
 

 

Көркөм өнөр предметинин мугалимдери окуучулардын чыгармачылык 

жөндөмдүүлүгүн өркүндөтүү максатында төмөндө көрсөтүлгөн кароо сынактарга 

активдүү катышкыла 

 

 

Улуу Ата-Мекендик согуштагы Жеңиштин 70 жылдыгына арналган «Биз улуу 

Жеңиштин мурасчыларыбыз» аттуу балдардын сүрөттөрүнүн Эларалык 

сынагынын Жобосу 

Уюмдаштыруучу: 

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги 

Уюштуруучу: 
«Балажан»Республикалык эстетикалык тарбия бер окуу-усулдук болрбору.  

        Сынактын максаты жана милдеттери:  

 Өсүп келе жаткан муундардын патриоттук сапатын калыптандыруу; 

 Улуу Ата-Мекендик согуш, анын баатырлары жөнүндөгү тарыхты эсте сактоо;  

 Жарандык көз карашын, туулган жерин сүйүүсүн калыптандыруу;  

 Кызыл Аскердин катарында салгылашкан жоокерлердин эрдиги жана 

баатырдыгынын үлгүсүндө тарбия берүү;  

 Улуу Ата-Мекендик согуштун ардагерлерин сыйлоого тарбиялоо; 

 Өнөрлүү балдарды аныктоо жана колдоо;  

 Балдардын көркөм чыгармачылыгын өнүктүрүү; 

Сынакты өткөрүү шарттары:  

- Сынакка катышууга КМШ өлкөлөрүндө жана алыскы чет өлкөлөрдө жашаган 7-17 

жаштагы балдар жана өспүрүмдөр чакырылат. 

- Ар бир мекемеден 20дан ашпаган сүрөт иштери кабыл алынат; 

-Сынакка автордук иштер гана кабыл алынат (көчүрүп тартылган иштер кабыл 

алынбайт) 

-Сүрөттөрдүн форматы А-3, аткаруу техникасы чектелбейт (катышуучулар акварель, 

гуашь, май боѐкторун, түстүү карандаштар, пастель, гравюра ж.б. колдоно алышат).  

 Иштерди тариздөөгө(оформление) талаптар: 

  Ар бир ишке орус же англис тилинде басма тамгалары менен толтурулган төмөнкү 

маалыматтар жазылган анкета тиркелиши керек (формасы тиркелет):                                              

   Катышуучунун фамилиясы, атыа (толук жазылат); 

 Автордун туулган жылы, айы, күнү; 

 Жаш курагы; 

 Иштин аталышы; 

 Техника; 

 Мамлекет, толук дареги (почталык индекси, өлкөсү, шаары, көчөсү, үйү, 

батири, телефон, уюлдук телефон, электрондук  почта (эгер болсо) 

 Иштер тариздөөсүз (оформление) болушу керек. 

Бала окуган окуу мекемелери үчүн мекеменин аталышы жана дареги, 

жетекчисинин же ата-энесинин уюлдук телефону, электрондук почтасы толук 

көрсөтүлүшү керек 

Мугалиминин фамилиясы, аты, атасынын аты (толук жазылат) 

Жамааттык иштер кабыл алынбайт. 

Сүрөттү баалоонун критерийлери 

 Иштин мазмуну сынактын темасына туура келиши. 

 Ойду билгизүүнүн оригиналдуулугу, чыгармачыл мамиле. 

 Композиция. 

 Түстүк чечим. 

 Жекече- ачык аткарылышы. 



Калыстар тобунун курамы: 

Калыстар тобунун курамына маданияттын, өнөрдун жана билим берүүнүн өкүлдөрү, 

КРнын кесипкөй сүрөтчүлөрү, Кыргыз Республикасындагы КМШ өлкөлөрүнүн 

элчиликтеринин өкүлдөрү киришет. 

