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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе чтецов в честь 85-летия 

великого казахского поэта М.Макатаева  

«Зов души»  

 
1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Популяризация творчества поэта Мукагали Макатаева. 

1.2. Воспитание чувства патриотизма, повышение духовной культуры 

подрастающего поколения. 

1.3. Творческое развитие личности детей и подростков, 

развитие эстетического вкуса. 

1.4. 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 03 октября до 17 ноября 2016 года по 

электронной почте: genofondeurasia@gmail.com. 
2.2. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 17 ноября 2016 

года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

2.3.  Итоги конкурса, дипломы победителей и сертификаты участников будут 

размещены 27 ноября 2016 года на сайте geurasia.kz. 

2.4. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 3500 (три тысячи 

пятьсот) тенге. 
2.5.  Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам:  
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Расчетный счет организатора: 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 «Зов души». 

2.6. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы на 

электронную почту: 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: 5-7 лет; 

 Вторая возрастная категория: 8-10 лет; 

 Третья возрастная категория: 11-14 лет; 

 Четвертая возрастная категория: 15-18 лет (студенты колледжа и 

ВУЗов). 

4. Требования к материалам 

4.1. Конкурс проводится дистанционно (заочно). 

4.2. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно записать видеоролик, в 

котором участник читает стихи Мукагали Макатаева. 

4.3. Один автор представляет на конкурс одну работу. 

4.4. Видеосъемка производится без выключения и остановки видеокамеры с 

начала и до конца исполнения одного произведения, произведение 

исполняется без остановки и монтажа. 

4.5. Видеоролик нужно загрузить на http://www.youtube.com/или на 

электронную почту genofondeurasia@gmail.com. Затем на заявке надо указать 

ссылку на загруженный ролик. 

4.6. Длительность произведений не более 3 мин. Запись звука должна быть 

качественной.  

5. Критерии оценивания 

 Качество исполнения, произношения; 

 Соблюдение пауз; 

 Правильный выбор темпа чтения; 

 Безошибочное чтение; 

 Оригинальность исполнения; 

 Артистизм; 

 Умение управлять голосом и воображением слушателей. 
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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, 8-701-518-61-

76. 
 

ПРИМЕР: 

Приложение №1 

 

Директору НПО центр  

«ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ» 

Сарсенову А. 

от__________________ 

 

Заявка на республиканский конкурс чтецов 

 «Зов души» 
Фамилия, 

имя 

участника 

Возраст, 

класс/ 

курс 

Название 

области, 

район, 

место 

учебы 

Название 

произведе

нии 

Данные 

участника 

(тел., 

эл.почта) 

ФИО 

руководителя, 

рабочее место, 

должность 

Телефон, 

эл.почта 

руководите

ля 

Айманова 

Сая 

8 лет,  

2 класс 

г. 

Астана, 

№ 34 

ОМ 

«Зов 

души» 

8777-000-00-

09 

saia@mail.ru  

Оразова Гүлім 

Аманқызы, 

преподаватель 

литературы 

8778-777-

88-99 

gul@mail.ru  
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Республикалық «Жырлайды жүрек» атты 

М.Мақатаевтың 85 жылдығына арналған 

мәнерлеп оқу байқауының 

ЕРЕЖЕСІ 

 

1. Байқаудың мақсаттары және міндеттері 

1.1. Оқушылар арасында М.Мақатаевтың 

шығармашылығын, кітап оқуды насихаттау. 

1.2.  Оқушылардың оқырмандық көзқарасын кеңейту. 

1.3. Өскелең ұрпақтың шығармашылық және зияткерлік 

қабілетін дамытуға жағдай жасау. 

1.4.  Әртістік қабілеті бар балаларды анықтау және 

оларға қолдау жасау, өз таланттарын көрсетуге мүмкіндік 

беру. 

1.5. Еліміздің әр өңірлеріндегі мектеп оқушыларының, студенттердің 

арасындағы талантты жастарды анықтап оларды марапаттау. 

1.6.  Білім алушыларды шығармашылық әрекетке тарту, дарынды 

балаларды анықтау және қолдау, олардың танымдық қызығушылықтарға 

ынталандыру.  

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

2.1. Байқау жұмыстары 2016 жылдың 03 қазаннан бастап 17 қарашаға 

дейін қабылданады. Байқауға 2016 жылғы 17 қараша айынан кейін түскен 

және Ережеге сәйкес келмеген байқау материалдары қарастырылмайды. 

2.2. Байқау қорытындысы, жеңімпаздар дипломдары мен қатысушылар 

сертификаттары 2016 жылғы 27 қараша geurasia.kz сайтында жарияланады. 

2.3. Байқауға қатысу үшін 3500 (үш мың бес жүз) теңге төлем ақысы 

төленеді.  
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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: «Жырлайды жүрек» байқауы 

2.5. Байқауға қатысу үшін 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: 5-7 жас; 

 Екінші жас санаты: 8-10 жас; 

 Үшінші жас санаты: 11-14 жас; 

 Төртінші жас санаты: 15-18 жас (колледж, жоғары оқу орындары 

студенттері). 

4. Байқаудың шарттары 

4.1. Байқау қашықтықтан өткізіледі. 

4.2. Байқауда Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері орындалады. 

4.3.  Бір оқылымның регламенті 3 минуттан аспауы тиіс. Оқу барысында 

музыкалық сүйемелдеу, декорация, костюм қолдануға болады. 

4.4.  Қатысушы дауысының жазбасын қолдануға болмайды. Әр қатысушы 

шығарманы ешкімнің көмегінсіз өзі оқуы қажет. 

4.5. Қатысушы өзі орындайтын шығармасын сапалы камераға түсіріп, 

видеоматериалдарын genofondeurasia@gmail.com. электондық мекенжайға 

немесе http://www.youtube.com// жібереді. Өтініште видео сілтемесін көрсетуі 

қажет. 

4.6. Байқауға жолданған жұмыстар қайтарылмайды, авторларға 

рецензиялар жіберілмейді. 

5. Бағалау өлшемдері 

 Таңдап алынған шығарманың өзіндік ерекшелігі; 

 Оқу мәнері мен анықтығы (логикалық екпін, дауыс ырғағы, тембр, 

оқылымның эмоционалдық-экспрессивтік бояуы); 
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 Актерлік шеберлік; 

 Орындаушының сыртқы түрі; 

 Шығарма тақырыбы мен музыкалық сүйемелдеудің, костюм мен 

декорацияның үндесуі. 

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, 8-701-518-

61-76. 

  
ҮЛГІ 

1-қосымша 

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК ҚОР» 

ҒӨББ орталығының директоры 

А. Сарсеновке 

__________________________ 

 

Республикалық «Жырлайды жүрек» атты 

 байқауға қатысуға сұраныс 
Қатысушының 

аты-жөні 

Жасы, 

сыныбы/ 

курсы 

Облыс, 

аудан, 

оқу 

орны 

атауы 

Шығарма 

атауы 

Байланыс 

мәліметтері 

(ұялы 

телефоны, 

эл.поштасы) 

Жетекшінің 

аты-жөні, 

жұмыс орны, 

лауазымы 

Жетекшінің 

байланыс 

телефоны, 

эл.поштасы 

Айманова Сая 8 жас,  

2 сынып 

Астана 

қаласы, 

№ 34 

ОМ 

«Жырлай

ды 

жүрек» 

8777-000-00-

09 

saia@mail.ru  

Оразова 

Гүлім 

Аманқызы, 

әдебиет пәні 

мұғалімі 

8778-777-88-

99 

gul@mail.ru  
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