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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. 




