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«Юниор-экспресс» ұзақ мерзімді жобасы аясында қазіргі таңдағы қазақстандық 

жастардың қызығушылығы туралы үздік басылымдар «СМИру по строчке» 
облыстық сайысының  

ЕРЕЖЕСІ  
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ 
1.1. Қазіргі таңдағы қазақстандық жастардың қызығушылығы туралы үздік 
басылым «СМИру по строчке» облыстық сайысын өткізілу тәртібін 
анықтайтын нақты ереже (бұдан әрі  сайыс).  
1.2. М.М. Катаев атындағы облыстық Оқушылар сарайының балалардың 
бұқаралық қозғалысын дамыту бөлімі жаңадан бастап жүрген дарынды 
журналистерді ерекше қолдауға және анықтауға бағытталған   сайысты іске 
асырады.  . 
1.3. 2017 жылдың 20 ақпан күнінен 9 наурыз күніне  дейін сайыс өткізіледі. 
2017 жылдың 9 наурыз күніне дейін өтініштер қоса қабылданады.  
1.4. Жүлделі орындарға ие болған  сайыс қатысушылары (басылым авторлары) 
электронды пошта арқылы дипломдарын алады. Сайыстың қалған 
қатысушылары қатысқандары үшін  электронды сертификаттарын алады.    
1.5. Сайысқа қатысу тегін жүргізіледі.   

2. МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
2.1. Жаңадан бастап жүрген дарынды журналистерді ерекше қолдау және 
анықтау мақсатында сайыс өткізіледі.   
2.2. Сайыстың міндеттері: 

• Журналисткамен шұғылдануға  балалар мен жасөспірімдерді 
қызықтыру;  

• Баспа басылымдары үшін қызықты, өзекті  журналистикалық 
материалдарды құру арқылы белсенді қызметін ынталандыру;  

• Оқушылар мен студенттер арасында қоғаммен,  спортпен, ғылыммен, 
шығармашылық  қызметтерімен шұғылдануға тарату; 

• Павлодар облысының дарынды жас журналистерін қолдау және 
анықтау.  

 



3. САЙЫС ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАРЫ 
«Твой мир – Сенің әлемің»  облыстық балалар мен жасөспірімдердің газетінің 
редокторы Аипова Әсем Серікқызы және Даирбаева Варвара Алекандровна 
сайыстың ұйымдырушылары болып табылады.   

4. САЙЫС ҚАТЫСУШЫЛАРЫ  
4.1. Облыстағы білім беру ұйымдарының оқушылары сайысқа қатыса алады.  
4.2. Сайыс келесі жас ерекшеліктері бойынша өткізіледі:  
Кіші жас санаты  -  7-ден 10 жасқа дейін; 
Орта жас санаты – 11-ден  14 жасқа дейін; 
Жоғары жас санаты – 15-тен   18 жасқа дейін. 

