
«Қош келдің, Наурыз!» республикалық интернет-байқауын  

қашықтықтан өткізу ережелері 

 

Байқаудың мақсаты: білім алушыларды шығармашылық әрекетке тарту, 

ұлттық дәстүрді, Қазақстан халқының салт-дәстүрін дәріптеу. 

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 19 наурызға дейін deti-baikau@mail.ru электрондық поштаға 

қабылданады. 

Байқау қорытындысының нәтижесі 2019 жылдың 29 наурызда www.shabyt-

concours.kz сайтта орналастырылады. 

Марапаттау құжаттары 29 наурызда жіберіледі. 

 

Байқау номинациялары: 

 

1.  «Сурет» номинациясы. Наурыз-мейрамы тақырыбындағы салынған 

суреттердің фотосуреттері қабылданады. Суретті автор кез келген қол жетімді 

тәсілмен - қарындашпен, акварель, гуашь, пастельмен, май және т. б. орындауына 

болады. Барлық жұмыстардың оң жақтағы төменгі бұрышында қойылуы тиіс: 

автордың аты-жөні (толық); сыныбы және білім беру ұйымының атауы. 

Жұмысты бағалау өлшемдері: байқау жұмыстарының мазмұны тақырыпқа сай 

орындалуы; қатысушының жас санатына сәйкестігі; орындау шеберлігі; тақырыптың 

ашылуы; түстік шешімі, колорит; сонылығы; көркемділігі. 

 

2. «Шығармалар байқауы» номинациясында жұмыс Word мәтіндік 

редакторында басылуы тиіс. Теру шрифті – Times New Roman, көлемі – 14. Аралық 

интервалы – біркелкі (одинарный). Жұмыс көлемі - 2 баспа беттен аспауы тиіс. 

Жұмысты бағалау өлшемдері: байқау тақырыбына сәйкестігі; жұмыстың 

сонылығы; өзектілігі; жұмыстың сапасы және мазмұндылығы; жаңашылдығы. 

 

http://www.shabyt-concours.kz/
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3. «Бұйым» номинациясы. Әр-түрлі материалдардан, кез келген техникада 

орындалған қолөнер бұйымдарының фотосуреттері қабылданады. Сіз ұсынған жұмыс 

сіздің қиялыңыз бен шығармашылығыңызға байланысты.  

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. 

 

4. «Музыкалық құттықтау» номинациясы. Байқауға соло, дуэт, трио, 

вокалдық ансамбль, хор, би топтары, өлен орындаушылар қатыса алады.  

Байқауға 4 минуттан аспайтын бір бейнежазба ұсынылады.  

Жұмысты бағалау өлшемдері: байқау тақырыбына, жас санатына сәйкестігі; 

өзіндік ерекшелігі, орындау сонылығы, көрсетілімнің көркемділігі, сюжеттің 

композициялық  құрылымы; композицияның таңдалған стиліне және имиджіне 

сәйкестігі; музыкалық сүйемелдеудің кәсіби деңгейі; музыкалық және көркемдік 

мәдениетінің жалпы деңгейі, костюмділігі; актерлік 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: «Қош келдің, Наурыз!»  байқауы.  

 

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

 

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

поштаға жіберу қажет: 

1) 1-қосымшаға сәйкес өтінімді; 

2) сканерден өткізілген төлемақы құжатын фото не болса сканерден 

өткізілген төлемақы құжатын 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. 

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 29 наурызда жіберілетін 

болады. 
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