
"Ұрпақ +" мəдени-білім беру жобасын іске асыру аясында 
«Әрқашан қүн сөнбесін» тақырыбында сырттай республикалық интернет-

байқауын қашықтықтан өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

 1. Ұрпақ +" мəдени-білім беру жобасын іске асыру аясында мектепке 

дейінгі, жалпы орта жəне қосымша білім беру мекемелерінің білім алушылары 

арасында «Әрқашан қүн сөнбесін» тақырыбында сырттай республикалық 

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

мақсатын, міндеттерін жəне өткізу тəртібін анықтайды.  

 2. Байқау мақсаты: дарынды жастар мен балаларды анықтау, қолдау. 

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-адамгершіліқ жəне 

эстетикалық қырларын түсінуге деген ынталарын 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 жəне тəртібі 

 

5. Байқау жұмыстары 2016 жылғы 13 мамыр дейін  konkurs_sun@bk.ru. 

электрондық поштаға қабылданады. Байқауға 2016 жылғы 13 мамыр кейін 

түскен жəне Ережеге сəйкес келмеген  байқау материалдары қарастырылмайды.  

Байқау қорытындысы, жеңімпаздар дипломдары мен қатысушылар 

сертификаттары 2016 жылғы 23 мамырда www.ziyatker.org. сайтына 

орналастырылады. 

6. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды. Ұйымдастырушылар 

авторды көрсете отырып, жұмысты БАҚ-та жариялауға құқылы.  

Анықтама телефондары: 8 (7172) 72-98-99 (Әрқашан қүн сөнбесін» 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: «Әрқашан қүн сөнбесін» балалар суреттерінің 

байқауы.  

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

жіберу қажет: 

1) 1 қосымшаға сəйкес өтінімді; 

2) төлемақы құжатын (түбіртек немесе төлем тапсырмасын) сканерден 

өткізіп; 

3) байқауға қатысатң жұмыс.  

 

3. Қатысушылар жəне байқауға қойылатын талаптар 

 

9. Ұсынылған жұмыстар байқаудың тақырыбына, мақсатына жəне 

міндеттеріне сəйкес болуы керек. 

10. Байқауға мектепке дейінгі, жалпы орта жəне қосымша білім беру 

мекемелерінің 17 жасқа білім алушылары дейін қатыса алады: 

бірінші жас санаты: 6 жасқа дейінгі балалар; 

екінші жас санаты: 7-10 жас; 

үшінші жас санаты:11-14 жас; 

төртінші жас санаты:15-17 жас. 

 

11. Байқау жұмыстары келесі номинациялар бойынша қабылданады:  

1) «Бала күлкісі» – фото байқауы.  

Әрбір қатысушы байқауға 2 электрондық фотосурет жібере алады. 

Басты шарттары: фотосуретте күлімдеп, өзінің эмоциясын білдіріп 

тұрған бала болуы. Сондай-ақ жіберілген жұмыстың эстетикалық сапасы 

бағаланады. Мораль нормаларына қарсы фотосуреттер, коллаждар 

қабылданбайды. 

Қабылданатың фотосуреттерге қойылатын критерийлер: 

JPEG форматындағы фотосуреттер (өлшем бірлігі 1 Мб жəне жоғары), 

А4 өлшемді форматында; 

Фотосуреттер түсін, контрастын, кадрленуін, анықтығын жақсарту 

мақсатында фоторедакторда өнделуі мүмкін, фотошопты қолданусыз. 

 2)  «Бақытты балалықшақ» (əнді үздік орындау) 

Байқауға қатысуға ұзақтығы 3 минуттан көп емес бір видеожазба 



ұсынылады.  

Критерийлер: 

 конкурстың тақырыбына сəйкестігі, 

 орындау бірегейлігі; 

 орындаушылық шеберлік; 

 мелодия аранжировкасының, əн жазбасының сапасы жəне 

кəсібиілігі. 

 

1. Байқауды қорытындылау жəне 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 («Әрқашан қүн сөнбесін» байқауы). 

Диплом, сертификаттардың онлайн нұсқасын жүктеу үлгісі www.ziyatker.org 

→Республикалық шаралар→ «Әрқашан қүн сөнбесін» байқауы →  жалғасы. 
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