Калыстар тобу:  

 сынакка көрсөтүлгөн иштерди иштелип чыккан критерийлерге ылайык баалайт 

жана 7 -17, 7-9, 10-13, 14-17 жаш куак категорияларынын ар биринен 1,2,3-

орундарга ээ болгон иштерди аныктайт:  

 жеңүүчүлөрдү сыйлоо жана кызыктыруу жөнүндөгү чечимди чыгарат; 

 атайы Дипломдорду ыйгаруу укугун өзүнө калтырат; 

 “Балажан” РЭТОУБдун расмий сайтына мыкты деп табылган иштерди 

жайгаштыруу укугун өзүнө  калтырат. 

       Иштерди тапшыруу мөөнөтү  
      Иштер 2015-жылдын 1- апрелине чейин «Балажан»Республикалык эстетикалык тарбия 

бер окуу-усулдук болрборунда кабыл алынат. 

Дареги: 720021,  Кыргыз Республикасы, Бишкек ш. Москва көч. 53 ,т:+996(312) 383260, 

+996 (312) 486475, +996 312 881211, факс: + 996(312) 48-6319, e-mail: balajan@mail.ru 

сайт: www.balajan.kg  

 Жыйынтыктарды чыгаруу жана сыйлоо 

Калыстар тобу сынактын жыйынтыгын 2015-жылдын 15-апрелине чейин чыгарат. 

Тандалып алынган сүрөттөр Бишкек шаарында Улуу Жеңиштн 70 жылдыгын майрамдоо 

күндөрүндө көргөзмөгө коюлат. 

       Сынактын жыйынтыктары ММКда чагылдырылат. 

       Сынактын катышуучуларына грамоталар жана эстелик белекчелери тапшырылат. 

        Эскертүү: 

Сынакка жиберилген сүрөттөр кайтарылып берилбейт.  

Бул иштерге болгон менчиктик жана автордук укуктар Кыргыз Республикасынын билим 

берүү жана илим министрлигине өтөт Тапшырылган иштер өз ара түшүнуу жана эларалык 

байланышты кеңейтүү, балдардын чыгармачылыгын таанытуу максатында өлкөбүздө жана 

ошондой эле чет өлкөдө өткөрүлүүчү көргөзмөлөргө коюуга пайдаланылат. 

 

«Биз улуу Жеңиштин мурасчыларыбыз» аттуу балдардын сүрөттөрүнүн 

Эларалык сынагынын 

 Анкета-өтүнмөсү 

 

Аты  

Фамилиясы  жынысы  

Автордун туулган жылы  жашы  

Иштин аталышы  

Техникасы   

Өлкөсү Так дареги (почтанын 

индекси, шаары, көчөсү, үйү, батири, 

телефону, электрондук почтасы-

сынактын жыйынтыктарын 

билдирүүнүн ыңгайы үчүн ) 

    

Окуу жайлар үчүн: Аталышы   

Окуу жайдын дареги  

Мугалимдин фамилиясы     

Эскертүү:  Бул өтүнмө баракчаны катышуучунун иши менен бирге жиберүү керек.  

Бандеролго «Биз улуу Жеңиштин мурасчыларыбыз» аттуу балдардын сүрөттөрүнүн 

Эларалык сынагына деп жазуу зарыл. 
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Положение 

о   международном  конкурсе  детского рисунка 

“Мы наследники Великой победы” 

посвященного 70-летию Победы и Великой Отечественной Войне. 

 

Учредители: 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Организаторы: 
Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания 

«Балажан».  

        Цели и задачи конкурса:  

 Формирование у подрастающего поколения патриотических качеств и 

сохранение памяти  об истории Великой Отечественной войны, о героях 

войны. 

  Формирование  гражданской позиции, любви к родному краю, воспитание на 

примерах мужества и героизма воинов, сражавшихся в рядах Красной Армии. 

 Воспитание уважения  к участникам и ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

 Выявление и поддержка одаренных детей; 

 Развитие детского художественного творчества. 

