
Жастар жылына арналған «Жұлдызың жансын!» интернет-байқауды 

қашықтық ұйымдастыру және өткізу ережелері 

 

Байқаудың мақсаты: байқауға қатысушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту үшін жағдай жасау, талантты және дарынды балалар мен жастарды анықтау. 

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 – 12 наурызға дейін baikau-baikau@mail.ru электрондық поштаға 

қабылданады. 

Байқау қорытындысының нәтижесі 2019 жылдың 20 наурызында www.shabyt-

concours.kz сайтта орналастырылады. 

Марапаттау құжаттары 20 наурызда жіберіледі. 

 

Байқау номинациялары: 

 

байқауға жеке қатысушылар да ұжымдар да қатыса алады. Байқауға 

қатысушылардың еркін тақырыпта жеке өнер көрсетуі бойынша бейнежазба 

қабылданады. 

 

1) «Вокал» номинациясы. Әннің (балалар әні, академиялық вокал, халықтық 

вокал, эстрадалық вокал, хормен ән, авторлық ән) соло, дуэт, трио, вокалдық топтар, 

хор "минус бір" түрінде өңделген немесе аккомпаниментпен бейнежазбасы 

қабылданады. 

 

2) «Хореография» номинациясы. Халықтық, заманауи, классикалық, 

балдық, көше билері бағыттары бойынша би ұжымдарының, жеке орындаушылардың 

орындаудағы бейнежазбалар қабылданады. 

 

3) «Музыкалық аспаптарда ойнау» номинациясы. Қатысушылардың 

ішекті-керілген аспаптарда, ішекті халық аспаптарында, фортепиано, баян, аккордеон, 
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үрмелі аспаптар, ұрмалы аспаптар, аралас ансамбльдер мен оркестрлер, қазіргі 

заманғы музыка және т. б. бағыттар бойынша (соло, дуэт, оркестрлер, ансамбльдер 

және т. б.) орындаған бейнежазбалары қабылданады. 

 

4) «Көркемсөз оқу» номинациясы. Қатысушылардың проза, поэзия, әңгіме, 

әдеби-музыкалық композиция бағыттары бойынша орындаған бейнежазбалары 

қабылданады. 

 

5) «Театр өнері» номинациясы. Академиялық, халықтық, заманауи, музыка, 

қуыршақ театрларының бағыттарында орындалған бейнежазбалар қабылданады. 

Қатысушылар байқауға шағын сахналық формалар, этюдтер, спектакль немесе 

пьесалардан композициялық аяқталған сипаттағы сахна қойылымдарын ұсынады. 

 

6) «Сән театры» номинациясы. Қатысушылар байқауға арнайы кәсіби 

маман немесе қатысушылардың өздері жасаған театрландырылған костюмдер 

модельдері топтамасының көрсетілімін ұсынады. Модельдер топтамасы көркем 

біртұтас ой негізінде және стильдік шешіммен жасалынуы тиіс. 

 

7) «Өзіндік жанр» номинациясы. Қатысушылардың пластикалық этюд, 

клоунада, акробатика, жонгляж және т. б. бағыттар бойынша орындаған 

бейнежазбалары қабылданады. 

 

Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: байқау номинациясына сәйкестігі; 

артистік, өзіндік ерекшелігі, кәсібилігі, орындау тазалығы, сахналық шеберлігі. 

 

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: «Жұлдызың жансын!» 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 baikau-baikau@mail.ru электронды 

поштаға жіберу қажет: 

1) 1-қосымшаға сәйкес өтінімді; 

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

электронды түрде; 

3) байқауға қатысатын жұмысты электронды түрде. 

Байқау жұмысы өтінімі формасын толтыру кезінде мұқият болыңыз. Сіз енгізген 

мәліметтер ынталандыру құжаттарын рәсімдеу кезінде қолданылады. 

 

Қатысушыларды ынталандыру: 

 

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

орынға ілікпеген қатысушыларға Сертификаттар беріледі. Дипломдар мен 

Сертификаттар электрондық түрде, қатысушының өтінімінде көрсетілген электрондық 

адресіне жіберілетін болады. 

Байқау жеңімпаздарын дайындаған жетекшілері Дипломдармен марапатталады. 

Сонымен қатар байқауға 10 жұмыстан артық жолдаған қатысушылардың жетекшілері 

Алғыс хатпен марапатталады. 

Жеңімпаздар, олардың жетекшілерінің дипломдары, байқауға қатысушылар 

сертификаттары электронды нұсқалары 2019 жылдың 20 наурызда жіберілетін 

болады. 
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