5. САЙЫСТЫҢ  ӨТКІЗІЛУ  ШАРТЫ 
5.1. Сайыс тақырыбы «Қазіргі таңдағы қазақстандық жастардың 
қызығушылығы». 
5.2. Сайысқа қатысуда  БАҚ-та жарияланған жұмыстары, сондай-ақ  сайыс үшін 
арнайы жазылған мәтіндері қабылданады.   
5.3.Кіші жас санатта эссе, жаңалықтар (ақпараттық мақалалар), суреттемелер, 
портреттік очерктер, сұхбаттар қабылданады.  
Орта жас санатта оқиғалық, талдамалық, танымдық-тақырыптық репортаждар, 
сұхбат, талдау мақалалары, портреттік, мәселелік, жол очерктері, авторлық 
бағаналар қабылданады.  
Жоғары жас санатта оқиғалық, талдамалық, танымдық-тақырыптық 
репортаждар, сұхбат, талдау мақаласы, журналистикалық тергеу, портреттік, 
мәселелік, жол очерктері, фельетондары, памфлеттері, авторлық бағаналары 
қабылданады.   
5.4. Сайыс қатысушылары тек қана бір мәтіннен ғана жібере алады. 
5.5. 2017 жылдың 20 ақпан күнінен 9 наурыз күніне дейін басылым түрінде 
қазақ және орыс тілінде  жұмыстары мына мекенжайы бойынша  қабылданады:  
Қазақстан, Павлодар қаласы, 1 Мамыр көшесі, 27, «М.М. Катаев атындағы 
облыстық Оқушылар сарайы» КМҚК, 225 кабинет. Облыс орталығынан 
алыстағы білім беру ұйымдарының оқушылары өздерінің жұмыстарын мына 
электронды пошта арқылы twoi_mir@mail.ru, «САЙЫСҚА»  деген ескертпемен 
жібере алады.  
5.6. Сайыстық жұмыстарды рәсімдеудің  техникалық талаптары: *doc немесе  
*docx түрінде мәтіндер қабылданады. Олар Microsoft Office Word  мәтіндік 
реадокторында терілген, қаріптің кеглі 14, жоларалық - 1,5 болуы тиіс. Шеттері: 
жоғарғы, төменгі, сол жағы, оң жағы – 2 см. Жұмыс көлемі таңдалған  жанрдан 
басылым мәтіндері үш беттен аспауы тиіс (А-4 форматта).  Жұмыстың негізгі 
бетінде көрсетілуі тиіс: автордың аты-жөні, жасы, оқу орны, жұмыстың атауы, 
жанры, баланыс деректері (үй мекенжайы және телефоны), жетекшінің ТАӘ 
(егер бар болса).  
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5.7. Ғаламтор желісінен материалдары қолдануға үзілді-кесілді  тыйым 
салынады.  
5.8. Сайыстық жұмыстар қайтарылмайды және рецензияланбайды.  
5.9. Сайыстың шартын сақтамаған жағдайда  автордың жұмысы 
қабылданбайды.      

6. ҚОРЫТЫНДЫ ШЫҒАРУ ЖӘНЕ МАРАПАТТАУ 
6.1. Сайыстық жұмыстарды қарау және жеңімпаздарды анықтау павлодарлық 
газетінің редакторлары, жергілікті БАҚ-ғы тәжірибелі журналистер құрамына 
кіретін сайыстық комиссиясы жүзеге асырылады.  
6.2. Шығармашылық жұмыстарды бағалау критериилері: сайыстың 
тақырыбының ашылуы;  таңдалған жанрдың сәйкестігі;   сюжеттің  ерекше 
құрылуы;  тіл мазмұндамасының бейнелілігі және айқындығы; жеке  авторлық 
стилі.   
6.3. 2017 жылдың 10 наурыз күні сайыстық жұмыстарды   қарастырылады.  
6.4. Сайыстың қорытындысы бойынша қазақ және орыс тіліндегі әр жас 
санаттағы жеңімпаздар мен жүлдегерлер (І, ІІ, ІІІ орындары) диломдармен 
марапатталады. Сайыс қатысушылары қатысқаны үшін сертификаттар беріледі.  
6.5. М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайының ресми сайтында 
жеңімпаздардың есімдері жарияланады.  
6.6.Ұйымдастырушы комитеті  «Твой мир – Сенің әлемің» облыстық балалар 
мен жасөспірімдер газетінде және  басқа мерзімді басылымдарда жариялауы 
мүмкін.   

7. БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ 
Байланыс тұлғалар:  

М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайының педагогы Даирбаева Варвара 
Александровна,  32-85-06, 8-777-864-49-39. 

М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайының педагогы Аипова Әсем 
Серікқызы,  32-85-06, 8-707-259-58-74. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
областного конкурса «СМИру по строчке» 

на лучшую публикацию об увлечениях современной казахстанской молодёжи 
в рамках долгосрочного проекта «Юниор-экспресс» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного 
конкурса «СМИру по строчке» на лучшую публикацию об увлечениях 
современной казахстанской молодёжи (далее – Конкурс). 
1.2. Конкурс осуществляется отделом по развитию детского массового 
движения областного Дворца школьников имени М.М. Катаева, направлен на 
выявление и поддержку наиболее талантливых начинающих журналистов. 
1.3. Конкурс проводится с 20 февраля по 9 марта 2017 года. Заявки 
принимаются до 9 марта 2017 года включительно. 
1.4. Участники Конкурса (авторы публикаций), занявшие призовые места, 
получат дипломы по электронной почте. Остальные участники Конкурса 
получат электронные сертификаты за участие. 
1.5. Участие в Конкурсе проводится на бесплатной основе. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки наиболее талантливых 
начинающих журналистов.    
2.2. Задачи Конкурса: 

