
 

 

«Минем шәҗәрәдә Бөек Ватан сугышы еллары» республикакүләм 

бәйге уздыру турында 

 

НИГЕЗЛӘМӘ 

 

1.1. Бу нигезләмә «Минем шәҗәрәдә Бөек Ватан сугышы еллары» (алга таба 

– Бәйге) республикакүләм бәйгесен оештыру һәм үткәрү тәртибен билгели 

 

1.2. Бәйге Бөек Ватан сугышында Җиңүнең 75 еллыгына багышланган һәм 

яшүсмерләрдә тарихи үзаң тәрбияләү, шәҗәрәләр аша Бөек Ватан сугышы 

тарихында татар милләтенең урынын билгеләүне күздә тота.  

 

1.3. Бәйге түбәндәге бурычларны хәл итә: 
 

 укучыларда ватанпәрвәрлек, толерантлык һәм әхлакый идеаллар 

тәрбияләү; 

 гаилә традицияләрен саклау һәм үстерү; 

 гаиләләр тарихының Татарстан һәм Россия тарихына керткән өлешен 

билгеләү. 

 

1.4. Бәйге тарих фәннәре докторы, профессор Фәйзелхак Ислаев инициативасы 

белән «Сабантуй» журналы («ТАТМЕДИА» АҖ филиалы - «Ялкын» журналы 

редакциясе») тарафыннан уздырыла 

 

Бәйгедә катнашучылар 

 

2.1. Бәйгедә төрле яшьтәге мәктәп балалары катнаша ала. Балалар 

эшләрен әзерләү ата-аналар һәм укытучылар ярдәме белән башкарылырга 

мөмкин.  

 

3. Бәйге уздыру тәртибе һәм вакыты турында 

3.1. Бәйге 2019нчы елның 1 декабреннән алып 2020нче елның  31 маена 

кадәр үткәрелә  

3.2. Бәйгегә гариза һәм эшләр 01.12.2019 дән алып 30.04.2020 гә кадәр 

кабул ителә. Гариза үрнәге беркетелгән (Кушымта).   

3.3. Эшләрне әзерләү тәртибе: 

 

Бәйгегә түбәндәге эшләр кабул ителә: 

 төрле форматта эшләнгән гаилә шәҗәрәсе;  

 Бөек Ватан сугышында катнашкан шәхес турында зур булмаган инша 

(Microsoft Word, Times New Roman,  шрифт - 14, интервал — 1,5,  А4 

форматында ким дигәндә 2 бит)  



 Бөек Ватан сугышында катнашкан шәхеснең фотосы; 
 

           3.4. Эшләргә бәя бирү критерийлары:  

 эшләрне әзерләүдә креативлык; 

 шәҗәрәдә буыннар саны; 

 язма эштә Бөек Ватан сугышы темасының яктыртылу дәрәҗәсе; 

 

 

3.5. Эшләр татар телендә булырга тиеш 

 

3.6. Конкурс тәртибенә туры килә торган эшләр редакция карары белән 

http://sabantuyjournal.ru/ сайтта урнаштырылырга мөмкин.  

4. Бүләкләү 

4.1. Бәйгедә катнашучыларның барысына да «Сабантуй» журналы 

тарафыннан бәйгедә катнашу турында сертификатлар җибәреләчәк.  Укучы 

сертификатның кәгазь вариантына да заказ бирә ала, тик аны әзерләүгә киткән 

чыгымнарны капларга туры киләчәк. 1 сертификат бәясе – 200 сум.  

4.2 Бәйгедә 3 җиңүче билгеләнәчәк. Аларга дипломнар һәм истәлекле 

бүләкләр тапшырыла. Аеруча актив мәктәпләр һәм укучыларга оештыручылар  

карары белән махсус бүләкләр билгеләнергә мөмкин.  

4.3. Җиңүче һәм призерларны бүләкләү вакыты һәм урыны бәйгегә 

йомгак ясаганнан соң 2020нче елның май аенда http://sabantuyjournal.ru/   сайтында 

игълан ителәчәк. 

 

Өстәмә нигезләмәләр 

 

5.1. Бәйгене оештыручылар җиңүчеләрне игълан иткәнче конкурска 

килгән эшләрне үз интернет-ресурсларында, шул исәптән “Вконтакте” 

төркеменә урнаштырырга хокуклы. Онлайн тавыш бирү нәтиҗәләре бәйгегә 

нәтиҗә ясаганда исәпкә алынырга мөмкин, тик хәлиткеч роль уйнамый. Бәйгегә 

үз эшләрен җибәрүчеләр конкурсның әлеге һәм башка нигезләмәләре белән 

килешүләрен белдерә.  

5.2. Конкурста катнашу өчен мөһим шарт: «Сабантуй» яки «Ялкын» 

журналларына 2020нче елның 1нче яртыеллыгына язылу турында квитанция. 

Журналларга 01.12.2019 дан алып 15.02.2020 вакыт аралыгында язылырга 

мөмкин.  (ким дигәндә 4 айга). 

 

Эшләр yalkin_konkurs@mail.ru  электрон адресына яки почта аша кабул 

ителә (420066 г. Казань, ул. Декабристов д.2). Белешмәләр өчен телефон: 

8(843) 222-06-01, 222-09-84 (1570, 1542).  

 

 

http://sabantuyjournal.ru/
http://sabantuyjournal.ru/


«Минем шәҗәрәдә Бөек Ватан сугышы еллары» 

республикакүләм конкурсы нигезләмәсенә 

кушымта 

 

Гариза 

 

ФИО:  

Яшь:  

Яшәү урыны:  

Уку урыны, сыйныф:  

Телефон:  

e-mail:  

Җитәкчесенең ФИО :  

Телефон:  

e-mail:  

 

 


