
«Ұрпаққа ұран болған Ұлы ерлік» 

республикалық интернет-байқаудықашықтықтан өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

 1. «Ұрпақ+» мәдени-білім беру жобасын іске асыру аясында жалпы 

орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім 

алушылару арасын қашықтықтан өткізілетін «Ұрпаққа ұран болған Ұлы 

ерлік» республикалық интернет-байқауының (бұдан әрі - Байқау) ережелері 

оның мақсатын, міндеттерін және тәртібін анықтайды. 

2. Мақсаты: білім алушыларға патриоттық тәрбие беру, белсенді 

азаматтық көзқарастарын қалыптастыру, шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. 

Міндеттері: 

1) тарихи оқиғаға назар аударту арқылы патриоттық көзқарасты 

тәрбиелеу; 

2) әлеуметтік және мәдени жобаларға деген қызығушылықтарын 

аттыруға ықпал ету; 

3) балалар мен жастардың шығармашылық белсенділіктерін арттыруға 

көмектесу; 

4) балаларға патриоттық тәрбие беруге көмектесу; 

5) ардагерлерге деген сыйластық қарым-қатынасты қалыптастыру. 

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Байқаудың ұйымдастырушыларыәділ қазылар алқасы мен 

ұйымдастыру комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5. Байқау жұмыстары электронды түрде 2016 жылғы 13 сәуір - 15 

мамырға дейін konkurs.spo@mail.ru электронды поштаcына қабылданады. 

2016 жылға 15 мамырдан кейін түскен, сондай-ақ талаптарға сәйкес 

келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды.  

Байқаудың қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары, 

қатысушылардың сертификаттары, жеңімпаз балалардың жетекшілеріне 

алғыс хаттар 2016 жылғы 20 мамырда www.ziyatker.org сайтында 

орналастырылады. 

6. Байқауға ұсынылған жұмыстар қайтарылмайды. Байқауды 

ұйымдастырушылар авторға сілтеме жасай отырып, байқау материалдарын 

БАҚ құралдарына жариялауға құқылы. Қатысушыларға сараптамалық 

қорытынды мен пікірлер берілмейді. 

7. Байқауға қатысу үшін әр жұмысқа 1500 (бір мың бес жүз) теңге 

төлемақы төленеді.  

http://www.ziyatker.org/


Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі: 

Алушы: «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы» РМҚК (резидент). 

БанкЦентрКредит АҚ 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

КНП – 859. 

Төлемақының мақсаты:«Ұрпаққа ұран болған Ұлы ерлік» 

байқауы.Байқауға қатысушының (жіберуші) фамилиясын міндетті түрде 

көрсету қажет. 

8. Байқауға қатысу үшін konkurs.spo@mail.ru электронды поштасына 

келесі құжаттар жіберілуі тиіс: 

1) қосымшаға сәйкес толтырылған өтінім; 

2) сканерден өткізгентөлемақы құжаты немесе төлем тапсырмасы; 

3) электронды түрдегі байқау жұмысы. 

  

3. Байқау талаптары 

 

9. Байқауға мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының 8-17 жас аралығындағы білім алушылары 

қатысады.  

Байқау келесі жас санаттары бойынша өткізіледі: 

1) кіші жас тобы: 8-10 жас; 

2) орта жас тобы: 11-14 жас; 

3)жоғары жас тобы: 15-17 жас. 

10. Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі:  

1.«Тұған өлкемнің батыры» - презентациялар байқауы. 

Презентациялар Power Point бағдарламасында орындалғандықтан, 

материалдарды визуалдаудың түрлі тәсілдеріне көңіл бөлген жөн 

(фотосуреттер, суреттер және тағы басқа). Презентациялардың көлемі 10 

слайдтан аспауы тиіс. 

11. Байқау материалдарын бағалау өлшемдері: 

1) презентация мазмұнының берілген тақырыпқа сәйкес келуі; 

2) идеяның түпнұсқалығы; 

3) ресімделуі, дизайны және техникалық орындауы; 

4) байқау материалдарының әдебиет тілінің ережелері мен 

нормаларына сәйкес болуы.  

