
Балалар кітабы апталығы аясында авторлық фантастикалық 

шығармалардың облыстық қашықтан конкурсының  

Ережесі  

 

 

1. Жалпы ережесі  
1.1 Авторлық фантастикалық шығармалар конкурсы (одан әрі — Конкурс) – 

шығармашылық жарыс.  

1.2. Конкурс 8-17 жас арасындағы оқушылар үшін өткізіледі.  

1.3. Конкурс тегін өткізіледі.   

 

2. Конкурстың мақсаты мен міндеттері  
2.1. Балалар мен жасөспірімдерді көркем шығармашылыққа баулу;  

2.2. Балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық қабілетін дамыту; 

2.3. Талантты балаларды қолдау және іздеу 

 

3. Конкурс ұйымдастырушысы: 

3.1. М.М.Катаев атындағы облыстық Оқушылар сарайы 

 

4.Конкурс жұмыстарына қойылатын талаптар  
4.1 Жұмысты рәсімдеу. 

Жұмыс баспа және электрондық түрде қабылданады. Мәтіндік материал 

Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman,14 кегль шрифта орындалады, 

интервалы-1,5. Мәтіннің  көлемі үш баспа беттен аспауы тиіс (формат А-4). 

Титул парағында автор туралы мына мәліметтер болуы тиіс: Т.А.Ә., жасы, оқу 

орны, номинация, шығарманың аты, байланыс телефондары, мұғалім, жетекші 

немесе ата-анасының Т.А.Ә. үйінің мекенжайы және телефоны.  

4.2 Автордың шығармашылық жұмыстары бұрын жарияланбауы және мұндай 

байқауларға қатысуы керек. Жазған күнін көрсету керек 

 

5. Конкурсты өткізу тәртібі 

5.1. Конкурс мемлекеттік және орыс тілінде барлық қатысушылар үшін 

өткізіледі (8-17 жас аралығында). 

5.2. Конкурс келесідей жас шамалары бойынша өткізіледі: 

жасы кіші топ - 7 - 10 жас аралығындағы балалар; 

жасы орташа топ - 11 - 14 жас аралығындағы балалар; 

жасы ересек топ - 15 - 18 жас аралығындағы жасөспірімдер 

5.3. Бір қатысушыдан бір жұмыс қабылданады.  

5.4.Жұмыстар  metodotdelDSH@mail.ru электрондық поштасына жіберіледі.  

 

5.5. Конкурсқа авторлық жұмыстар ғана қабылданады. 

5.6  Ұлттық, әлеуметтік, діни араздықты насихаттайтын, сондай-ақ этикалық, 

моральдық және құқықтық нормаларды бұзатын жұмыстар конкурсқа 

жіберілмейді. 

5.7  Интернеттегі материалдарды пайдалануға қатаң тыйым салынады. 
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5.8  Қазылар алқасының қарауына ұсынылған материалдар қайтарылмайды 

немесе қаралмайды. Егер автор қатысу шарттарын сақтамаса, 

ұйымдастырушылар туындыны қарастырмауға құқылы.  

 

6. Конкурстың өткізу мерзімі  

6.1. Бірінші кезең: конкурстық жұмыстарды қабылдау. Өткізу мерзімі: 24 

наурыз – 10 сәуір 2021ж. 
6.2. Екінші кезең: Қазылар алқасының жұмысы. Өткізу мерзімі: 10 сәуір – 15 

сәуір 2021 ж. 

6.3. «Твой мир - Сенің әлемің» газетінде жеңімпаздар жұмыстары 

жарияланады.  

 

7. Шығармашылық жұмыстардың критериилері 

7.1. Тақырыпқа сәйкестігі, өзіндік ерекшелігі, мазмұны, логикалық 

құрылымы, сауаттылығы. 

 

8. Конкурс жеңімпаздары 
8.1. Жеңімпаздар әр жас санаты бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде 

анықталады және 1, 2, 3, дәрежелі дипломдармен марапатталады. 

8.2.Жеңімпаздардың дипломдары М.М.Катаев атындағы облыстық Оқушылар 

сарайының  http://www.dshk.kz/ сайтына жүктеледі.  

 

9. Контактная информация 

 

Байланыс үшін ақпарат: 32-82-63, 9.00 дан - 18.00-ге дейін  

 

Конкурс үйлестірушісі: М. М. Катаев атындағы Оқушылар сарайының әдіскері 

- Суворова Татьяна Владимировна 8 (775)-889-46-52 
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