Условия проведения конкурса:  

- К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки от 7 до 17 лет   

включительно, проживающие в странах СНГ и дальнего зарубежья. 

- От каждого учреждение принимается не более 20 работ; 

-Принимаются на конкурс только авторские работы (учебные работы не 

принимаются) 

-Формат рисунков А-3, техника исполнения рисунков не ограничивается 

(участники могут использовать акварель, гуашь, масляные краски, цветные 

карандаши, пастель, гравюра и т.д.).  

 Требования к оформлению работ: 

  К  каждой  работе должна быть приложена заполненная печатными буквами на 

русском                                                 

        или английском языках анкета  (форма прилагается) со следующими данными :  

 Фамилия, имя участника (полностью); 

 Дата рождения автора; 

 Возраст; 

 Название работы; 

 Техника; 

 Государство, подробный адрес (почтовый индекс, страна, город, улица, 

дом, квартира, телефон, сотовый телефон, электронная  почта (если 

имеется) 

 Работы должны быть без оформления. 

Для учебных заведений указать название и адрес учебного заведения, в 

котором занимается ребенок, сотовый телефон руководителя или родителя, 

электронная почта 

Фамилию, Имя, Отчество педагога (полностью) 

Коллективные работы не принимаются. 

Критерии оценки рисунка 

 Соответствие содержания работы теме конкурса. 



 Оригинальность воплощения  замысла, творческий подход. 

 Композиция. 

 Цветовое решение. 

 Индивидуально- выразительное решение. 

 

Состав жюри: 

В состав жюри конкурса входят  представители культуры, искусства и 

образования, профессиональные художники КР, представители посольств стран 

СНГ в Кыргызской республике. 

Жюри:  

 оценивает работы, представленные на конкурс в соответствии с 

разработанными критериями и определяет работы, занявшие 1,2,3, места в 

каждой возрастной категории: 7 -17лет. 7-9 лет,10-13 лет,14-17 лет; 

 выносит решение о награждении и поощрении победителей; 

 оставляет за собой право присуждать специальные Дипломы; 

 оставляет за собой право выставлять лучшие работы на официальном сайте 

РУМЦЭВ “Балажан”. 

       Срок предоставления работ  
      Работы  принимаются до 1 апреля 2015 г в Республиканском учебно-         

       методическом центре эстетического воспитания “Балажан”. 

Адрес: 720021,  Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская 53 

,т:+996(312) 383260, +996 (312) 486475, +996 312 881211, факс: + 996(312) 48-

6319, e-mail: balajan@mail.ru сайт: www.balajan.kg  

 Подведение итогов и  награждение 

Жюри подводит итоги конкурса до 15 апреля 2015г. 

Отобранные работы будут экспонироваться на выставке в Бишкеке (Кыргызстан), 

дни 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

       Итоги Конкурса освещаются в СМИ. 

       Участникам  конкурса вручается грамоты и памятные сувениры. 
        Примечание: 

Рисунки, представленные на конкурс не возвращаются.  

Права собственности и авторские права на эти работы переходят к Министерству образования и 

науки Кыргызской Республики. Представленные работы  могут быть использованы в различных 

экспозициях, как в нашей стране, так и за рубежом, проводящихся в целях расширения 

взаимопонимания и международных связей, популяризации детского творчества. 

 

Анкета-заявка 

участника международного конкурс детского рисунка 

«Мы наследники Великой Победы» 

Имя  

Фамилия  пол  

Дата рождения 

(возраст) 

 возраст  

Название   работы  

Техника   

Государство, подробный 

ад-рес (почтовый индекс, 

страна, город, улица, дом, 

квартира, телефон, 
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электронная почта) 

Для учебного заведения: 

Название  

 

Адрес учебного заведения, 

электронная почта 

 

Фамилия преподавателя    
 

Примечание:  Этот бланк- заявку  необходимо отправить вместе с работой участника. На 

бандероли необходимо сделать пометку “Международный конкурс детского рисунка «Мы 

наследники Великой Победы». 

 

 


