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Музыкалық колледждің 1-4 курс студенттеріне арналған 

 «book for me!!!» І колледжішілік қашықтық конкурсының  

ЕРЕЖЕСІ  

 

 

 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен «Оқырман ұлт» мемлекеттік жобасы аясында 

«Музыкалық колледж – дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернат» 

кешені» ММ қашықтық оқыту және Алтын Орданың 750-жылдығына орай 1-4 курс 

студенттеріне арналған «book for me!!!» І колледжішілік қашықтық конкурсын өткізеді.  

 

Өткізу уақыты: 2020 жылғы 30 наурыз – 12 сәуір аралығында 

  

Өткізу орны: ғаламдық желі the Internet (қашықтықтан) 

 

Өткізу мақсаты: жас таланттарды қолдау, болашақта кәсіби білім алу үшін 

болашақ студенттерді анықтау; жастарды отансүйгіштікке, Отанға деген сүйіспеншілікке 

тәрбиелейтін, ой-өрісін кеңейтетін кітап оқуға тарту; шығармашылық қызметті 

жандандырады, дәстүрлі тәрбиенің негізгі принциптерін қалыптастырады, қазақ 

жазушылары мен композиторларының шығармашылығына баулу.  

Негізгі міндеттері: 

1. студенттердің ой-өрісін кеңейту 

2. отаншылдық сезімін, Отанға және туған өлкеге деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу 

3. студенттердің шығармашылық бастамаларын ынталандыру; 

4. оқуға қызығушылық; 

5. ең талантты жастарды анықтау; 

6. музыкалық шығармалардың көркемдік бейнесін ашуға ықпал ету. 

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1.1 Қатысу шарттары 

Конкурсқа музыкалық колледждің 1-4 курс студенттері қатыса алады.  

Конкурстың жұмыс тілдері мемлекеттік және орыс тілі болып табылады.  

1.2 Өткізу тәртібі 

1 кезең. 2020 жылдың 30 наурызынан бастап 12 сәуіріне дейін студенттер І. 

Есенберлиннің «Көшпенділер» кітабын оқиды (электрондық формат www/Kitap.kz 

сілтемесі бойынша оқуға болады). 

2 кезең. 2020 жылдың 13 сәуірінде студенттер І. Есенберлиннің «Көшпенділер» 

кітабы бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде online – режімде тестілеуден өтеді. 

Студенттерді тестілеу үшін 30 минут беріледі. 

1.3 Тестілеу нәтижелері бойынша қорытынды  

Сұрақтардың барынша көбіне дұрыс жауап берген студент конкурс жеңімпазы 

болады, дұрыс жауап берілген сұрақтардың саны бойынша көрсеткіштер бірдей болған 

жағдайда және тестіні бәрінен бұрын аяқтаған студент жеңімпаз болып табылады. 

1.4 Марапаттау 

Конкурсқа қатысушылар Бас жүлде (естелік сыйлық) және I, II, III орын 

дипломдарымен марапатталады. 

  



Утверждаю  

Руководитель ГУ Комплекс  

Сыздыков С.К. _______________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

I внутриколледжного дистанционного конкурса «book for me!!!»  

 для студентов 1-4 курсов музыкального колледжа  

 

 В целях реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» и 

государственного проекта «Читающая нация» ГУ Комплекс «Музыкальный колледж-

музыкальная школа-интернат для одарённых детей» проводит I внутриколледжный 

дистанционный конкурс «book for me!!!» в рамках дистанционного обучения и 

приуроченного к 750-летию Алтын Орды для студентов 1-4 курсов музыкального 

колледжа  

 

Время проведения: 30 марта – 12 апреля 2020 года 

 

Место проведения: глобальная сеть the Internet (дистанционно) 

 

Цель проведения: поддержка юных талантов, выявление перспективных студентов для 

дальнейшего профессионального обучения; приобщение студентов к чтению, которое 

воспитывает патриотизм, любовь к Родине, расширяет кругозор; активизирует творческую 

деятельность, сформировывает основные принципы традиционного воспитания, 

приобщает к творчеству казахских писателей и композиторов.  

Основные задачи: 

7. расширить кругозор студентов 

8. воспитать чувство патриотизма, любви к Родине и к истории родного края 

9. стимулировать творческие инициативы студентов; 

10. заинтересовать к чтению; 

11. выявлять наиболее талантливую молодёжь; 

12. способствовать к раскрытию художественного образа музыкальных произведений  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Условия участия 

В конкурсе обязательно участвуют все студенты музыкального колледжа с 1-4 

курсы.  

Конкурс проводится на государственном и русском языках. 

1.2 Порядок проведения 

1 этап . С 30 марта по 12 апреля 2020 года, студенты читают книгу «Кочевники» 

И. Есенберлина (можно прочитать в электронном формате по ссылке www/Kitap.kz). 

2 этап. 13 апреля 2020 года прохождение тестирования в online – режиме  по  

книге Кочевники  И. Есенберлина на государственном или русском языках. Для 

тестипрования студентов будет предоставлено -  30 минут. 

1.3 Итоги по результатам тестирования  

Победителем конкурса станет студент ответивший правильно на максимальное 

колличество вопросов, в случае одинаковых показателей по количеству правильно 

отвеченных вопросов, победителем будет являться студент, который заверщил тест 

раньше всех.  

1.4 Награждение 

Участники конкурса награждаются: Гран При (памятный приз) и дипломом I, II, 

III место. 



 


