
 
 

 «Жауынгерлік парақ» 

 облыстық конкурсын өткізу 

ережесі  

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

Жауынгерлік парақ-Кеңес Армиясы бөлімдерінің бөлімшелерінде шығарылатын 

әскери қабырға газеттерінің бір түрі. 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы 

кезінде сарбаздар жауынгерлік  парағында жолдастарының ерліктері туралы 

айтып, патриоттық сезімдерін білдіріп, фашистік басқыншыларды жеңуге 

шақырды. Бейбіт жағдайда жауынгерлік парақтардың мазмұны елдің және кіші 

Отанымыздың қалыптасу тарихына үлес қосқан адамдардың маңызды оқиғалары 

мен өмірбаяндарының маңыздылығын зерттеу және ашу болып табылады. 

1.1 Осы Ереже Қазақстан әскери тарихының атаулы күндеріне арналған 

«Жауынгерлік парақ» облыстық конкурсын (бұдан әрі – Конкурс) өткізу тәртібі 

мен шарттарын айқындайды. 

1.2 Конкурс жалпы білім беретін болып табылады және 314-ші атқыштар 

дивизиясының 80 жылдығын және Ясско-Кишинев операциясының 77 жылдығын 

мерекелеуге арналған. 
 

2. МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
 
2.1.Конкурстың мақсаты: Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақстандық 

жауынгерлер туралы мәліметтерді жинау және насихаттау. Өскелең ұрпақтың 
патриоттық сезімдері мен адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру. 

 
2.2.Конкурстың Міндеттері: 

- Отан тарихына, батырлардың ерліктеріне құрметпен қарауға тәрбиелеу; 
- Майдангерлер туралы естеліктерді сақтау; 
- Оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша жұмысты жандандыру; 
- Отбасының рухани мәдениетін сақтау және дамыту; 

 
-Жастардың өткен күндердің әскери трагедиясы, болашақ ұрпақ үшін бейбітшілік 
үшін фашизммен соғыстан өткен нақты майдангер батырлардың тарихы, Ұлы 
Отан соғысының шайқастары  туралы түсініктерін жандандыру. 

 
- Балаларды, жасөспірімдерді және жастарды соғыс ардагерлері мен соғыс 
жылдарындағы тыл еңбеккерлеріне, тарихқа құрметпен қарауға тәрбиелеу; 

 
- Өскелең ұрпақтың ақпараттық мәдениеті мен тарихи білімінің өсуіне ықпал ету; 

-   Мектептің аудан жұртшылығымен байланысын, халықаралық байланысты 

нығайту;  
- -Жастарды қазақстандық жауынгерлердің тағдырын анықтауға, Ұлы Отан 

соғысы жылдарында із-түзсіз жоғалғандарды табуға, әскери тұтқындарға арналған 
неміс фашистерінің концлагерлерінде хабар-ошарсыз кеткен фашизм тұтқындарын 

іздеуге бағытталған волонтерлік қызметке тарту. 



 

3. КОНКУРСҚА ҚАТЫСУШЫЛАР 

3.1. Конккурсқа 5-11 сынып оқушылары қатысады 

 

4. КОНКУРСТЫ ӨТКІЗУ ШАРТТАРЫ 

4.1 Конкурс екі нақты тақырыпқа арналған: 

 

- Лодейнополь ауданындағы Свирь өзеніне 314-ші атқыштар дивизиясының 

жауынгерлік жолының басталуы; 

 

- Молдавия аумағында Ясско-Кишинев операциясына Қазақ КСР-да құрылған 

қазақстандық жауынгерлер мен әскери құралымдардың қатысуы. 

 

Ресімдеуге қойылатын талаптар: 

Жауынгерлік парақта ақпараттық және көрнекі ақпарат болуы керек. 

- Жауынгерлік парақтың өлшемі: A2 (ватманнан тігінен / көлденеңінен) 

- «Жауынгерлік парақ» дизайнында көркем және қолданбалы өнер 

элементтерін (мата, желім, картон, түрлі-түсті қағаз және т. б.) қолдану 

құпталады. 

