
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған  

«Бір ел-бір отбасы!» 

облыстық қашықтық жас журналистер конкурсының 

ережесі 

 

1.Жалпы ережелер 

1.1 Жас журналистердің облыстық қашықтық конкурсын М.М. Катаев 

атындағы облыстық Оқушылар сарайы өткізеді. 

1.2 Конкурстың мақсаты: 

 журналистік қызметке деген қызығушылықты дамыту, Павлодар облысының 

білім беру ұйымдарының оқушылары арасында талантты авторларды 

анықтау және қолдау. 

1.3 Конкурстың міндеттері: 

 балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

 журналистік қызметке, мамандықты саналы таңдауға бейім жастармен 

кәсіптік бағдар жұмысын жандандыру. 

1.4 Конкурсты ұйымдастырушы: 

М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайы  

 

1.5 Конкурсқа қатысушылар 

Конкурсқа жалпы білім беретін мектептердің және қосымша білім беру 

ұйымдарының балалар шығармашылық бірлестіктерінің жас тілшілері 

жіберіледі. 

Конкурс келесідей жас шамалары бойынша өткізіледі: 

 10 жастан 11 жасқа дейін, 

 12 жастан 15 жасқа дейін. 

 

Конкурс екі номинация бойынша өткізіледі: 

- «Өзекті сұхбат», 

- «Маңызды оқиғалар туралы үздік репортаж». 

Жұмыстар мемлекеттік және орыс тілдерінде орындалады. 

 

1.6 Конкурстың қазылар алқасы 

Конкурстың қазылар алқасының құрамына Павлодар Ертіс өңірінің 

журналистері кіреді. 

 

2.Конкурсты өткізу тәртібі 

2.1 Конкурс жұмыстары жеке орындалады және автордан әр номинация 

бойынша бір жұмыс бойынша қабылданады. 

2.3 Конкурс үш кезеңде өткізіледі. 

1 қазан – 20 қараша 2020ж. - бірінші кезең: конкурс  жұмыстарын қабылдау. 

25 - 30 қараша 2020 ж. - екінші кезең: қазылар алқасының жұмысы. 

Конкурс жеңімпаздарының жұмыстары «Твой мир - Сенің әлемің» газетінде 

жарияланады. 



2.4 Жұмыстар электронды түрде мына электронды мекенжай  бойынша 

қабылданады: tanya_suvorova@mail.ru   

 

2.5 Осы Ереже, қазылар алқасының құрамы және конкурстың қорытындысы 

http://dshk.kz/  сайтта жарияланады. 

3.Конкурстық жұмыстарға қойылатын талаптар 

3.1 Жұмыстарды ресімдеу. 

Жұмыстар электронды түрде қабылданады. Мәтіндік материал 

MicrosoftOfficeWord, шрифтTimesNewRoman,14 кегль шрифта орындалады, 

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

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

сыныбы, мектебі, қаласы/ауданы, телефоны; e-mail. 

 

3.2 Шығармашылық жұмыстардың мазмұны. 

Конкурсқа сұхбат және репортаж жанрындағы шығармашылық жұмыстар 

ұсынылады. 

Журналистикадағы сұхбат - өзекті мәселелер бойынша журналистің 

әлеуметтік маңызды адаммен сөйлесу формасындағы жанрлардың бірі. 

Репортаж-тілші куәгер немесе қатысушы болып табылатын қандай да бір 

оқиға туралы баспасөз, радио, теледидар үшін жедел хабарлайтын 

журналистика жанры. 

3.3 Шығармашылық жұмыстарды бағалау критерийлері: 

- материалдардың аналитикалық деңгейі және ақпараттық қанықтылығы; 

- объективтілік және сенімділік; 

- авторлық стиль және тіл мәдениеті; 

- тақырыпты әзірлеудің өзіндік ерекшелігі; 

- - ұсынылатын ақпараттың жаңалығы мен өзектілігі; 

- материалды баяндаудың қолжетімділігі; 

- конкурстың таңдалған жанры мен тақырыбына сәйкестігі. 

3.4 Автордың шығармашылық жұмысы бұрын жарияланбауы және осындай 

конкурстарға қатыспауы тиіс. Эссе жазылған күнді көрсетіңіз. 

3.5 Конкурсқа қатысуға ұлттық, әлеуметтік, діни алауыздықты 

насихаттайтын, сондай-ақ этика, мораль және құқық нормаларын бұзатын 

жұмыстар жіберілмейді. 

3.6 Ғаламтор жүйесінен алынған материалдарды пайдалануға тыйым 

салынады. 

3.7 Қазылар алқасының байқауына жіберілген конкурстық жұмыстар 

қайтарылмайды және оларға пікір жазылмайды. Автор осы шарттарды бұзған 

жағдайда, конкурс ұйымдастырушылары жұмысты қарап, бағаламауға 

құқылы. 

 

4. Конкурсқа қатысушыларды марапаттау тәртібі 

4.1 Жеңімпаздар мемлекеттік және орыс тілінде әр бір номинацияда және жас 

шамалары бойынша анықталады. 

4.2 1, 2, 3 орын алған конкурсқа қатысушылар дипломдармен марапатталады. 

mailto:tanya_suvorova@mail.ru
http://dshk.kz/


4.3 Жеңімпаздар дипломдары М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайының 

http://www.dshk.kz/ ресми сайтында жарияланады.  

Мемлекеттік және орыс тілінде әр бір номинацияда және жас шамалары 

бойынша жеңімпаздар және жүлдегерлер  дипломдармен (1,2,3 орын) және 

сыйлықтармен  марапатталады. 

 

5. Байланыс деректері 

 

Байланыс телефоны: 32-82-63 сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін. 

 

Конкурстың үйлестірушісі: 

Суворова Татьяна Владимировна, М. М. Катаев атындағы Оқушылар 

сарайының әдіскері 

 

 

 

http://www.dshk.kz/

