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Халықаралық балаларды қорғау күніне арналған «7 Керемет» облыстық қашықтықтан 

шығармашылық байқауын өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

1. Халықаралық балаларды қорғау күніне арналған «7 Керемет» облыстық қашықтық 

шығармашылық байқауы (бұдан әрі – Форум) оның мақсатын, міндеттерін, өткізу және 

каржыландыру тәртібін анықтайды. 

2. Байқауды ұйымдастырушылар - Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы, 

Дарындылық пен қосымша білім беруді дамытудың Шығыс Қазақстан ғылыми-әдістемелік 

«Дарын» орталығы (бұдан әрі – ДпҚББД ШҚ ҒӘ «Дарын» орталығы). 

3. Байқаудың мақсаты: дарынды балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық 

белсенділігін қолдау және дамыту. 

4. Байқаудың міндеттері: 

1)  балалар мен жастардың әлеуметтік және шығармашылық белсенділігін дамыту, өзін-өзі 

жетілдіру және өзін-өзі дамыту қажеттілігі; 

2) балаларды қосымша біліммен қамтуға, оларды іс-шараларға тарту арқылы көбейту; 

3) тәуелсіздікті, әр істі шығармашылық және жеке көзқарасты дамыту; 

4) балаларда отансүйгіштік сезімін, ұлттық мәдениетті, Қазақстан халқының салт-дәстүрін 

құрметтеуге тәрбиелеу. 

5. Байқауды ұйымдастырушылар Ұйымдастыру комитеті мен Байқаудың қазылар алқасының 

құрамын құрайды. 

 

2. Форумды өткізу орны және уақыты 

6. Өтініштер мен байқаудық жұмыстар электронды түрде 2020 жылдың 25 мамырына 

дейін konkurs7keremet@mail.ru электронды поштасына қабылданады. Электрондық поштаның 

тақырыбында Байқау номинациясының толық атын көрсету керек. 

Ұйымдастыру комитетіне 2020 жылдың 25 мамырынан кешіктірілген, сонымен қатар оларға 

қойылатын талаптарды бұзған материалдар қарастырылмайды. 

Байқаудың нәтижелері 2020 жылдың 1 маусымында www.shygysdaryn.kz сайтында 

жарияланады. 

Жеңімпаздардың дипломдары www.shygysdaryn.kz сайтында 2020 жылдың 10 маусымына 

дейін жарияланады. 

7. Байқауға жіберілген материалдар қайтарылмайды. Байқауды ұйымдастырушылар 

байқаудық материалдарын авторын көрсете отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға 

құқылы. 

3. Форумды өткізу тәртібі және шарты 

8. Байқауға Шығыс Қазақстан облысының жалпы орта және қосымша білім беру 

ұйымдарының оқушылары қатысады. Қатысушылардың жасы: 6-17 жас, 2020 жылдың 1 маусымы. 

9. Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі: 

1) Суреттер «Менің Отаным - Қазақстан» тақырыбындағы байқауы 

(қатысушылардың жасы 6-10 жас): 

Осы байқауға қатысу үшін Ұйымдастыру комитетіне JPG немесе PNG форматындағы 

жақсы сканерленген фотосуретті немесе фотосуретті жіберу қажет. Құжатқа WORD форматында 

автор туралы мәліметтер (тегі, аты, әкесінің аты, қала / аудан, оқу орнының толық атауы, жасы, 

техникасы) қоса тіркелу қажет. 

Жұмысты кез-келген техникада (акварель, пастель, май, гуашь, қарындаш сурет және т.б.) 

орындауға болады. Жұмыс A4 қағазында (21x29,7 см) жасалуы керек. 
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Бір қатысушы бірден бірнеше суретті ұсына алады. Байқауға ұжымдық жұмыс 

жіберілмейді. Байқаудық суреттер берілген тақырыпты көрсетуі керек. 

Сызбаларды бағалау критерийлері: 

- жарыс тақырыбына сәйкестігі; 

- тақырыптың өзіндік және толықтығы; 

- жаңалығы, өзектілігі, тартымдылығы; 

- орындау сапасы мен технологиясы; 

- материалдардың көркемдік және техникалық сапасы. 

 

2) Авторлық өлеңдер «Міне, қандай біздің жаз!» тақырыбындағы байқауы. 

(қатысушылардың жасы 6-10 жас): 

Байқауға қатысу үшін сіз өзіңіздің шығармаңызды Ұйымдастыру комитетіне жіберуіңіз 

керек. Шығарманың көлемі - кемінде 4 шумақ (16 жол). Жұмыс электронды түрде Word 

форматында ұсынылады. Құжат қатысушы туралы ақпаратты мәліметтер керек (тегі, аты, әкесінің 

аты, қала / аудан, оқу орнының толық атауы, қатысушының жасы). 

Бір қатысушы 1-ден көп емес өлең бере алады. Байқауға ұжымдық жұмыс жіберілмейді. 

