
Үздік шырша ойыншығын жасау бойынша   қашықтықтан өткізілетін  

облыстық сәндік-қолданбалы және көркемөнер конкурсының   

ережесі «Фантазия карнавалы» 

 

Мақсаты: конкурс қатысушыларының шыршаға жаңажылдық ойыншықтар 

жасауы, олардың креативтік ой-өрісін, түрлі материалдармен жұмыс істеудің  

көркемдік және тәжірибелік білік және дағдыларын дамыту. 

 

Міндеттері: 

1. Мектеп жасындағы балалардың назарын қолөнер шығармашылығына 

аудару, жаңажылдық шыршаны өз қолдарымен безендіру. 

2. Түрлі техникалар мен қолданбалы шығармашылық материалдарын 

қолданып, балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық қабылеті мен 

біліктілігінің  дамуына ықпал ету,   шырша дизайнына арналған эксклюзивтік 

бұйымдар жасау. 

 

Ұйымдастырушылары: «М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайы» 

ҚМҚК, Павлодар қ. 

 

Конкурс қатысушылары: 7 - 16 жас аралығындағы мектеп оқушылары 

 

Онлайн көрме-конкурсы 2020-2021 жылғы желтоқсан –қаңтар мезгілінде  

өткізіледі 

Қатысуға өтінімдер (1қосымша )  20 желтоқсаннан  31 желтоқсанға дейін мына 

электрондық мекенжай бойынша қабылданады: mirlen81@bk.ru  

Конкурсқа қатысу үшін ұйымдастырушылық жарна: 500 теңгені 

келесідей реквизиттер бойынша  жіберу қажет: 

 

Павлодар қ.,  Мәшһүр Жүсіп к-сі, 27 

БИН 990240004211 

ИИК KZ18914072203KZ009LH 

Банк  ДБ АО «Сбербанк»  

БИК SABRKZKA 

Кбе 16 

 

Немесе КАСПИ  Голд  қосымшасы арқылы  «Карнавал фантазий» белгісімен  

 

Жұмыстар электронды нұсқада 20 - 31 желтоқсанда қабылданады . 

Қорытындылау:   4 - 12 қаңтар  2021 жыл 

 
Жұмысқа қойылатын талаптар: Жұмыстаркез келген  техникада орындалуы 

мүмкін (қағаз пластикасы, квилинг, фетр, фоамиран, текстиль және т.б.). 

Ойыншықтар тегіс немесе көлемді болуы мүмкін. Конкурс тақырыбына сәйкес 

келмейтін және төмен деңгейде орындалған жұмыстар қабылданбайды. 



Ойыншық пен төлем туралы түбіртекті суретке түсіріп электрондық поштаға 

салып жіберу қажет:  mirlen81@bk.ru 

 

Конкурстық жұмыстар келесідей өлшемдар бойынша бағаланады:  

 

• жұмысты орындаудың сапасы мен көркемдік деңгейі; 

• өзгешелігі; 

• стильдік, көркемдік және бейнелік шешімнің бірлігі. 

 

 

 
Үздік шырша ойыншығын жасау бойынша облыстық қашықтық 

конкурсына қатысуға өтінім 

 

Конкурстық тақырып  

Жұмыстың атауы  

 Автордың тегі, аты (толығымен)  

Жасы   

Жетекшінің Т.А.Ә. (толығымен)  

Білім беру ұйымының атауы/ облыс, аудан, село  
Мекенжайы  пошта  индексімен қоса (білім беру 

ұйымы немесе жұмыстың жеке авторы / жетекшісі) 
 

Байланыс телефоны ( жұмыстың авторы/жетекшісі)  
 

 

 

Конкурс қатысушыларын марапаттау: 

Көрме – конкурстың жеңімпаздары   дипломмен марапатталады. Көрме – 

конкурстың жеңімпаздарын дайындаған    педагогтерге алғыс хаттар 

тапсырылады немесе жібіріледі. 

 

тел: 87714762917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


