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Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

балалар әдеби-поэтикалық шығармашылығының облыстық  

«Қалам сынағы-2020» конкурсының ережесі 

 

1. Жалпы ережелер 

1.1 «Тәуелсіз туым желбіре» тақырыбындағы Қазақстан 

Республикасының 30 жылдығына арналған балалар әдеби-поэтикалық 

шығармашылығының облыстық «Проба пера-2020» конкурсын М.М.Катаев 

атындағы облыстық Оқушылар сарайымен бірлесіп Павлодар облысының 

Білім беру басқармасы өткізеді. 

Конкурстың ұйымдастырылуы және өткізілуі жалпыға қол жетімді 

қағидасымен құрылды. 

 

1.2  Конкурстың мақсаты: 

- Павлодар облысының білім беру мекеме оқушыларының арасында 

дарынды авторларды анықтау және қолдау; 

- Балалар мен жасөспірімдерді ұлттық мәдениеттің адамгершілік 

негіздерін тануға баулу. 

 

1.3 Конкурстың міндеттері: 

- Балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық қабілетін дамыту; 

- Балалар мен жасөспірімдерді әдеби шығармашылықпен айналысуға 

тарту. 

 

1.4 Конкурстың ұйымдастырушылары: 

- Павлодар облысының білім беру басқармасы 

- М.М.Катаев атындағы облыстық Оқушылар сарайы 

 

1.5 Қатысушылары 

Конкурсқа жалпы орта білім беру мектептерінің оқушылары, қосымша 

білім беру мекемелерінің балалар шығармашылық бірлестіктерінің 

тәрбиеленушілері қатыса алады. 

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 балалар. 

 



1.6 Конкурс екі номинация бойынша жүргізіледі: 

 «Поэзия» номинациясы – балалар мен жасөспірімдердің патриоттық 

және рухани-адамгершілік бағытындағы өзінің жеке өлең 

шығармашылығы. 

 «Проза» номинациясы – балалар мен жасөспірімдердің конкурс 

тақырыбына түрлі жанрдағы прозалық шығармалар және эссе жазады. 

Жұмыс мемлекеттік тілде және орыс тілінде орындалады. 

 

1.7 Қазылар алқасы 

Конкурстың қазылар алқасының құрамына Павлодар облысы білім 

беру басқармасының мамандары, Павлодарлық Ертіс өңірінің атақты 

ақындары мен жазушылары, ЖОО оқытушылары кіреді. 

 

2. Өткізу тәртібі 

   

2.1 Жұмыстар 2020 жылғы 14 қыркүйек пен - 12 қараша айлары 

аралығында электрондық түрінде мына электрондық мекенжай бойынша 

metodotdelDSH@mail.ru қабылданады. 

2.2 Қазылар алқасының құрамы және конкурстың қорытындысы 26 

қараша күні http://www.dshk.kz сайтында жарияланады. 

 

3. Конкурстық жұмысқа қойылатын талаптар 

3.1 Жұмыстың ресімделуі. 

Жұмыс баспа және электрондық түрде қабылданады. Мәтіндік 

материал Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль 

шрифтыорындалады, интервалы – 1,5. Мәтіннің көлемі үш баспа беттен 

аспауы тиіс (формата 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. 

 

3.2 Шығармашылық жұмысты бағалау өлшемдері: 

тақырыптың ашылуы; 

сюжеттің құрылымы;  

тілінің стилистикалық ерекшеліктері; 

мәнерлігі мен бейнелігі; 

өзгешелігі; 

таңдаған жанрға сәйкестігі. 

3.3 Автордың шығармашылық жұмысы бұрын-сонды осындай 

конкурсқа қатыспауы шарт. Шығарманың жазған күні көрсетіледі. 

3.4 Конкурсқа ұлттық, әлеуметтік, діни айырмашылқты насихаттайтын, 

сонымен бірге әдеп, мораль және құқық нормаларын бұзатын жұмыстар 

қабылданбайды. 

3.5 Ғаламтор жүйесінен алынған материалдарды пайдалануға тыйым 

салынады. 

mailto:metodotdelDSH@mail.ru
http://www.dshk.kz/


3.6 Қазылар алқасының байқауына жіберілген конкурстық жұмыстар 

қайтарылмайды және оларға пікір жазылмайды. Автор осы шарттарды бұзған 

жағдайда, конкурс ұйымдастырушылары жұмысты қарап, бағаламауға 

құқылы. 

4. Конкурс қатысушыларын марапаттау тәртібі 

4.1 Жеңімпаздар жас шамасына қара әр номинация бойынша екі тілде: 

мемлекеттік тілде және орыс тілінде анықталады. 

4.2 Гран-при, 1,2,3 орынға ие болған конкурс қатысушылары диплом 

және сыйлықпен марапатталады. 

4.3 Жеңімпаздардың аты Павлодар облысының Білім беру басқармасы 

және М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайының ресми сайттарында 

жарияланады. Марапаттау Оқушылар сарайында қараша айында өткізіледі. 

 

Байланыс телефондары: 8-747-528-29-44, 9.00 -дан 18.00 –ге дейін. 

Конкурстың үйлестірушісі: М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайы әдіскері 

Ешімқұлов Жақсыбек Махаматкулович 


