
 «Ер есімі – ел есінде»  республикалық интернет-байқауды 

қашықтықтан өткізу ережелері 

 

 

1. Жалпы ережелер  

 

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

ұйымдарының  білім алушылары арасында «Ер есімі – ел есінде» 
республикалық интернет-байқауды (бұдан әрі - Байқау) қашықтықтан өткізу 

ережелері оның мақсатын, міндеттерін және өткізу тәртібін анықтайды. 

2. Байқаудың мақсаты - балалардың адамгершілік құндылықтарын, 

Отанға деген саналы құрмет пен махаббат сезімін, балалардың танымдық 

және шығармашылық қабілеттерін дамыту.   

3. Байқау міндеттері: 

          1) тарихи оқиғаларға назар аударту арқылы патриоттық дүниетанымды 

қалыптастыру; 

         2) Ұлы Отан соғысы оқиғаларын оқуға ынталандыру. 

         3) Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің тарихи құндылықтарына білім 

алушылардың рухани ортақтастық, патриоттық сезімін тәрбиелеу; 

         4) байқау жұмысын  орындау және әзірлеуде шығармашылық ойлау 

және эстетикалық талғамын дамыту; 

         5)  қолданбалы өнерге деген сүіспеншілікті тәрбиелеу. 

4. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

5. Байқаудың ұйымдастырушылары әділ қазылар алқасы мен 

ұйымдастыру комитетінің құрамын қалыптастырады.  

 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

6. Байқау жұмыстары  2017 жылғы 12 мамырға дейін 

konkurs_pamyat@mail.ru электрондық поштаға қабылданады. 

7. Байқау жұмыстары 2017 жылғы 12 мамырға кейін  түскен, сондай-

ақ талаптарға сәйкес келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды.  

8. Байқауға түскен материалдар қайтарылмайды. Байқаудың 

ұйымдастырушылары жұмысты бұқаралық ақпарат құралдарында авторды 

көрсете отырып, жариялауға құқылы. 

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

төленеді. 

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі.  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

(Резидент). 
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Астана қаласы, БанкЦентрКредит АҚ. 

Төлемақы аталуы: «Ер есімі – ел есінде» байқауы. Байқауға 

қатысушының (жіберуші) фамилиясын міндетті түрде көрсету қажет. 

Байқауға қатысу үшін, konkurs_pamyat@mail.ru электрондық поштаcына 

келесі құжаттарды жіберу қажет: 

         1) қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш; 

2) сканерден өткізілген түбіртек немесе төлем тапсырмасы; 

3) байқауға қатысатын жұмыс электрондық түрде. 

11. Байқаудың қорытындысы және жеңімпаздар тізімі 2017 жылғы 24 

мамырда www.ziyatker.org сайтында орналастырылады.  

 

 

3. Байқауға қатысушыларға қойылатын талаптар 

 

12. Байқауға білім беру ұйымдарының 7-17 жас аралығындағы білім 

алушылары келесі жас санаттары бойынша қатысады: 

1) кіші жас санаты: 7-10 жас; 

2) орта жас санаты: 11-14 жас; 

3) жоғарғы жас санаты: 15-17 жас. 

13. Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі: 

«Сурет»; 

          «Ардагерге сыйлық»; 

 «Эссе». 

 «Сурет» номинациясы. Байқауға фломастерлер, гуашь, акварель, 

борлар, балауыз борлар, тушь, жұмсақ бояу қарындаштар материалдарды 

пайдалана отырып, кез келген техникада орындалған фото суреттер 

қабылданады (фото немесе сканер). Суреттер, сондай-ақ графикалық 

редактормен (Adobe PhotoShop, Paint және т.б.) орындалуы мүмкін. 

Конкурсқа тек JPEG форматындағы электрондық нұскадағы суреттер 

жіберіледі. 

14. Байқау жұмысының бағалау өлшемдері: 

1) байқаудың тақырыбы мен номинациясына сәйкестігі;  

2) жұмыстың  сапалы және шебер орындалуы; 

3) жобалау және орындау ерекшелігі; 

4) көркемдік деңгейі (дизайн элементтері, түс үйлесімділігі, 

коипозициялық шешімдер); 

5) жұмыстың эмоциялық әсері. 