2. «Балалар соғысқа қарсы» - сурет байқауы. 

Суреттер түрлі техникаларда(қарындаш, түрлі-түсті қарындаш, пастель, 

акварель, гуашь, май және тағы басқа) орындалған суреттер қабылданады. А3 

– 

mailto:konkurs.spo@mail.ru


жұмыс пішімі. Байқауға ұсынылатын жұмыстардың суреттері фотоға 

түсіріліп, электронды түрде бағытталуы тиіс.  

Байқау материалдарын бағалау өлшемдері: 

1) көркемдік сипаттамасы (идеясы, композициясы, түстік шешімі және 

тағы басқа); 

2) композициясы; 

3) көркемдік талғам, түпнұсқалылық; 

4) таңдаған техниканы меңгеруі; 

5) орындау сапасы мен иллюстрациялардың ұқыпты орындаулы. 

3. «Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмайды» - өздері шығарған өлеңдер 

байқауы. А4 пішімінде, қаріпі – Times New Roman, жоларалық интервалы – 

бір жарым, барлық жиектері – 2 см. 

Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: 

1) Байқаудың тақырыбы мен номинациясына сәйкестігі;  

2) Стилистикасы, ұйқастардың күрделілігі;  

3) Түпнұсқалық және бейнелілік;  

4) Аяқталғандығы және анықтылығы. 

4. "Мәңгілік от" – сүйікті кітабына иллюстрация жасау байқауы. 

Иллюстрациялар түрлі материалдарда (ватман, картон, кенеп және тағы 

басқа) және сурет салудың түрлі техникасын (май, акварель, тушь, түрлі-

түсті қарындаш, борлар және тағы басқа) пайдаланып орындалуы мүмкін. 

Байқауға ұсынылатын жұмыстардың суреттері фотоға түсіріліп, JPEG 

пішімінде, көлемі 1 А4 пішімді бетте электронды түрде бағытталуы тиіс.  

Байқау материалдарын бағалау өлшемдері: 

1) таңдалған тақырыптың толық ашылуы; 

2) композициясы; 

3) көркемдік талғам, түпнұсқалылық; 

4) таңдаған техниканы меңгеруі; 

5) орындау сапасы мен иллюстрациялардың ұқыпты орындаулы.11. 

Байқауда бір қатысушы бір немесе бірнеше номинацияға қатыса алады. Әр 

қатысушыдан әр номинацияға бір жұмыс қабылданады. Әр номинацияға 

жеке жұмыс ретінде жеке ақша төленеді.  

12. Байқау жұмысының титул парағында келесілер көрсетіледі: 

облысы, аудан (қала), ауылы; 

білім беру ұйымының аталуы; 

байқау және номинациясының аталуы; 

автордың аты-жөні; 

қатысушының жасы; 

e-mail, байланыс құралдары; 

Жеткешісінің аты-жөні. 

13. Бөгде адамдардың материалдарын және Интернет желісінен 

алынған материалдарды пайдалануға тыйым салынады. Байқау жұмыстары 

бұрын басқа сайтта жарияланбаған болуы тиіс. 

 

 



4. Байқауды қорытындылау 

 

14. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды. 

15. Байқау жеңімпаздары I, II, III дәрежелердегі дипломдармен 

марапатталады, орын алмаған қатысушыларға сертификат беріледі. 

Байқау жеңімпаздарына дипломдардың, қатысушыларға 

сертификаттардың, жеңімпаздардың жетекшілеріне алғыс хаттардың 

электронды нұсқалары www.ziyatker.org сайтында мына сілтеме бойынша 

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

орналастырылады. Анықтама телефоны: +7 (7172) 249 303 («Ұрпаққа ұран 

болған Ұлы ерлік» байқауы). 

Дипломдарды, сертификаттарды, алғыс хаттардды жүктеп алудың 

нұсқасы: www.ziyatker.org → Орталық қызметі  → Республикалық іс-шаралар 

→  «Ұрпаққа ұран болған Ұлы ерлік!» байқауы → әрі қарай). 
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