- Қаріп өлшемі: 16-дан кем емес 

- Безендірудің бірыңғай стилі (парақшаның төменгі жағында авторды көрсету: 

сынып, мектеп, қала / аудан) 

- Дивизия/ардагердің жауынгерлік жолы, соғысқа қатысушының марапаттары 

туралы толық мәлімет ұсынылады; 

- Материалды ұсыну тәсілі: ерікті, фотосуреттер, суреттердің болуы. 

МІНДЕТТІ түрде! 

 

5. КОНКУРС ӨТКІЗУ МЕРЗІМДЕРІ 

- Конкурс 2021 жылдың  7сәуірінен 23  сәуіріне дейін  өтеді.  
 
- Конкурс қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды екі жас 
санаттары бойынша анықтайды: 
 
Орта жас санаты: 5-7 сыныптар 
Жоғары жас санаты: 8-11 сыныптар. 
  

6. БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ  
- Өздігінен  іздестіру-зерттеу қызметінің нәтижелерін пайдалану; 
 
- Тақырып мазмұнына сәйкестігі; 
 
- Тақырыптың ақпараттылығы, нақтылығы, толық қамтылуы; 
- Сауаттылық; 
- Көркемдігі, фотосуреттердің, суреттер мен иллюстрациялардың болуы; 
 
- Шығармашылық тәсіл; 



- Өз ойлары мен сезімдерін білдіру; 

 

Қазылар алқасының әрбір мүшесі жұмыстарды жоғарыда көрсетілген 

критерийлер бойынша 10 балдық жүйе бойынша өз бетінше бағалайды; 

 

- Ұпайлар қосылады. 
 

7. ҚОРЫТЫНДЫ ШЫҒАРУ 

  
• Қағаз тасығышта А2 форматында «Жауынгерлік парақ» қазылар 

алқасына М. Жүсіп көшесі, 27 мекен-жайы бойынша орналасқан «М. М. 
Катаев атындағы Оқушылар сарайы» КМҚК  әдіскері Бекқожина Бахыт 
Сағантайқызына немесе: alex.shitov@mail.ru және  
bahyt.bekkozhina11@mail.ru  e-mail электрондық поштасына 
конкурсты өткізу мерзімі аяқталғанға дейін ұсынылады.  
 

• Конкурстық жұмыстарды Конкурстық комиссия бағалайды. 
Конкурстық комиссияның құрамына оқытушылар, ізденуші мамандар, 
жұртшылық өкілдері кіреді. 
 

• Қазылар алқасы келесі функцияларды орындайды: 
- жұмыстарды қарайды; 
- критерий бойынша жұмыстарды бағалайды; 
- конкурстың әр жас санаты бойынша жеңімпаздарды анықтайды; 
- конкурстың қорытындысын шығарады. 
Жеңімпаздар ең жоғары ұпай бойынша анықталады. 
Жеңімпаз жұмыстар ұйымдастырушылардың әлеуметтік желідегі ресми 
аккаунттарында, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарында 
жарияланады. 
Жеңімпаздар мен жүлдегерлер I, II, III дәрежелі дипломдармен 
марапатталады. 
314-ші ДК бойынша жұмыстардың бір бөлігі Ресей Федерациясының 
Лодейное Поле қаласының әкімшілігіне берілетін болады. 
Ясско-Кишинев операциясы бойынша жұмыстардың бір бөлігі Молдова 
Республикасының Новоаненск ауданының әкімшілігіне берілетін 
болады. 
Екі тақырып бойынша жұмыстардың бір бөлігі Павлодар «Майдан 
жолы» іздестіру-зерттеу жасағының мұрағатында сақталады. 

 

Ескертпе: «Жауынгерлік парақ» конкурс-жобасының барлық мәселелері 

бойынша конкурс  кураторы – «Майдан жолы» іздестіру жасағының командирі 

Шитов Александр Владимировичке (e-mail: alex.shitov@mail.ru)  және «М. М. 

Катаев атындағы Оқушылар сарайы» КМҚК «Аталар - ардагерлер, немерелер - 

із зерттегіштер» музейінің жетекшісі, әдіскер  Бекқожина Бахыт 

Сағантайқызына (байланыс телефоны: 87052580314) хабарласуға болады. 
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