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«Витамин летнего настроения!»: 
облыстық жазғы оқу интернет-сайысының  

Ережесі 
 

1. Интернет-сайыстың мақсаты мен міндеті  
 
Мақсаты:  жазғы демалыс күндері балаларды кітапханаларға жиі 

баруға және оқуға тарту, балалар мен жасөспірімдердің бос уақытын 
ұйымдастыру, жас оқырмандардың бойында жаңа білім көзі ретінде 
оқудың құндылығы мен маңыздылығын қалыптастыру. 

  
Міндеттері: 
 - кітап пен оқуды насихаттау, кітапхана қызметіне назар аударту; 
 - балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық әлеуетін 

анықтау, қолдау және     дамыту.  
 - оқу және шығармашылық арқылы жас ұрпақтың белсенді 

өмірлік ұстанымын қалыптастыру; 
 - креативті ойлауды, шығармашылық өзін-өзі танытуды 

дамытуды ынталандыру;  
 - оқитын балалар мен жасөспірімдерді қолдау;  
 - өскелең ұрпақты эстетикалық тәрбиелеу және дамыту; 
 - балалар мен жасөспірімдерді көркем шығармашылық 

сабақтары арқылы оқуға тарту. 
 
2. Интернет-сайыстың өту мерзімі 

"Витамин летнего настроения!" атты облыстық интернет- сайыс 
(бұдан әрі- сайыс) 2021 жылғы 1 маусым мен 31 тамыз аралығында 
өткізіледі. 
 

3. Сайыстың ұйымдастырушылары мен қатысушылары  
        

3.1"Витамин летнего настроения!" атты облыстық жазғы оқу 
интернет -сайысының ұйымдастырушысы «Шығыс Қазақстан облыстық 
мәдениет басқармасының Шығыс Қазақстан облыстық балалар және 
жасөспірімдер кітапханасы " КММ болып табылады (Қазақстан 
Республикасы, Өскемен қ.).            

3.2 ШҚО көпшілік кітапханалары сайысты қолдай отырып, 
ұйымдастыруға қатыса алады.             

3.3 Сайысқа екі жас санатындағы оқырмандар қатысады (6-10 
жас, 11-15 жас). 
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4. Сайыстың негізгі іс-шаралары  
Сайыстың негізгі іс-шаралары қатысушылардың екі санаты 

арасында өткізілетін шығармашылық номинациялар болып табылады. 
Әр номинация үшін "Қатысушының сауалнамасын" толтыру қажет 
(2-ҚОСЫМШАНЫ қараңыз). Толтырылмаған сауалнамасыз 
жұмыстар сайысқа қабылданбайды. 

4.1 "Стартуем с чтения" номинациясында интернет-сайысқа 
қатысатын кітаптар тізімінен әдеби шығарма бойынша жарнамалық 
плакат әзірлеу қажет (1-ҚОСЫМШАНЫ қараңыз) 

Плакатты ресімдеуге қойылатын техникалық талаптар  
         - Плакатты екі жолмен жасауға болады: 

 кез-келген графикалық редакторда (н-р: Canva, 
Desygner, Fotor)  

 акварельмен, қарындашпен немесе фломастермен A3 
қағазына қолмен салуға. 

 жарнамалық плакат тэгтерден тұрады (кітаптың атауын, 
кейіпкерлердің аттарын, шығарманың мазмұнын көрсете 
алатын кілт сөздер) 

 плакаттың түсі, фоны және пішіні дербес таңдалады. 

 JPEG форматындағы плакаттың фотосуреті немесе PDF 
форматындағы скан нұсқасы сайыс 
ұйымдастырушыларына demina_1969@mail.ru, 
Erke_md@mail.ru электрондық поштаға жіберіледі. 

Жарнамалық плакатты бағалау критерийлері: 
           - шығарма тақырыбын ашу тәсілінің бірегейлігі;  
           - грамматикалық қателердің болмауы;  
           - этикалық нормаларды сақтау (плагиат орын алған жағдайда 
жұмыс сайыстан  алынады) 
 

4.2 "Библиотечный вайн" - оқудың пайдасы туралы қысқа 
метражды (ынталандырушы, жарнамалық, танымдық) бейнеролик. 
 Бейнероликке техникалық талаптар: 

 көлденең түсіру;  

 MPEG4 рұқсат 720x576 кем емес;  

 бейнероликтің ұзақтығы 1 минутқа дейін. 
 Бағалау критерийлері:  
 мағынаның қол жетімділігі; 

 сюжеттің сәйкестігі;  
 шабытпен орындалуы;  

 вайн тақырыбын ашудың өзіндік тәсілі; 
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 авторлық құқықты сақтау. 

  
 
4.3 Оқылған кітап бойынша Комикс.  
Бұл номинация кітаптар тізімінен оқылған кітап бойынша өз 

комикстерін салуды ұсынады (1-ҚОСЫМШАНЫ қараңыз): 
 Техникалық талаптар:  
- комикс 9 – дан 12 кадрға дейін болуы керек- мазмұн 

үзінділері; 
- кейіпкерлердің диалогтары репликалардың берілуіне сәйкес 

"көпіршіктерде" немесе "баллондарда" орналастырылады; 
  - жұмысты қара - ақ немесе түрлі-түсті безендіруде жасауға 

болады; 
  - комикс кез келген сурет салу техникасында орындалады, 

соның ішінде «манга»;  
  - жақтаулар (егер қажет болса) нақты геометриялық 

фигураларға сәйкес келуі керек.  
Параметрлер бойынша бағалау критерийлері: 
 - сюжеттің бірегейлігі мен тұтастығы, оның толықтығы; 
 - жұмыстың мазмұндылығы, сурет пен мәтіннің үйлесімі; 
 - шығармашылық ой, сценарийлік шеберлік, баяндауды құру 

логикасы;   
 - үзінділерді жазуда орфографиялық қателердің болуы, 

қорытынды балды төмендетеді.  
 