Авторлардың жұмыстары берілген тақырыпты көрсетуі керек. Өлеңдер қазақ немесе орыс 

тілдерінде қабылданады. 

Шығарманы бағалау критерийлері: 

- сауаттылық, әдеби норманы сақтау; 

-артория және мазмұн (ой, сезім, тәжірибе - көркем образ арқылы көрінеді); 

- поэтикалық сауаттылық (өлшем, ырғақ, рифма, эвфония); 

- сайыс тақырыбының сәйкестігі және ашылуы; 

- шығармашылық; 

- материалды жеткізу тереңдігі, логикалық байланыс, құрамы. 

 

3) «Алтын Қазына» өнер және қолөнер байқауы (қатысушылардың жасы (10-15 жас): 

Дайын жұмыстардың фотосуреттері қатысуға қабылданады: 

1) «Қалдық материалдардан жасалған қолөнер»; 

2) «Табиғи материалдан жасалған қолөнер»; 

3) «сувенирлер мен сыйлықтар»; 

4) «Қуыршақтар мен ойыншықтар»; 

5) «Пластинадан жасалған сұлулық». 

Байқауға кез-келген материалдан, аспаптан (коллаждар, пластилиндер, табиғи материалдар 

және т.б.) техникада жасалған қолөнер бұйымдары (қолөнер) Байқауға қатысуға жіберіледі. 

Жұмыстар фотосуреттер түрінде JPG немесе PNG форматында қабылданады. Бірнеше 

фотосурет ұсынылуы керек: жақын және қолөнердің әртүрлі аспектілері, оны жасау процесі, 

сонымен қатар автордың қолөнермен бірге түскен фотосуреті. Қолөернерге WORD форматындағы 

құжат қоса тіркелуі керек, автор туралы мәліметтер (тегі, аты, әкесінің аты, қала / аудан, білім 

беру ұйымының толық атауы, жасы, техникасы). 

Әр қатысушыдан бір шығармашылық жұмыс қабылданады. Байқауға ұжымдық жұмыс 

жіберілмейді. 

Қолөнерді бағалау критерийлері: 

1) шеберлік деңгейі, таңдалған техниканы меңгеру; 

2) бұйымның эстетикалық келбеті (бұйымның дизайны); 

3) бұйымның стилистикалық, көркемдік және қиялды шешімдерінің бірлігі; 

4) жоспардың өзіндік ерекшелігі, оның көркемдік бейнесі; 

5) халықтық дәстүрлерді, техникаларды қолдану. 

 

4) Фото «Табиғатты бірге сақтайық!» байқауы (қатысушылардың жасы 10-15 жас): 

Байқауға келесі номинациялар бойынша Шығыс Қазақстанның табиғаты туралы авторлық 

фотосурет қабылданады: 



- «Табиғи ландшафт» - ландшафттар, аймақтың табиғатының қайталанбас бұрыштары 

бейнеленген фотосурет; 

- «Қорықтағы орындар» - Шығыс Қазақстанның ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының, 

қорықтарының, табиғи ескерткіштерінің суреттері. 

- «Әдемі ботаника» - бақтар, саябақтар, орман өсімдіктері бейнеленген фотосурет; 

- «Объективтегі фауна» - табиғи ортадағы жануарлар әлемін (сүтқоректілер, құстар, 

балықтар, бауырымен жорғалаушылар, қосмекенділер, жәндіктер және т.б.) бейнелейтін 

фотосурет; 

- «Тоқта, бір сәт!» - күтпеген күлкілі, табиғи құбылыстардың қызықты суреттері. 

Байқауға қатысу үшін цифрлық форматтағы сапалы және толық көлемдегі түрлі-түсті 

немесе ақ-қара фотосуреттер қабылданады. Суреттері бар файлдар JPG форматында ұсынылады 

және 10 Mb-ден аспауы керек. Суреттің өлшемі - төменгі жағында кемінде 2000 пиксель. 

Байқауға жіберілген фотосуреттерді компьютерлік бағдарламаларды (графикалық 

редакторларды) пайдалана отырып өңдеуге рұқсат етіледі. Автордың ниетін көрсете отырып, 

релюсті орынды пайдалануға жол беріледі. 

Құжатқа WORD форматында автор туралы мәліметтер (тегі, аты, әкесінің аты, қала / аудан, 

білім беру ұйымының толық атауы, қатысушы жасы) қоса тіркелу қажет. 

Фотографиялық жұмыстарда зорлық-зомбылық, нәсілдік, ұлттық немесе діни төзімсіздік, 

табиғат пен жабайы табиғатқа агрессия, сондай-ақ алкоголь мен темекі шегуді насихаттау 

элементтері болмауы керек. Байқауға әр қатысушы әр номинацияда 1-ден артық емес фотосурет 

жібере алады. Байқауға ұжымдық жұмыс жіберілмейді. 

