
Мағжан Жұмабаевтың 125 жылдығы қарсаңында «Қаламың ұшталсын, 
жас қаламгер» тақырыбында жалпы орта, қосымша және кәсіптік білім 

беретін ұйымдарының білім алушыларына арналған  
Республикалық қашықтықтан өткізілетін интернет-байқауы 

Жалпы ережелер 

1. Байқаудың мақсаты:
- көркем шығарманы насихаттау арқылы оқушылардың адамгершілік 
құндылықтарын  қалыптастыру және жас ақындарды анықтап және қолдау 
көрсету. 
2. Байқаудың міндеттері:
-  шығармашылық қабілеті мен танымдық белсенділігін дамыту; 
- оқушылар мен жастардың әдеби кітап оқуға шақыру; 
- қазақ әдебиетінің жоғары деңгейдегі шығармаларын оқып түсінуге 
бейімдеу;
- оқушылар мен студенттерді шығармашылық өмірге тарту. 
Байқаудың ұйымдастырушылары ЖШС «New Opportunities» Білім беру-
әдістемелік орталығы, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы. 
3. Байқауды ұйымдастырушылар әділ қазылар алқасын құрады. Әділ қазылар
алқасы байқау ережелерімен және бағалау өлшемдерімен танысады, жоғары 
ұпай жинаған жеңімпазды анықтайды.  
4. Байқаудың қорытындысы бойынша дипломдар Бас жүлде, І, ІІ, ІІІ
орындары беріледі. Қалған қатысушыларға қатысқаны үшін сертификат 
беріледі. Жүлделі орын алған қатысушылардың жетекшісіне алғыс хат 
беріледі. 

Қатысушылар 
санаты 

Номинациялар 

1-11 сыныптар мен 
колледж 

студенттері 

1. «Үздік шығарма»
2. «Жас ақын»
3. «Мәнерлеп тақпақ айту»

Ескерту Қатысушы берілген үш номинациядан бір ғана 
номинацияны таңдайды. Байқауға жұмыстар 2 тілде 
Сіздің қалауыңыз бойынша қабылданады (қазақ тілі 
немесе орыс тілі тілінде). Барлық жұмыстар 
жекелеме қабылданады. 
1. Шығарма компьютерде Times New Roman
қаріпімен, 14 кеглмен, А4 форматында жазылады. 
Microsoft Office Word (ворд) форматында жіберіледі, 
сканерленген шығарма қабылданбайды.  
Шығарма еркін тақырыпта жазылады. 
* 1-4 сыныптар – 15-20 сөйлем;
* 5-7 сыныптар – 25-35 сөйлем;
* 8-9 – 40-55 сөйлем;
* 10-11 сыныптар мен колледж оқушылары (2 бет
жазады). 



* Ғаламтор желісінен көшіріліп алынған ақпараттар
күшін жояды. 
2. Өлең жолдары компьютерде Times New Roman
қаріпімен, 14 кеглмен, А4 форматында жазылады. 
Microsoft Office Word (ворд) форматында жіберіледі, 
сканерленген шығарма қабылданбайды.  
* Ғаламтор желісінен көшіріліп алынған ақпараттар
күшін жояды. 
3. Мағжан Жұмабаевтың бір өлеңін мәнерлеп айту.
Мәнерлеп тақпақ айтуды видеоға түсіру қажет. 
Видеоның ұзақтығы    1-5 минут.  
Бейне таспа осы форматтарда: AVI, MP4, 
MPG/MPEG, FLV болу керек.   

5. Байқау 30 сәуір  мен 3 мамыр аралығында өткізіледі.
6. Байқауға жұмыстар 23 сәуірге дейін қабылданады (ҚОСА АЛҒАНДА).
7. Байқау жұмыстары және төлем қағазы сканерленіп (фотоға түсіріліп)
zhas.kalamger@mail.ru электорнды поштасына жіберіледі. 

8. Байқауға қатысу үшін міндетті түрде төлемді 1000 тг+ комиссиясын кез
келген банкте және қазпошта бөлімшелерінде жүзеге асырылады (ақша 
аударылымы көрсетілген төлем шоты) төмендегі реквизиттер бойынша: 
ЖШС/ТОО Білім беру-әдістемелік орталығы «New Opportunities»  
Образовательно-методический центр  
БИН 160140023628 (резидент) 
ИИК KZ 356010111000257240 (KZT)  
БИК HSBKKZKX  
КНП 861 (білім беру қызметі)  
Кбе 17  
Код 19   
«Қазақстан Халық банкі» АҚ  
Төлемнің атауы: «Қаламың ұшталсын, жас қаламгер» байқауы. 

