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БЕКІТЕМІН
«ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК ҚОР»
ҒӨББ орталығының директоры
А. Сарсенов
«01» қараша 2016 жыл
Республикалық «Әнім саған туған ел» атты
патриоттық әндер байқауының
ЕРЕЖЕСІ
1.
Байқаудың мақсаты және міндеттері
1.1. Оқушылардың Отанға, елге деген патриоттық сезімін шыңдау,
мәдениетімізге,
салт-дәстүрімізге,
ұлттық
құндылықтарға
деген
қызығушылығын арттыру.
1.2. Өскелең ұрпаққа рухани байлығымызды дәріптеу, ұлттық тәлімтәрбиені жастардың бойына сіңіре отырып, эстетикалық сана-түйсігінің
терең қалыптасуына, ізгілік пен адамгершілікке баулу.
1.3. Еліміздегі дәстүрлі өнерді кеңінен насихаттап, оның қыр-сырын
халыққа сазды әуен, нақыл сөз арқылы жырмен жеткізген қазақ халқының
төл өнерін, ұрпақтан-ұрпаққа сабақтастықпен жалғастыру.
1.4. Оқушылар мен студенттер арасында жас таланттарды анықтау, оларға
шығармашылық қолдау көрсету.
2.
Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі
2.1. Байқау жұмыстары 2016 жылдың 01 қарашадан бастап 07
желтоқсанға дейін қабылданады. Байқауға 2016 жылғы 07 желтоқсан
айынан кейін түскен және Ережеге сәйкес келмеген байқау материалдары
қарастырылмайды.
2.2. Байқау қорытындысы, жеңімпаздар дипломдары мен қатысушылар
сертификаттары 2016 жылғы 12 желтоқсанда қатысушылардың электронды
поштасына жолданады.
2.3. Байқауға қатысу үшін 4000 (төрт мың) теңге төлем ақысы төленеді.

2.4. Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі
реквизиттер арқылы жүргізіледі.
Ақша аударымдары үшін шоты: Қазпошта
ЖШС «ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК ҚОР» ғылыми-өндірістік білім беру
орталығы
Астана қаласы, Б.Майлина көшесі, 29 үй, 64 пәтер
БИН: 160740008399
БИК: KPSTKZKA
ИИК: KZ 49563 Z 350000061388
КБЕ: 16 КНП:890
Төлем коды: 5042
(Казпошта желісінде төленетін болса комиссия құны 150 теңге)
Төлемақы аталуы: «Әнім саған, туған ел» байқауы.
2.5. Байқауға
қатысу
үшін
genofond_eurasia@mail.ru
немесе
genofondeurasia@gmail.com электронды поштасына келесі құжаттарды
жіберу қажет:
1)
Сұраныс 1-қосымшаға сәйкес;
2)
Сканерден өткізілген төлемақы құжаты (түбіртек немесе төлем
тапсырмасы);
3)
Байқауға қатысатын жұмысты.
3.
Байқауға қатысушылар
3.1. Жалпы білім беру мекемелерінің оқушылары, сондай-ақ колледж,
жоғары оқу орындары студенттері қатыса алады.

Бірінші жас санаты: 3-6 жас;

Екінші жас санаты: 7-10 жас;

Үшінші жас санаты: 11-14 жас;

Төртінші жас санаты: 15-18 жас (колледж, жоғары оқу орындары
студенттері).
4.
Байқау талаптары
4.1. Байқау қашықтықтан жүргізіледі.
4.2. Бір қатысушыдан бір азаматтық- патриоттық тақырыптағы ән
қабылданады. Егер де бірнеше қатысушы әнді орындаса (дуэт, трио, квартет),
өтініште топтың атауын көрсетуі қажет.
4.3. Қатысушы өзі орындайтын шығармасын сапалы камераға түсіріп,
видеоматериалдарын
(http://www.youtube.com//)
немесе
genofond_eurasia@mail.ru электрондық поштаға салады. Сілтемесін өтініште
көрсету қажет.
4.4. Виденың форматы MPEG4. Ән байқауының ұзақтығы 3 минуттан
аспауы қажет.
4.5. Видеоны арнайы бағдарламалармен өзгертуге, фотосурет қоюға,
музыкалық аспаптарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
4.6. Байқауға қатысқан авторлар байқауға ұсынылған видеороликтерді
ұйымдастыру комитетінің жариялануына және оларды коммерциялық емес
мақсаттарда қолдануға келісім береді.

4.7. Байқауға жарнамалық сипаттағы, басқа адамдардың ар-намысы мен
сезімдерін
қорлайтын, байқау тақырыбына сай емес видеороликтер
қабылданбайды.
4.8. Белгіленген
мерзімнен
кешіктіріліп
ұсынылған
материалдар
қарастырылмайды. Байқауға қатысушы ұсынылған құжаттар мен
шығармашылық материалдар пакеті рецензияланбайды және қайтарылмайды.
5.
Бағалау өлшемдері

Байқау тақырыбына сәйкестілік;

Дауыс ырғағының тазалығы;

Орындаушылық шеберлігі;

Әннің өңделу сапалығы (оранжировка);

