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«МЕН ӨЗ ПІКІРІММЕН БӨЛІСКІМ КЕЛЕТІН ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
ЕЖЕЛГІ ФЛОРАСЫ МЕН ФАУНАСЫНЫҢ ТАРИХЫ» 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АШЫҚХАТТАР КОНКУРСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер
1.1. «Мен өз пікіріммен бөліскім келетін Қазақстанның ежелгі флорасы мен 

фаунасының тарихы» республикалық ашық хаттар байқауы (бұдан эрі-байқау) 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасының «Туған жер» арнайы жобасын іске асыру 
жөніндегі ЖМ «Bolashaq» академиясы «Руханпят» ғылыми-зерттеу орталығы 
жоспарының бір бөлігі болып табылады.

1.2. Байқаудың авторлары: «Шет тілдер жэне мәдениетаралық 
коммуникация» кафедрасының зИН-18-1к тобының студенті П.Ю.Макаровская, 
ЖМ «Bolashaq» академиясы аға оқытушылары А.Н. Калижанова жэне 
А.У.Аупенова, жоғары санатты ағылшын тілі мұғалімі, «№ 45 Гимназия» КММ 
педагог-зерттеушісі Е.Н.Беляева.

1.3. Байқауды ұйымдастырушы -  ЖМ «Bolashaq» академиясының 
әлеуметтік-тэрбие жұмысы жөніндегі проректоры Б.Т. Ахметова «Руханият» ҒЗО.

1.4. Байқаудың бірлескен ұйымдастырушысы - академик Е.А.Бөкетов 
атындағы ҚарУ биология-география факультеті.

1.5. Бұл конкурсқа орта оку орындарының білім алушылары (бұдан әрі -  
қатысушы) қатыса алады.

2.Байқаудың мақсаты мен міндеттері

2.1 .Байқаудың мақсаттары:
- Балалар мен жастарды туған өлкенің табиғи жэне мәдени мұрасына 

құндылықты қатынасына тәрбиелеу.
- Қазақстан аумағындағы динозаврлардың бірегей тарихын зерттеу.
- Қоршаған ортага, фауналық жэне флористикалық әлемге ұкыпты карауды 

насихаттау.
- Қазақстанның тарихи мұрасын халықаралық деңгейде насихаттау.

2.2. Міндеттері:
- білім алушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту;



- оқушылардың назарын туған жерінің табиғи және мәдени мұрасын 
зерттеуге жэне сақтауға аудару;

- Отанға деген патриоттық қатынасты дамыту, оған деген рухани 
байланыстарға ықпал ету;

- оқушылардың әлеуметтік белсенділігін арттыру, өзін-өзі жүзеге асыру үшін 
жағдай жасау;

- балалар шығармашылығын насихаттау, жетілдіру жэне дамыту.

З.Конкурсты өткізу шарттары

3.1. Конкурсқа орта оқу орындарының оқушылары қатысады.
3.2. Оқушылар Байқауға жас ерекшелігіне байланысты 3 топ бойынша қатыса 

алады:
- Бастауыш мектеп 1-4 сыныптар;
- Орташа 5-8 сыныптар;
- Жоғары 9-11 сыныптар.
3.3. Жүмыстар авторларға сілтеме жасай отырып, өз қалауы бойынша 

коммерциялық емес пайдалану қүқығымен "Руханият" F30 иелігінде қалады.
3.4. Конкурсқа қатысушылар осы Ережемен толық танысуы мен келісімін 

білдіреді.

4.Қатысушының қүқықтары мен міндеттері

4.1. Конкурсқа қатысушылардың қүқығы бар:
4.1.2. Уақтылы жіберілген өтінім негізінде (1-қосымша) конкурсқа 

қатысуға.
4.1.3. Академия сайтында жарияланған конкурс туралы Ережемен танысуға.

4.2. Қатысушының міндеттері:
4.2.1. Қатысушы ұйымдастыру комитетіне орындалған жұмысы бойынша 

конкурс тақырыбын жіберуге жэне өз ашықхатына ағылшын тілінде атау беруге 
тиіс.

4.2.2. Қатысушы ағылшын тілінде (бейнеленген (салынған) өз жұмысының 
сипаттамасын жасауға міндетті.

б.Конкурсты үйымдастыру комитетінің қүқықтары мен міндеттері

5.1. Конкурсты үйымдастыруды ұйымдастыру комитеті жүзеге асырады
5.2. Ұйымдастыру комитеті конкурс өткізу уакытына сайланады
5.3. Ұйымдастыру комитеті қазылар алқасының мүшелерін анықтайды
5.4. Ұйымдастыру комитеті байқау аяқталғаннан кейін Академия сайтында 

ашық хаттар жариялайды жэне әлемнің түкпір -  түкпірінен ашық хаттар алу 
мүмкіндігі үшін құрылған халықаралық жобаға қатысу үшін ашық хаттар 
жиынтығын - ПОСТКРОССИНГЕ (POSTCROSSINQ) басып шығарады.



б.Байқау тақырыптары

6.1. Қазақстан-қазбалы өсімдіктер мен жануарлар жері
6.2. Қазақстан аумағындағы юра кезеңі
6.3. "Казахстанозавр" - барлық су динозаврларының атасы
6.4. Динозавр-адамның досы
6.5. Қазақстан аумағында тіршілік еткен қазбалы жануарлар мен өсімдіктер

7. Техникалық сипаттамалары

7.1. Ашықхат екі жолмен жасалуы мүмкін:
7.1.1. Қолмен жазылған ашық хат (ҚЖА). Ашықхат компьютерлік 

технологияларды (графикалық редакторларды) қолданбай "қолмен" жасалады.
7.1.2. Фотокомпозиция (ФК). Ашықхат жай фотосурет болмауы керек, ол 

тандалған номинация идеясын қамтуы керек (тандалған номинацияға сәйкес 
жазбаны фотосуретке салу үшін графикалық редакторды қолдануға болады).