!!! Егер Сізде бірнеше қатысушылар болса, төлемді барлық қатысушылар 
үшін жасаңыз, сонда барлық қатысушылар үшін бір ғана комиссия құны 
алынады. Мысалы, егер сізде 5 оқушы болса, барлығында төлем 1000 
теңгеден болса, бұл жағдайда сіз барлығы үшін 5000 теңге + банк 
комиссиясы. Төлемді кез келген адам жібере алады, қатысушының атынан 
болу міндет емес. Егер Сіз төлемақыны бірнеше қатысушыға жинап төлейтін 
болсаңыз, төлемақы түбіртегіне қолыңызбен қатысушылардың аты-жөндерін 
міндетті түрде қаламмен жазып, содан кейін сканерден өткізіп, не болмаса 
фотоға түсіріп жіберіңіз. 

! Байқауға қатысу үшін ұсыныс (барлық мәліметтер міндетті түрде 
толтырылу тиіс): 

Қатысушының толық аты-жөні 
* құжат бойынша (осы мәлімет



бойынша диплом немесе сертификат 
толтырылады) 
Облыс, қала, ауыл 
Сынып/курс 
Номинацияның атауы  
(Сіз таңдаған номинация) 
Білім беру мекемесінің толық атауы 
(міндетті түрде, КММ, ММ, жеке 
меншік және т.б.) 
Жетекшінің толық аты-жөні 
*құжат бойынша
Ұялы телефон (жетекші) 
Электронды пошта 
(сіздің дұрыс және жұмыс істейтін 
электронды поштаңыз, сол жерге 
сізге диплом /сертификат жіберіледі) 

!!! Ұсыныс (жоғарыда көрсетілген кесте компьютермен терілуі тиіс), 
қатысушының жұмысы мен төлем туралы түбіртегі бір уақытта жіберіледі. 
9. Жұмыстарды бағалау шарттары:
- байқаудың мазмұнына, номинациясына және байқау талаптарына 
сәйкестігі;  
- аңғару қолжетімділігі; 
- ойдың жүзеге асыруылуы;  
- грамматикалық дұрыс болуы; 
- ойдың тереңділігі, идеялығы, креативтілігі;  
- айтылымның нақты, ұғынықты болуы.

10. Байқаудың қорытындысы 2018 жылдың 4 мамырында
new-opportunities.kz сайтында жарияланады. Жеңімпаздардың мақтау 
қағаздары, сертификаттары және жеңімпаз қатысушылардың жетекшілеріне 
алғыс хаттар 2018 жылдың 6 мамырында (кешкі уақытта) электронды 
пошталарыңызға жіберіледі.  
11. Анықтама телефондары: 8-708-425-27-97; 8 (7172) 25-27-97.
* Қоңыраулар қабылданады:
Дүйсенбі-Жұма – 11.00-ден 17.00-ге дейін. 
Сенбі – 11.00-ден 13.00-ге дейін.  
Жексенбі – демалыс.  
Мерекелік күндер – демалыс. 

zhas.kalamger@mail.ru  
Осы адреске бір папкамен ұсыныс, жұмыс және төлемақы 

түбіртегі жіберіледі 
new-opportunities.kz 

Бұл сайт. Осы жерден байқау қорытындысын көре 
аласыздар.  



Республиканский дистанционный интернет-конкурс 
в преддверии празднования 125-летия Магжана Жумабаева  

«Қаламың ұшталсын, жас қаламгер» среди обучающихся организаций 
общего среднего, дополнительного и профессионального образования 

Общие положения 

1. Цель конкурса:
- выявление и поддержка молодых поэтов, популяризация художественной 
литературы и пропаганда нравственных ценностей, их укрепление. 
2. Задачи конкурса:
- развитие творческих способностей и повышение познавательной 
активности; 
- приобщение школьников и молодежи к чтению;  
- творческое осмысление высоких образцов казахской литературы;  
- вовлечение молодых людей в художественную жизнь. 
Организаторами конкурса является ТОО Образовательно-методический 
центр «New Opportunities», Республика Казахстан, г.Астана.   
3. Организаторы конкурса формируют состав жюри. Жюри знакомится с
правилами и критериями оценивания работ, затем выявляет победителей, 
набравших высокое количество баллов.  
4. По результатам конкурса будут присуждаться дипломы: Гран-при, I, II, III.
Все остальные получат сертификат участника. Учителя участников-призеров 
получат благодарственные письма. 