Орындалу ұқыптылығы.
6.
Байқауды қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау
6.1. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды
анықтайды. Әділ-қазылар шешімі өзгермейді және қайта қарауға жатпайды.
6.2. Байқаудың жүлделі орындарына ие болған жеңімпаздар I, II, III
дәрежедегі дипломдармен марапатталады. Орынға ілікпеген қатысушыларға
сертификаттар беріледі.
6.3. І ОРЫН иегерлерінің жетекшілері мақтау қағазымен (грамота)
марапатталады. II, III ОРЫН иегерлері жетекшілерінің аты-жөндері
дипломдарда көрсетіледі.
6.4. Анықтама телефондары: 8-776-121-32-18, 8-747-777-62-40, 8-701-51861-76.
ҮЛГІ
1-қосымша
«ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК ҚОР»
ҒӨББ орталығының директоры
А. Сарсеновке
__________________________
Республикалық «Әнім саған туған ел» атты
патриоттық әндер байқауына қатысуға сұраныс
Қатысушы
ның атыжөні

Жасы,
сыныбы

Айманова
Сая

8 жас,
2 сынып

Облыс,
аудан,
оқу
орны
атауы
Астана
қаласы,
№ 34
ОМ

Өлең
атауы

«Туған
жер»

Жетекшінің
аты-жөні,
жұмыс
орны,
лауазымы
Оразова
Гүлім
Аманқызы,
әдебиет пәні
мұғалімі

Жетекшінің
байланыс
телефоны,
эл.поштасы
8778-777-8899
gul@mail.ru
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УТВЕРЖДАЮ:
директор НПО центр
«ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ»
А. Сарсенов
«01» ноября 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
o Республиканском конкурсе патриотической песни

«Люблю тебя, мой край родной!»
Цели и задачи конкурса
1.1.
Формирование
у
учащихся
казахстанского
патриотизма,
гражданственности и толерантности, миролюбия, национального согласия.
1.1. Развитие интереса к изучению истории, культуры родного государства,
привитие любви и уважения к культуре и традициям народов Казахстана.
1.2. Создание условий для самореализации учащихся, повышение их
социальной и творческой активности.
1.3. Выявление и поддержка наиболее талантливых и перспективных детей.
1.4. Творческое развитие личности детей и подростков, развитие
эстетического вкуса. Формирование потенциала подрастающего поколения.
1.5. Создание условий для реализации творческих способностей детей и
молодежи в плане информационной поддержки.
2.
Сроки и порядок проведения конкурса
2.1. Конкурсные работы принимаются с 01 ноября до 07 декабря 2016 года
по электронной почте: genofond_eurasia@mail.ru.
2.2. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 07 декабря
2016 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.
2.3. Итоги конкурса, дипломы победителей и сертификаты участников
будут отправлены 12 декабря 2016 года на электронные адреса участников.
1.

2.4. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 4000 (четыре
тысячи) тенге.
2.5. Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по
следующим реквизитам:
Расчетный счет организатора: АО «Казпочта»
ТОО «НПО центр «ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ»
г.Астана, ул.Б.Майлина, дом 29, кв.64
БИН: 160740008399
БИК: KPSTKZKA
ИИК: KZ 49563 Z 350000061388
КБЕ: 16 КНП: 890
Код платежа: 5042
(При оплате в Казпочте комиссия составит 150 тенге)
Назначение платежа: конкурс «Люблю тебя, мой край родной!».
2.6. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы на
электронную
почту:
genofond_eurasia@mail.ru
или
genofondeurasia@gmail.com.
1) Заявку по форме согласно приложению 1;
2) Сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об
оплате;
3) Работу, участвующую в конкурсе.
3.
Участники конкурса
3.1. Конкурс проводится по четырем возрастным категориям:

Первая возрастная категория: 3-6 лет;

Вторая возрастная категория: 7-10 лет;

Третья возрастная категория: 11-14 лет;

Четвертая возрастная категория: 15-18 лет (студенты колледжа и
ВУЗов).
4.
Требования к работам конкурса
4.1. Конкурс проводится дистанционной (заочно) форме.
4.2. Каждый участник (коллектив) представляет на конкурс одно
произведение (патриотическая песня), продолжительностью не более трех
минут.
4.3. На конкурс допускается только запись видео живого выступления.
Для участия необходимо отправить ссылку на страницу с видеозаписью
выступления, выставленную на странице http://www.youtube.com/ или по
электронной почте genofond_eurasia@mail.ru.
4.4. Формат видео MPEG4 (MP4, AVI, HD). Запрещено использование при
монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов, а
также фотографии.
4.5. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику конкурса.
4.6. Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса,
Администрация сайта предоставляет возможность для их публикации.

Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы
работ, что подтверждается авторами при заполнении заявки на участие.
5.
Критерии оценования

Сценический вид, сценическая культура;

Музыкальность,
художественная
трактовка
музыкального
произведения;

Красота тембра и сила голоса;

Оригинальность;

Чистота интонации и качество звучания;

Исполнительское мастерство.
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. По итогам конкурса жюри определяют победителей.
6.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней.
6.3. Конкурсанты, не вошедшие число победителей, получают сертификаты.
6.4. Педагоги подготовившие победителей (I СТЕПЕНИ) получат грамоту
педагога – наставника. ФИО педагогов подготовившие победителей II, III
степени будут указываться в дипломах .
6.5. Телефоны для справок: 8-776-121-32-18, 8-747-777-62-40, 8-701-518-6176.
ПРИМЕР:
Приложение №1
Директору НПО центр
«ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ»
Сарсенову А.
от__________________
Заявка на республиканский конкурс патриотической песни
«Люблю тебя, мой край родной!»
Фамилия,
имя
участника

Возраст,
класс

Айманова
Сая

8 лет,
2 класс

Название
области,
район,
место
учебы
г. Астана,
№ 34 ОМ

Названи
е песни

ФИО
руководителя,
рабочее место,
должность

Телефон,
эл.почта
руководителя

«Родина
моя»

Оразова Гүлім
Аманқызы,
преподаватель
литературы

8778-777-8899
gul@mail.ru

