
 «Менің жерлестерімнің әдеби шығармашылығы» 

шығармашылық жұмыстардың республикалық интернет-байқауын 

қашықтықтан ұйымдастыру және өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

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

ұйымдарының білім алушылары мен педагогтері арасында қашықтықтан 

өткізілетін Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 

«Менің жерлестерімнің әдеби шығармашылығы» тақырыбында 

шығармашылық жұмыстардың республикалық интернет-байқауын (бұдан әрі - 

Байқау) қашықтықтан өткізу ережелері оның мақсатын, міндеттерін және өткізу 

тәртібін анықтайды. 

2. Мақсаты:     педагогтер     мен       білім      алушылардың     зияткерлік-  

шығармашылық  әлеуетін  дамыту,  қазақстандық  ақындар  мен жазушылардың 

әдеби мұрасын насихаттау. 

Міндеттері: 

          қатысушылардың жерлестерінің шығармашылығы және рухани мұрасы 

арқылы, шығармашылық қабілеттерін, дүниетануын және зерттеу дағдыларын 

дамытуға ықпал ету;  

қатысушылардың жерлестерінің шығармашылығына қызығушылығын,          

көркем әдебиетті оқуға махаббатын ояту; 

қазақстандық ақындар мен жазушылардың шығармашылығына және 

тұлғаға деген мақтанышы мен сыйластық сезімін тәрбилеу.  

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 және тәртібі 

 

5. Байқау жұмыстары 2016 жылғы 26 қазаннан 9 желтоқсанға дейін 

konkurs.16@mail.ru электрондық поштасына қабылданады. Байқауға 2016 

жылғы 9 желтоқсаннанан кейін түскен және Ережеге сәйкес келмеген байқау 

материалдары қарастырылмайды.  

Байқау қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары мен 

қатысушылардың сертификаттары 2016 жылғы 20 желтоқсанда 

www.ziyatker.org. сайтына орналастырылады. 

6. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды. Байқаудың 

ұйымдастырушылары авторды көрсете отырып, жұмысты бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялауға құқылы.   

7. Байқауға қатысу үшін төлемақы төленеді:  

білім алушылар - 1500 (бір мың бес жүз) теңге; 



педагогтер - 3000 (үш мың) теңге. 

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: «Менің жерлестерімнің әдеби 

шығармашылығы» 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) сканерден өткізілген төлемақы түбіртегі немесе төлем тапсырмасы; 

2) электронды түрде байқау жұмысы. 

 

3. Байқау талаптары 

  

8. Байқауға: 

1) 7-17  жастағы жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының білім алушылары келесі жас санаттары бойынша: 

кіші жас санаты: 7-10 жас; 

орта жас санаты: 11-14 жас; 

жоғары жас санаты: 15-17 жас 

2) педагог қызметкерлер қатыса алады. 

          9. Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1. «Дебют» номинациясы (презентация байқауы). 

Байқауға    жерлес  жас жазушылар мен ақындардың шығармашылығы 

туралы слайд-презентацияларын жасауға, жұмысқа авторлық көркем суреттер 

қосуға болады.  

Слайдты ресімдеу: 

Слайд стилі (бірыңғай стильмен ресімдеу); 

Түстерді пайдалану (бір слайдта 3 түстен артық түс қолданылмауға кеңес 

беріледі: бірі фонға, бірі – тақырып үшін, бірі – мәтінді жазу үшін). 

Анимациялық эффектілер (слайдта ақпарат беру үшін мейлінше 

компьютерлік анимациялық мүмкіндіктерді пайдаланыңыз). 

Мәліметті беру: 

Қысқа сөздер мен сөйлемдерді қолданыңыз. 

Қаріп (тақырып үшін -24 тен кем емес, ақпарат үшін -18 ден кем емес). 

Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: 

тақырыпқа және номинациясына сәйкестігі; 

mailto:iao.konkurs@mail.ru


мазмұндылығы және ерекшелігі; 

сауаттылығы. 

2. «Менің       Отанымның     қарапайым      үні ... »     (әдеби     байқау). 

Байқауға туған жерге арналған бір сүйікті әдеби шығарма туралы пікір 

(бір кітаптың презентациясы) жасалу керек. Жұмысқа фотоматериалдар мен 

көркем суреттер құпталады. 

Жұмысқа қойылатын талап: 

          Пікір мазмұны:  

          а) шығарма жөнінде қысқаша мәлімет (кем дегенде 5 сөйлем); 

          б)жазушы бұл туындысында қандай проблемалар қозғады және бағалауы; 

          в) композиция және оның өзгешеліктері; 

          г) критерийліқ бағалау: 

             қандай тақырып және қалай ашылған; 

             идеялық мазмұны; 

             тілі мен стилі;  

           д) осы туындының әдеби үдерісіндегі және автордың 

шығармашылығындағы орны. 

          Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: 

тақырыпқа және байқау номинациясына сәйкестігі; 

тақырыптың терең ашылуы, жаңа тәсілдері, өз пікірлері мен 

тұжырымдары;  

баяндау формасы, стилі; 

 сауаттылығы. 

3. «Сөзге ғана өмір берілген ...» номинациясы (бейнежарнама байқауы) 

мына тақырыптар бойынша: 

1) «Менің шығармашылық туындым»; 

2) «Оқу - бұл үздік білім!»; 

3) «Кітап арқылы бейбітшілік пен келісімге жету»; 

4) «Бір ел – бір кітап»; 

          5) «Менің сүйікті әдеби кейіпкерім». 

Жұмысты ресімдеуге қойылатын талаптар: 

1) Бейнежарнама электронды түрде қабылданады, формат - AVI, DivX, 

MPEG2, MPEG4, WMV); 

         2) бейнежарнаманың уақыты – 2 минуттан артық болмауы тиіс; 

         3) міндетті түрде қатысушы бейнежарнамада болуы тиіс; 

         4) бейнежарнаманың түсірілімде және монтаждауында арнайы    

бағдарламалармен құралдар қолдануы – қатысушының өз еркі; 

5) бейнежарнамалар   Қазақстан   Республикасының   заңын бұзбауы  тиіс.  

          Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: 

          жұмыстың тақырып пен номинацияға сәйкестігі; 

мазмұндылығы мен ақпараттылығы; 

түсірілімнің сапасы, дыбыстық сүйемелдеу, бейнеэффект; 

          бейнежарнаманың тәрбиелік рөлі. 

4. «Тағдыр    байланыстылығы»   номинациясы    (шығармашылық  



байқауы) 

Әдеби өлкетану факультатив сабақтарының бағдарламалары, жерлес 

ақын- жазушылардың шығармашылығына арналған әдеби үйірмелер немесе 

әдеби қонақжайындағы сабақтардың сценарийлері, туған жерлестерінің әдеби 

мұрасын насихаттау бойынша сыныптан тыс іс-шаралар сценарийлері 

қабылданады. 

Жұмысты ресімдеуге қойылатын талаптар: 

1) мәтін MSWord мәтіндік редакторда жазылуы керек. Қаріп  - Times New 

Roman;  қаріп көлемі - 14; жол аралық - 1; жиектері - 2 см, ені тегістелген, 

бірінші жолдан шегініс  – 1,25 см; 

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

3) фотосуреттің форматы: JPEG немесе BMP. 

Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: 

байқаудың тақырыбы мен номинациясына сәйкестігі; 

жаңашылдығы, жасампаздылығы; 

мазмұндылығы, тәрбиенің бағыты; 

қолданылатын инновациялық педагогикалық технологиялардың 

өзектілігі; 

сауаттылығы. 

10. Қатысушы сайыста бір немесе бірнеше номинацияға қатыса алады. 

Әр номинацияға қатысушыдан бір жұмыс қана қабылданады. Төлемақы әр 

номинацияға жеке төленеді. 

11. Сайыстық жұмыстың негізгі бетінде міндетті түрде көрсетіледі: 

облыс, аудан (қала), ауыл; 

білім беру ұйымының аталуы; 

сайыстың, номинацияның аталуы; 

автордың аты-жөні; 

қатысушының жасы; 

жетекшінің аты-жөні; 

жетекшінің лауазымы және қызметі; 

e-mail және байланыс деректері. 

12. Интернет желісінен алынған және өзге авторлардың материалдарын  

қолдануға тыйым салынады. Байқау жұмыстары бұрын ешқандай интернет 

желісінде жарияланбаған болуы тиіс.  

 

4. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды марапаттау 

 
13. Әділқазы мүшелері номинациялар бойынша байқаудың 

жеңімпаздарын анықтайды. Байқау жеңімпаздары І, ІІ, ІІІ дәрежедегі 

дипломдармен, байқау жеңімпаздарының жетекшілері алғыс хаттармен 

марапатталады, орынға ілікпеген қатысушыларға сертификаттар беріледі. 

14. Байқау жеңімпаздарына дипломдардың, олардың жетекшілеріне алғыс 

хаттардың және қатысушыларға сертификаттардың электронды нұсқалары 

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

/c10hgбойынша автоматты түрде жүктеу мүмкіндігімен орналастырылады.  

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg
http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg


 

Анықтама телефондары: 8(7172)24-93-12,  Людмила Васильевна. 

 

          Диплом, сертификаттардың онлайн нұсқасын жүктеу үлгісі  

www.ziyatker.org → Республикалық іс-шаралар →«Менің жерлестерімнің 

әдеби шығармашылығы» байқауы→жалғасы. 

 

 

 

 

  

 

http://www.ziyatker.org/