8. Фото жүмысты (ашық хаттарды) үсынуға қойылатын талаптар)

8.1. Конкурсқа жұмыс электронды түрде "сурет салынған ашық хат" үшін -  
фотосурет немесе жұмыстың түрлі - түсті сканері, "фотокомпозиция" үшін- 
фотосурет жіберіледі.

Сурет салынған ашық хат біртүсті бейтарап фонда, түзу, (бұрышта емес) 
анық, көлеңке түсірмей суретке түсірілуі тиіс, түтастай көрініп тұруы және 
(мүмкіндігінше) парақты толықтай алып тұруы тиіс.

Фотосуретте ешқандай бөгде заттар мен жазуларға жол берілмейді.
Сурет анық болуы керек.

8.2. Конкурсқа ұсынылған жүмыстар баспа басылымдарында, интернетте 
жарияланбауы тиіс.

8.3. Қатысушылар өз жұмыстары үшін барлық занды қүқықтарға ие болуы 
керек.

9. Конкурсты бағалау критерийлері

9.1.Жұмыстар келесі критерийлер бойынша бағаланады:
- Байқау тақырыбына сәйкестігі
- жүмыстың көркемдік деңгейі
- идеяның өзіндік ерекшелігі
- орындау техникасы мен сапасы.



ІО.Конкуреты өткізу тәртібі

10.1. Өтінім беру рәсімі. Өтінім мен Келісімге сәйкес рэсімделген суретті 
paleopostcrossing@mail.ru электрондық пошта мекенжайы бойынша ұйымдастыру 
комитетіне жіберу қажет (хабарлама тақырыбына Конкурс деп корсете отырып)

10.2. Конкурс 2020 жылғы 15 желтоқсан мен 2021 жылғы 21 қаңтар 
аралығында өткізіледі

15.12.2020- 14.01.2021-өтінімдерді қабылдау, жеке деректерді өндеуге келісім
беру.

15.01.2021- 21.01.2021-қазылар алқасының жұмыстарын қарау, қорытынды 
шығару, жеңімпаздарды анықтау.

22.01.2021- байқау жеңімпаздарын марапаттау.

10.3. Конкурс қорытындысы. Жеңімпаздарды марапаттау, сондай-ақ Байқауға 
қатысатын жұмыстардың онлайн-көрмесі ZOOM платформасында өткізіледі.

11. Қазылар алкасы және оның функции.шры

11.1. Қазылар алқасы конкурсқа ұсынылған жумыстарға сараптамалық 
бағалауды жүзеге асырады.

11.2. Жеңімпазды қазылар алқасы анықтайды.
11.3. Қазылар алқасы марапаттау рәсіміне дейін конкурстың нәтижелерін 

жария етпейді.
11.4. Даулы мәселелерде түпкілікті шешім қазылар алқасының төрағасында 

қалады.
11.5. Қазылар алқасының шешімі түпкілікті жэне шағьшдануға жатпайды.
11.6. Қазылар алқасы қатысушы осы Ережені бұзған жағдайда, қалпына 

келтіру мүмкіндігінсіз осы қатысушыны конкурстан алып тастай алады.

12. Сыйлықтар мен марапаттар

12.1. Конкурстың өлшемдеріне сәйкес бірегей жұмыстарды орындаған 
жеңімпаздар анықталады жэне I, II, III дәрежелі дипломдармен марапатталады.

12.2. Дипломанттардың жетекшілері алғыс хаттармен марапатталады.
12.3. Конкурстың барлық қатысушыларына сертификаттар беріледі.
12.4. Ашық хаттар ннтернет-дүкені Pastila http://www.nastilacards.shop/ 

посткроссингіне арналған конкурстын Гран-при арнайы сыйлығың ұсынады.

13. Қосымша ақпарат

13.1. Ереже Академия сайтында жарияланған.
13.2. Кез келген өзгерістер туралы ақпарат Конкурсқа қатысушыға жеке 

жеткізілетін болады.

mailto:paleopostcrossing@mail.ru
http://www.nastilacards.shop/


1 қосымша

«МЕН ӨЗ ПІКІРІММЕН БӨЛІСКІМ КЕЛЕТІН ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
ЕЖЕЛГІ ФЛОРАСЫ МЕН ФАУНАСЫНЬЩ ТАРИХЫ» 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АШЫҚХАТТАР КОНКУРСЫНА ҚАТЫСУҒА
ӨТІНІМ

Қатысушының толық аты- 
жөні (сертификат беру 
үшін қатаң түрде 
құжаттарға сәйкес)
Қатысушының жасы
Оқу мекемесінің толық 
атауы
Оқу сыныбының толық 
атауы
Жетекшінің толық аты- 
жөні
Жетекшінің байланыс 

телефоны, 
e-mai

Ағылшын тілінде берілген 
жұмыстың конкурс 
тақырыбының атауы
Ашықхаттың атауы 
ағылшын тілінде
Ағылшын тіліндегі жүмыс 
сипаттамасы (3-5 сөйлем) 
ағылшын тілінде

Өтінімді толтыру күні


