
Жастар  жылына арналған «Болашақ- бұл Біз!» республикалық байқауды 

қашықтық өткізу ережеcі 

 

Байқаудың басты мақсаты мен міндеттері: өскелең ұрпақтың бойында 

азаматтылық пен отансүйгіштік, Отанына деген мақтаныш сезімін тәрбиелеу, аға-буын 

өкілдерінің жетістіктеріне ұқыпты қарауға, балалар мен жастардың шығармашылық 

және зияткерлік әлеуетін дамыту. 

Байқауды Астана қаласы, «Шабыт» білім беру-әдістемелік орталығы өткізеді. 

 

Байқауға қатысушылар: 

 

байқауға кез-келген мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиеленушілері, 

орта, қосымша және кәсіптік білім беру ұйымдарының 20 жасқа дейінгі білім 

алушылары қатыса алады.  

 

Байқауға қатысушылар санаты: 

 

- мектепке дейінгі ұйымдарының тәрбиеленушілері (7 жасқа дейінгі); 

- 1-4 – сынып оқушылары; 

- 5-8 – сынып оқушылары; 

- 9-11 – сынып оқушылары; 

- ересектер (18 – 20 жас).  

 

Байқауды өткізу тәртібі: 

 

Байқауға қатысушылардың жұмыстары электронды түрде 2019 жылдың 8 

ақпаннаң 28 ақпанға дейін balalar-baikau@mail.ru электрондық поштаға 

қабылданады. 

Байқау қорытындысының нәтижесі 2019 жылдың 6 наурызда www.shabyt-

concours.kz сайтта орналастырылады. 

Марапаттау құжаттары 6 наурызда жіберіледі. 

 

Байқау номинациялары: 

 

Байқауға Отанға деген сүйіспеншілігін бейнелейтін; Қазақстан Республикасы 

туралы; балалар мен жастар туралы; біздің еліміздің дамуы мен қалыптасуына жеке 

тұлғалардың қосқан үлесі туралы, өз Отаны – Қазақстан Республикасының дамуына 

қосатын жеке ойлары мен жоспарлары, тәуелсіздіктің қалыптасуы туралы және т.б. 

жұмыстар ұсынылады. 

 

1) ««Бейнелеу өнері» номинациясы».  

Байқауға фломастер, гуашь, борлар, балауыз борлар, пастель, қарандаш, 

материалдарды аралас пайдалану және т.б. материалдары қолданылған, кез-келген 

техникада орындалған сурет фотосы қабылданады. 

Сурет өлшемі А4, А-3. Суреттің оң жақ бұрышында көлемі 7х4 визиткада 

жұмыстың атауы, автордың аты-жөні, жасы, білім беру ұйымы, облыс, аудан (қала), 

ауыл көрсетілуі тиіс. 
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Жұмысты бағалау өлшемдері: жұмыстың байқаудың тақырыбына сәйкестігі; 

қатысушының жас санатына сай болуы; орындау шеберлігі; тақырыптың ашылуы; түсі, 

колорит; сонылық; көркемдігі. 

 

2) «Мәнерлеп оқу» номинациясы. 
Байқауға Отанына деген сүйіспеншілік, Қазақстан Республикасы туралы, балалар 

мен жастар, Тәуелсіздіктің қалыптасуы туралы және т. б. өлеңдерді мәнерлеп оқудың 

бейнежазбасы ұсынылады. Сонымен қатар, қатысушылар байқауға авторлық туралы 

міндетті белгімен өз өлеңдерін мәтіндік нұсқада ұсына алады.  

 

3) «Шығарма байқауы» номинациясы. 

Жұмыстар публицистика стилінде: мақала, жариялама, репортаж, қатынас қағазы, 

эссе және т.б. қатысушының жас ерекшелігіне сәйкес орындалуы тиіс. Жұмыстың 

көлемі таңдалынған жанрға сәйкес болуы керек. Жұмысқа қоса жеке жинақта авторлық 

суреттемелерді (фотосурет, сызба, сурет) жіберуге болады.  

Бірлескен жұмыстар қабылданбайды (эссены қатысушы өзі жазуы тиіс). Байқауға 

ұсынылатын жұмыс қазақ немесе орыс тілінде жіберілуі тиіс. Байқау жұмыстарын 

толығымен қатысушы өз бетімен орындауы тиіс. Басқа адамның және Интернет 

желісінен алынған материалдарды қолдануға қатаң тыйым салынады. 

Ресімдеуге қойылатын талаптар: 

Жұмыс Word мәтіндік редакторында басылуы тиіс. Шрифт – Times New Roman. 

Шрифт өлшемі – 14. Жоларалық интервал – біркелкі (одинарный). Жұмыс көлемі - А-4 

форматында 2 беттен аспауы тиіс. 

 

4) «Сәндік-қолданбалы өнер» номинациясы.  
Әр-түрлі материалдардан және кез келген техникада орындалған қолөнер 

бұйымдарының фотосуреттері қабылданады.  

Жұмысты бағалау өлшемдері: жұмыстың Байқау тақырыбына сәйкестігі; дербес 

орындау дәрежесі; көркемдік әсері, эстетикалық безендірілуі; композициялық шешімі; 

бейнелеу дағдыларын жеткілікті иеленуі (жасына сәйкес); жұмыс атауының және 

мазмұнының сәйкестігі; жұмыстың ерекшелігі. 

 

5) «Музыкалық құттықтау» номинациясы.  

Байқауға соло, дуэт, трио, вокалдық топ, хорлар, би топтар қатыса алады. 