Категория 
участников 

Номинации 

1-11 классы и 
учащиеся 
колледжей 

1. «Лучшее сочинение»
2. «Молодой поэт»
3. «Выразительное чтение»

Примечания ко 
всем номинациям 

Учащийся выбирает только одну номинацию из 
трех. Работы на конкурс принимаются на 2 языках 
по вашему выбору (казахский или же русский).  
Все работы принимаются индивидуально. 
1. Сочинение печатается на компьютере, шрифтом –
Times New Roman, кегль – 14, формат А4. 
Отправляете в формате Microsoft Office Word (ворд), 
отсканированное сочинение не принимается. 
 Сочинения пишутся на свободную тему. 
* 1-4 классы – 15-20 предложений;
* 5-7 классы – 25-35 предложений;
* 8-9 – 40-55 предложений;
* 10-11 классы и учащиеся колледжей (пишут
2 страницы). 
* Информация скопированная с источников



интернета аннулируется. 
2. Стихотворение печатается на компьютере, 
шрифтом – Times New Roman, кегль – 14, формат 
А4. Отправляете в формате Microsoft Office Word 
(ворд), отсканированный стих не принимается.  
* Информация скопированная с источников 
интернета аннулируется. 
3. Необходимо снять  видео участника с 
выразительным чтением стиха Магжана Жумабаева, 
продолжительность видео 1-5 минут.  
Поддерживаемые форматы видео: AVI, MP4, 
MPG/MPEG, FLV.   

 

5. Конкурс проводится с 30 марта по 3 мая.  
6. Работы на конкурс принимаются до 23 апреля (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО).  
7. Конкурсные работы и отсканированная (сфотографированная) 
квитанция об оплате отправляются по электронной почте: 
zhas.kalamger@mail.ru (почта) 
 

8. Для участия в конкурсе необходимо произвести оплату 1000 тг. + комиссия 
в любых отделениях банка и казпочты (перевод денег на данный счет) по 
следующим реквизитам:  
ЖШС/ТОО Білім беру-әдістемелік орталығы «New Opportunities» 
Образовательно-методический центр (резидент) 
БИН 160140023628  
ИИКKZ356010111000257240 (KZT)  
БИК HSBKKZKX  
КНП 861 (образовательные услуги)  
Кбе 17  
Код 19  
АО «Народный банк Казахстана» 
Название платежа: Конкурс «Қаламың ұшталсын, жас қаламгер». 
 

!!! В случае того, если у Вас несколько участников, производите оплату сразу 
же за всех, тогда комиссия будет одна за всех участников. Например, у вас 5 
учеников, оплата у всех по 1000 тг., в этом случае вы отправляете 5000 тг + 
комиссия банка. Отправителем денег может быть любой желающий, 
необязательно участнику быть отправителем. Если же Вы решили оплатить 
за всех участников, просим Вас собственноручно (ручкой) написать на 
квитанции Ф.И.О. участников, затем отсканировать или же 
сфотографировать квитанцию и отправить. 
 

! Заявка для участия в конкурсе  
(все данные необходимо заполнить в обязательном порядке): 
 

Фамилия, имя участника  
* по документу  
(по этим данным будет выписан 
диплом или же сертификат)  

 



Класс/курс   
Область, город, село   
Тема номинации 
(номинация выбранная Вами) 

 

Полное наименование организации 
образования (обязательно укажите 
КГУ, ГУ, частное и т.д.)  

 

Ф.И.О. учителя (полностью)  
* по документу  

 

Сотовый телефон (учитель)   
E-mail учителя или же участника  
(ваш правильный и рабочий 
электронный адрес куда будут 
отправлены документы учащихся)  

 

 

!!! Заявка (вышеуказанная таблица заполняется на компьютере), работа 
участника и квитанция об оплате отправляется одновременно.  
 

9. Критерии оценивания работ:  
- соответствие содержанию, номинации и требованиям конкурса;  
- доступность восприятия; 
- оригинальность воплощения замысла; 
- грамматическая правильность; 
- идейность, креативность мышления; 
- четкое и ясное произношение. 
 

10. Итоги конкурса будут размещены 4 мая 2018 года на сайте                  
new-opportunities.kz. Награды победителей, благодарственные письма 
учителей и сертификаты участников будут разосланы на электронные адреса 
6 мая 2018 год (в вечернее время).  
11. Телефоны для справок: 8-708-425-27-97; 8 (7172) 25-27-97.  
* Звонки принимаются:  
Пн.-Пт. – с 11.00 до 17.00.  
Суббота – с 11.00 до 13.00.  
Воскресенье – выходной.  
Праздничные дни – выходной. 
 

zhas.kalamger@mail.ru  
 

На данный адрес одной папкой отправляются заявка, 
работа, квитанция 

new-opportunities.kz 
 

Это адрес сайта. Здесь Вы можете просмотреть итоги 
конкурса. 

 
 

 