• привлечь детей и подростков к занятию журналистикой; 
• стимулировать активную деятельность по созданию актуальных, 

интересных журналистских материалов для печатных изданий; 
• популяризировать занятия творчеством, наукой, спортом, 

общественной деятельностью среди школьников и студентов; 
• выявить и поддержать талантливых юных журналистов Павлодарской 

области. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
Организатором Конкурса является редакция областной детско-юношеской 
газеты «Твой мир – Сенің әлемің» в лице редакторов Аиповой Асем Сериковны 
и Даирбаевой Варвары Александровны.  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся организаций образования 
области.  
4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 
младшая возрастная категория - от 7 до 10 лет; 
средняя возрастная категория - от 11 до 14 лет; 



старшая возрастная категория - от 15 до 18 лет. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1. Тема Конкурса: «Увлечения современной казахстанской молодёжи». 
5.2. К участию в Конкурсе принимаются как работы, уже опубликованные в 
СМИ, так и тексты, написанные специально для Конкурса. 
5.3. В младшей возрастной категории принимаются эссе, новости 
(информационные заметки), зарисовки, портретные очерки, интервью. 
 В средней возрастной категории принимаются событийные, 
аналитические, познавательно-тематические репортажи, интервью, 
аналитические статьи, портретные, путевые, проблемные очерки, авторские 
колонки. 
 В старшей возрастной категории принимаются событийные, 
аналитические и познавательно-тематические репортажи, интервью, 
аналитические статьи, журналистские расследования, портретные, проблемные, 
путевые очерки, фельетоны, памфлеты, авторские колонки. 
5.4. Участники конкурса могут отправлять только по одному тексту. 
5.5. Работы принимаются на государственном и русском языках в печатном 
виде с 20 февраля 2017 года до 9 марта 2017 года включительно по адресу: 
Казахстан, г. Павлодар, ул. 1 Мая, 27,  КГКП «Областной Дворец школьников 
имени М.М. Катаева», каб.225. Учащиеся организаций образования, удалённых 
от областного центра, могут присылать свои работы по электронному адресу: 
twoi_mir@mail.ru 
с пометкой «НА КОНКУРС». 
5.6. Технические требования оформления конкурсных работ: тексты 
принимаются в формате *doc или *docx. Они должны быть набраны в 
текстовом редакторе Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, кегль 
шрифта 14, интервал - 1,5. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – по 2 см. 
Объём работ не должен превышать трёх страниц печатного текста в 
зависимости от выбранного жанра (формат А-4). На титульном листе работы 
должны быть указаны: фамилия и имя автора, возраст, учебное заведение, 
название работы, жанр, контактные данные (домашний адрес и телефоны), 
ФИО руководителя (если есть).  
5.7. Категорически запрещается использовать материалы из сети Интернет.  
5.8. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.  
5.9. В случае несоблюдения автором условий Конкурса работа рассматриваться 
не будет. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1. Рассмотрение конкурсных работ и определение победителей 
осуществляется конкурсной комиссией, в состав которой входят практикующие 
журналисты местных СМИ, редакторы павлодарских газет.  
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6.2. Критерии оценивания творческих работ: раскрытие темы Конкурса; 
соответствие избранному жанру; оригинальное построение сюжета; 
выразительность и образность языка изложения; индивидуальность авторского 
стиля. 
6.3. Рассмотрение конкурсных работ проводится 10 марта 2017 года. 
6.4. По итогам Конкурса победители и призёры в каждой возрастной категории 
на государственном и русском языках награждаются дипломами (I, II, III 
место). Участники конкурса получают сертификаты за участие. 
6.5. Имена победителей будут опубликованы на официальном сайте Дворца 
школьников им. М. М. Катаева. 
6.6. Оргкомитет может опубликовать работы в областной детско-юношеской 
газете «Твой мир – Сенің әлемің» и в других периодических изданиях. 

7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
Контактные лица:  

Даирбаева Варвара Александровна,  педагог Дворца школьников им. М.М. 
Катаева, 32-85-06, 8-777-864-49-39. 

Аипова Асем Сериковна, педагог Дворца школьников им. М.М. Катаева, 32-85-
06, 8-707-259-58-74. 

  


