әсерлі бейнелер; 

       6) көркемдік қабылдаулар.  

       10. Байқауға қатысушы бір және бірнеше номинация бойынша қатыса 

алады. 

 Әр номинация бойынша бір ғана жұмыс қабылданады. Әр номинация 

бойынша төлемақы бөлек төленеді. 

    11. Байқау жұмысының титул парағын рәсімдеу тәртібі: 

облыс, аудан (қала), ауыл; 

 білім беру ұйымы; 

байқау атауы және номинациясы; 

автордың аты-жөні, жасы; 

 жетекшінің аты-жөні; 

 жетекшінің  қызметі және жұмыс орны; 

 email және байланыс мәліметтері 

       12. Байқауда басқа адамның және ғаламтор мәліметтерін пайдалануға қатаң 

тыйым салынады. Байқау жұмыстары ешбір сайтта жарияланбаған болуы керек. 

 

4. Байқаудың қорытындысын шығаружәне жеңімпаздарды марапаттау 

 

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

жеңімпаздарының жетекшілері алғыс хатпен марапатталады, орынға ілікпеген 

қатысушыларға сертификаттар беріледі.   

       14. Байқау жеңімпаздарының дипломдары, олардың жетекшілеріне алғыс 

хаттар және қатысушыларға  арналған сертификаттардың электронды 

нұсқаларыhttp://www.ziyatker.org/#!-/c10hg сайтында автоматты түрде жүктеу 

мүмкіндігімен  орналастырылады. 
       Анықтама алуға арналған телефондар:8(7172)24-93-12, Людмила Васильевна. 

        Онлайн дипломдар мен сертификаттарды жүктеу нұсқасыwww.ziyatker.org → 

Республикалық іс-шара →  Байқау «Жұлдызды жаз, менімен бол...»→ бұдан әрі 
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Ережеге қосымша 
 

 

Республикалық қашықтықтан өткізілетін  интернет-байқауға 

қатысуға өтінім 
 

Қатысушының 

аты-жөні 

Жасы Облыс,аудан 

(қала),ауыл, 

білім беру 

ұйымы; 

сыныбы, 

курсы) 

Байқау, 

номинациялар 

және жұмыс 

атауы 

 

Байланыс 

мәліметтері 

(ұялы 

телефон, 

эл. пошта) 

 

Жетекшінің 

аты-жөні, 

бар болса, 

қызметі 

және 

жұмыс 

орны 

 

 

Жетекшінің 

байланыс 

мәліметтері 

(ұялы 

телефон, эл. 

пошта) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 