«Эссе» номинациясы: 

Эссе көлемі 1 беттен көп емес, форматы А4, шрифт Times New Roman 

14, жолдардың арақашықтығы бір интервал. 

http://www.ziyatker.org/


15. Байқау жұмысының бағалау өлшемдері: 

1) байқаудың мақсаты мен номинациясына сәйкестігі; 

2) тақырыптың ашылуын баяндаулы көрсету; 

3) нақты материалды білу, жеке пікір-ойының баяндалуы; 

4) байқау жұмысының сауаттылығы мен эстетикалық ресімдеуі; 

5) авторлық идеяның ерекшелігі мен жаңалығы. 

«Ардагерге сыйлық» номинациясы. Сыйлықтардың, открытка және 

басқа да қолдан жасалған бұйымның әзірлеу суреттері. Байқауға түрлі өнер 

техникасындағы шеберлік жұмыстары ұсынылады: макет жасау (сіріңке, 

қағаз, қатты қағаз, тиындар, ағаш және т.с.), сурет шығармашылығынан 

жұмыс (сурет, графика, коллаж, батик, гобелен), керамика, тоқу, шыбық өру, 

жіп, ағашта сурет салу және т.с.) 

Байқауға ұсынылған жұмыстар: 

1) суретке түсіріліп, электрондық JPEG форматында жіберілу керек. 

Жұмыстың жасалу барысын кезеңдік фото суреттерде бейнелеп көрсету. 

Фото сурет 4 данадан кем болмауы тиіс. 

Байқау жұмысын бағалау өлшемдері: 

1) байқау тақырыбының көрінісі және шарттарының сәйкестігі; 

2) сәндік қолданбалы өнер саласында білім және дағдыларын көрсету; 

3) жұмыстардың жоғарғы эстетикалық деңгейі; 

4) жаңалығы мен бірегейлік ойын көрсету; 

5) материалдарды жақсы таңдауы; 

6) аннотацияның болуы. 

16. Байқау жұмысының титул парағында мыналар көрсетілуі тиіс: 

1) қатысушының аты-жөні; 

2) жас мөлшері; 

3) облыс, аудан (қала) немесе ауылы; 

4) білім беру ұйымының аталуы; 

5) байқау номинациясы, бұйымның аталуы; 

6) қатысушы жетекшісінің аты-жөні; 

7) байқау жұмысының жасалған уақыты. 

17. Байқауға қатысушы бір немесе бірнеше номинацияларда қатыса 

алады. Қатысушыдан әр номинацияға бір ғана жұмыс қабылданады. 

Төлемақы әр номинацияға бөлек жұмыс ретінде төленеді. 

 

 

4. Байқау қорытындысын шығару және жеңімпаздарды 

марапаттау 

 

18. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды. «Ер есімі – ел есінде»  байқауы соңында жеңімпаздардың ең 

үздік жұмыстары www.ziyatker.org сайтында жарияланады.  

          19. Байқау жеңімпаздары I, II, III дәрежелердегі дипломдармен, 

жеңімпаздардың жетекшілері алғыс хаттармен, қатысушыларға 

сертификаттар беріледі. Дипломдардың, алғыс хаттардың және  

http://www.ziyatker.org/


сертификаттардың электронды нұсқалары мына сілтеме www.ziyatker.org 

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

орналастырылады. Анықтама телефондары: 8 (7172) 72-98-99. 

 
 

 

Ережеге қосымша 

 

Қашықтықтан өткізілетін Республикалық интернет-байқауға қатысу туралы ұсыным 

 

Қатысушының 

аты-жөні 

 

Қатысушының 

жасы 

Облысы, қала, 

аудан, ауыл, 

білім беру 

ұйымының 

атауы 

 

Байқаудың, 

номинациясының, 

жұмыстың атауы 

Байланыс 

құралдары 

(ұялы 

телефоны, 

электронды 

поштасы) 

Жетекшісінің 

аты-жөні 

1 2 3 4 5 
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