4.4 "Фотокосплей: Я — книжный герой" - бұл кітап 
кейіпкерлеріне айналу процесі. 

Бұл номинацияға қатысу үшін төменде ұсынылған кітаптар 
тізімінен сүйікті кітап кейіпкеріне айналып, (1-ҚОСЫМШАНЫ 
қараңыз) таңдалған орында суретке түсу керек:  

Техникалық талаптар: 
Қатысушылар фотосуретті электронды түрде ұсынады (JPEG 

форматы, өлшемі 10х15 кем емес); 
Параметрлер бойынша бағалау критерийлері:  
 - жоғары сапалы түсіру;  
 - әдеби кейіпкердің бейнесін тану; 
 - өзіндік ерекшелігі; 
 - костюмнің бірегейлігі мен техникалық күрделілігі;  
 - қосымша атрибутты пайдалану, көркемдік. 
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5. Сайыстың қорытындысын шығару  
5.1. Сайыстың жеңімпаздарын анықтау үшін қазылар алқасы 

құрылады, оны төраға, ал ол болмаған жағдайда, төрағаның орынбасары 
басқарады.  

5.2.Қазылар алқасының әрбір мүшесі белгілі бір номинациядағы 
қатысушылардың жұмыстарын критерийлерге сәйкестігін бағалайды.  

5.3 Дауыстарды қорытынды есептеу қазылар алқасының 
бірлескен шешімімен жүзеге асырылады.  

Дауыстардың саны тең болған жағдайда жеңімпазды төраға 
айқындайды, оның дауысы шешуші болып табылады. 

 
6. Сайысқа түскен жұмыстарды пайдалану құқығы  
Сайысқа қатысушылар өз жұмыстарын ұйымдастырушыларға 

авторлық сыйақы төлемей-ақ, бірақ автордың атын міндетті түрде 
көрсете отырып, келесі тәсілдермен пайдалануға келісім береді: 
кітапхана сайтында сайыс жұмыстарының мәтіндерін, 
бейнематериалдарды жүктеу, www.vkolibrary.kz, Facebook әлеуметтік 
желісінде көрмелерде, жинақтарда және басқа да көпшілік іс-шараларда 
көрсету, сондай-ақ коммерциялық емес негізде бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау.  

 
7. Жеңімпаздарды марапаттау  
Сайыс қорытындысы бойынша, барлық номинацияларға I, II, III 

дәрежелі дипломдар табыс етіледі. 
 Барлық қатысушылар үшін қатысушы Сертификаты 

қарастырылған.  
Дипломдар мен сертификаттарды табыстау 2021 жылдың 20 

қазанында КІТАП Мерекесінің салтанатты ашылуында өтеді. 
Қашықтағы қатысушыларға Дипломдар мен сертификаттар электрондық 
пошта арқылы жіберіледі. 
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1 ҚОСЫМША.  
 

Интернет-конкурсқа қатысатын шығармалар тізімі: 
 

1. Р.Абыкаева. «Диннің қызықты оқиғалары» 6+ 
2. М.Қабанбаев. «Жиһангез Тити» 6+  
3. М. Қабанбаев. «Туған жердің төрт мезгілі»  11+       
4. Р. Мәженқызы. «Керіктің құпиясы» 6+  
5. Б.Момышұлы., Серебрянский Ю. «Қара жұлдыз» 13+ 
6. Қадыра Мырза Әлі «Құлақ не үшін керек?» 6+ 
7. З.Наурзбаева., Л.Калаус. «Алтын тостағанды іздеу» 6+ 

8. Б.Соқпақбаев. «Менің атым Қожа» 11+ 
9. Б.Сокпақбаев. «Жекпе-жек» 13+ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kitap.kz/audio-book/zhekpe-zhek
https://kitap.kz/audio-book/zhekpe-zhek
https://kitap.kz/audio-book/zhekpe-zhek
https://kitap.kz/audio-book/zhekpe-zhek
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%AB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2 ҚОСЫМША.  
 

Интернет-сайысына қатысушының сауалнамасы 
 «Витамин летнего настроения!» сайысына қатысушының 

сауалнамасы 

 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес менің дербес 

деректерімді өңдеуге, пайдалануға және таратуға келісімімді 
растаймын. 

  
Өтінімді толтыру күні_______________________________  
 
Сайысты ұйымдастыру және өткізу жөніндегі барлық 

сұрақтарды, сондай-ақ сайыс жұмыстарын 
 demina_1969@mail.ru, еrke_md@mail.ru электрондық поштаға 

жіберу керек.  
 
байланыс тұлғалары:  
Демина Александра Михайловна, ОҚКО басшысы (WhatsApp 

+77052159776);  
Жунусбекова Қарлығаш Жанибековна, жасөспірімдер секторының 

меңгерушісі (WhatsApp +77787736332)  
                                                                                                                  

Ұйымдастыру комитеті. 

Қатысушының толық аты-жөні 
 
 

Жасы  

Оқу орны/ жұмыс орны, 
қызметі  

 

Елдің, қаланың, ауылдың атауы   

Қатысушы оқырман болып 
табылатын кітапхананың 
толық ресми атауы  

 
 
 

Номинация атауы  

Сайыс жұмысының атауы  

Шығарманың атауы   

 Мекен-жайы, телефон, 
электронды пошта 
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