Фото жұмыстарын бағалау критерийлері: 

- байқау номинациясын жобалау мен іске асырудың сәйкестігі; 

- жалпы қабылдау; 

- шығарманың идеясы мен мазмұнының өзіндік ерекшелігі; 

-техника және шеберлік; 

- көркем экспрессивтілік; 

- шығармаларда көрсетілген сәттің бірегейлігі 

 

5) «Қауіпсіз жаз» презентация байқауы (қатысушылардың жасы 12-17 жас): 

Байқауға қатысу үшін берілген тақырып бойынша Power Point форматында жеке 

электронды презентация дайындау қажет. Презентация көлемі 10 слайдтан аспайды. Презентация 

қазақ немесе орыс тілдерінде жасауға болады. 

Презентацияда автор туралы мәліметтерді (тегі, аты, қаласы / аудан, оқу орнының толық 

атауы, қатысушының жасы) көрсету керек. 

Әр қатысушы байқауға тек бір ғана презентация жібере алады. Байқауға ұжымдық жұмыс 

жіберілмейді. 

Презентацияны бағалау критерийлері: 

- тақырып мазмұнының өзектілігі мен тереңдігі; 

- презентацияның жаңалығы және тәуелсіздік деңгейі; 

- презентация құрылымы мен әдістерін дұрыс қолдана білу; 

- эстетикалық дизайн және шеберлік. 

 

6) Халықтық және дәстүрлі әндердің жас солистер орындаушыларының «Музыка 

әлемінде» байқауы (қатысушылардың жасы 8-17 жас): 

Байқауға қатысу үшін Ұйымдастыру комитеті өзінің таңдаған халық әнін орындаған 

бейнероликті жіберуі керек. Бақауға қатысушылар 3 минуттан аспайтын бір шығарманы 

орындайды. Видеоның басында орындаушы өзін таныстыруы керек: тегі, аты, қаласы / ауданы, 

оқу орнының толық атауы, қатысушының жасы. 

Орындау бағдарламасы жас санатына және орындаушылардың дауыстық мүмкіндіктеріне 

сәйкес келуі керек. Жұмыс сүйемелдеу немесе минус саундтрегінің сүйемелдеуімен орындалады. 

Бейнеде өңдеу элементтері болмауы керек. 

Ән материалдары келесі жас санаттарында бағаланады: 



1) бірінші жас санаты: 8-11 жас; 

2) екінші жас санаты: 12-14 жас; 

3) үшінші жас санаты: 15-17 жас. 

Өтініштерді бағалау критерийлері: 

- орындаушылық шеберлік деңгейі; 

- репертуардың күрделілігі, репертуардың орындаушының жас ерекшеліктеріне 

сәйкестігі; 

- орындаушының нөмірі, көркемдігі, сахналық мәдениеті, өзіндік ерекшелігі мен көңіл 

көтеруі (драматургия); 

- қосымша экспрессивті құралдарды пайдалану сапасы (костюм, микрофонмен жұмыс, 

арнайы эффектілерді қолдану); 

- музыкалық (ән) материалдарды орналастыру және түпнұсқа оқуы, сондай-ақ аспаптық 

фонограммалардың сапасы мен кәсіби деңгейі. 

 

7) Квест «Білімге апаратын жол» байқауы (қатысушылардың жасы 6-9 жас): 

Квест байқауына қатысу үшін сіз 2020 жылдың 22 мамырдың 18.00-ге дейін 

Ұйымдастыру комитетіне WORD форматындағы мәліметтермен (автордың аты-жөні, әкесінің аты, 

қаланың / аудан, оқу орнының толық атауы, жасы, қатысушының электронды мекен-жайы) 

көрсетілген өтініш жіберуіңізкерек. 

23 мамырда сағат 10.00-де барлық қатысушыларға электронды пошта бойынша 

тапсырмалар жіберіледі. Әр қатысушы квест байқауының сұрақтарына жауаптарды 2020 жылдың 

23 мамырында сағат 15.00-ге дейін konkurs7keremet@mail.ru электронды поштасына жібереді. 

Ең көп ұпай жинаған, барлық тапсырмаларды дұрыс орындаған және белгіленген уақытта 

ұйымдастыру комитетіне ұсынылған қатысушы жеңімпаз деп танылады. Өткізілген тапсырмаларға 

белгіленген мерзімнен кешіктірілген жауаптар қабылданбайды. 

Квест байқауының нәтижелері 2020 жылдың 1 маусымында жарияланады. 

10. Интернеттен біреудің материалдары мен материалдарын пайдалануға қатаң тыйым 

салынады. Жазбалар бұрын ешқандай сайтта жарияланбауы керек. Жұмыс мұқият жүргізілуі 

керек, олардың мазмұны елдің заңдарына қайшы келмеуі керек. 

11. Қазылар алқасының мүшелерін бағалау нәтижелері бағалау парағына жазылады және 

жария етілмейді. Қазылар алқасының шешімі түпкілікті болып саналады және дау тудырмайды. 

 

4. Байқауды қорытындылау 

 

12. Байқаудың нәтижелері бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды анықтайды. 

13. Байқаудың жеңімпаздары I, II, III дәрежелі онлайн дипломдармен марапатталады.  
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