Байқауға 4 минуттан аспайтын бір бейнежазба өткізіледі. Жазба сапалы жасалған болуы 

керек, механикалық дыбыстар болмауы тиіс. 

Жұмысты бағалау өлшемдері: туындыны таңдау; жас санатына сәйкестігі, байқау 

тақырыбына сәйкестігі; өзіндік ерекшелігі, орындау сонылығы, көрсетілімнің 

шығармашылығы; орындау шеберлігінің деңгейі; ән сүйемелдеуінің кәсіби деңгейі; 

сахналық мәдениет деңгейі; вокалдық интонацияның тазалығы. 

 

6) «Қазақстан оларды мақтан тұтады!» рефераты» номинациясы 

Байқауға белгілі бір тақырып бойынша реферат-баяндамалар ұсынылуы мүмкін. 

Әрбір жұмыс қатысушы тарапынан жекеше орындалады. Әдебиеттер тізімінде дерек 

көздер саны 5-тен аспауы тиіс. Реферат үшін таңдалынған ақпарат өзекті болуы және 

қызығушылық тудыруы қажет. Жұмыста келесі бөлімдер белгіленуі тиіс:  

- бастапқы бет;  



- жоспар; 

- кіріспе (1-2 бет); 

- негізгі бөлім; 

- қорытынды (1-2 бет); 

- әдебиеттер тізімі; 

- қосымшалар. 

Жұмыс Word мәтіндік редакторында басылуы тиіс. Шрифт – Times New Roman. 

Шрифт өлшемі – 14. Жоларалық интервал – біркелкі (одинарный). Жұмыс көлемі - А-4 

форматында 15-20 беттен аспауы тиіс. 

 

Жұмысты бағалау өлшемдері: өзектілігі, байқаудың мақсаты мен міндеттеріне 

сәйкестігі; тұтастығы, қисыны, құрылымдық тәртібі (кіріспе, негізгі бөлім мен 

қорытындының болуы, олардың оңтайлы арақатынасы) толықтығы, өзіндік ерекшелігі, 

тақырыпты зерттеу тереңдігі,  танымпаздылығы.  

 

Байқау шарты: 

 

Байқауға қатысу үшін бір қатысушыдан бір номинация бойынша бір жұмыс 

қабылданады. Байқау жұмыстарын толығымен қатысушы өз бетімен орындауы тиіс.  

Басқа біреудің жұмысын және ғаламтор желісінен алынған материалдарды 

қолдануға қатаң тыйым салынады. 

Байқауға жұмыстар тек электронды түрде жіберіледі. 

 

Байқауға қатысу ережелері: 

 

байқауға қатысу үшін 1000 (бір мың) теңге төлемақы төленеді. 

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі реквизиттер 

арқылы жүргізіледі: 

!!! Назар аударыңыз! Біздің банктік деректемелер өзгерген! 

 

Алушы: «Шабыт» білім беру-әдістемелік орталығы (резидент).  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

ИИН/БИН 690110402002  

ИИК KZ796018771000032721  (KZT)  

БИК HSBKKZKX 

КНП 859 

Кбе 19 

Төлемақы аталуы: «Болашақ- бұл біз!» байқауы.  

Байқауға қатысушының (жіберуші) аты-жөнін, тегін міндетті түрде көрсету керек. 

 

Анықтама телефондар: 8 707 371 12 16, 8 777 280 73 70.  

 

Байқауға қатысу үшін мына құжаттарды balalar-baikau@mail.ru электронды 

поштаға жіберу қажет: 

1) 1-қосымшаға сәйкес өтінімді; 

2) фото не болса сканерден өткізілген төлемақы құжатын (түбіртек) 

электронды түрде; 

mailto:zhaz-baikau@mail.ru


3) байқауға қатысатын жұмысты электронды түрде. 

Байқау жұмысы өтінімі формасын толтыру кезінде мұқият болыңыз. Сіз енгізген 

мәліметтер ынталандыру құжаттарын рәсімдеу кезінде қолданылады. 

 

Жеңімпаздар мен қатысушыларды марапаттау: 

 

байқау жеңімпаздары Бас жүлде, І, ІІ, ІІІ орын Дипломдармен марапатталады, 

орынға ілікпеген қатысушыларға Сертификаттар беріледі.  

Байқау жеңімпаздарын дайындаған жетекшілері Дипломдармен марапатталады. 

Сонымен қатар байқауға 10 жұмыстан артық жолдаған қатысушылардың жетекшілері 

Алғыс хатпен марапатталады. 

Марапаттау құжаттары байқауға қатысушының өтінімінде көрсетілген 

электронды пошта мекенжайына электронды түрде жіберіледі. 

Жеңімпаздар, олардың жетекшілерінің дипломдары, байқауға қатысушылар 

сертификаттары электронды нұсқалары 2019 жылдың 6 наурызда жіберілетін болады. 

 

1-қосымша 

Байқауға қатысуға өтінім 

 
Қатысуш

ының 

аты-жөні 

Сыны

бы/Жа

сы 

Облысы, 

қаласы, ауылы, 

Білім беру 

мекемесінің 

толық атауы, 

сыныбы 

Байқаудың 

аты, 

номинация

сы  

Қай тілде 

құжатты 

алғығыз 

келеді (казақ 

не болса 

орыс 

тілінде) 

Жетекшінің 

толық аты-

жөні, жұмыс 

орны, 

лауазымы 

Қатысушыны

ң байланыс 

мәліметтері 

(ұялы  

телефоны, 

эл.поштасы) 

Жетекшінің 

байланыс 

мәліметтері 

(ұялы 

телефоны, 

эл. 

поштасы), 
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немесе 
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ы жіберу 

үшін 
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