
Положение  университетского конкурса «Мисс КГИУ-2018» 

 

 

Общие положения 

 

Организатор конкурса: департамент по воспитательной работе и молодежной политике, 

комитет по делам молодежи. 

 

Цель конкурса: поддержка молодежных инициатив, сохранение и совершенствование 

студенческих традиций. 

 

Задачи Конкурса: 

-  расширение спектра форм досуга для студентов; 

- создание возможности для самореализации студентов; 

- повышение уровня нравственно–эстетических ценностей студентов. 

 

Участники конкурса: студентки очной формы обучения всех курсов. 

 

Дата проведения конкурса: 06 марта в 15.00 часов (актовый зал нового корпуса). 

 

Порядок проведения Конкурса 

 

1 этап: сбор заявок – до 21 февраля 2018 года (по приложенной форме) 

 

2 этап: подготовительный 

 – 22 февраля 2018 г. в 16.00 часов - организационный сбор всех участниц; 

- 23, 26, 27 февраля 2018 г. с 15.00 до 17.00 часов репетиции (актовый зал нового корпуса); 

- 01 марта 2018 г. в 15.00 часов – генеральная репетиция (актовый зал нового корпуса); 

 

3 этап:  финальный.  

Включает в себя 3 конкурсных задания: 

 - визитка – 3 минуты (необходимо представить себя при помощи слайдовой презентации или 

видеоролика, «живое» голосовое сопровождение участницы);  

 

- творческий конкурс, продолжительность – 4  минуты (допускается группа поддержки, но 

основную часть конкурса должна исполнять участница); 

 

 -финальный выход в вечерних костюмах. 

 

 За превышение времени выполнения конкурсного задания Жюри Конкурса имеет право снять 

с участников Конкурса баллы.  

К участникам, опоздавшим или не явившимся на репетиции, применяются штрафные санкции, 

вплоть до снятия с участия в конкурсе. 

 

Жюри 

Жюри Конкурса формируется оргкомитетом из представителей администрации вуза, 

профессорско-преподавательского состава, партнеров мероприятия.  

 

Жюри учитывает следующие критерии при принятии решения о победителях конкурса: 

 • Содержание выступления, культуры речи и ораторское мастерство;  

• Сценическая культура, оригинальность и индивидуальность исполнения;  

• Творческие способности, художественная выразительность, эмоциональный настрой;  

 



Каждое конкурсное задание оценивается членами жюри по 10- балльной системе.  

Общее количество баллов, набранных участниками, заносится в итоговую ведомость 

Конкурса.  

Побеждает конкурсант, набравший наибольшее количество баллов.  

Решение Жюри обжалованию не подлежит. 

 

Награждение 

Участнице конкурса, занявшей Гран-При, присваивается звание  "Мисс  КГИУ-2018", 

участница, занявшая 1 место получает звание «1-я вице- мисс КГИУ-2018», остальные 

участницы получают подарки и награды по номинациям «Мисс оригинальность», «Мисс 

творчество», «Мисс Наурыз», «Мисс талант», «Мисс очарование», «Көктем аруы» 

 

Жюри и партнеры конкурса вправе ввести дополнительные номинации для награждения. 

 

Форма заявки. 

 

1. Ф.И.О. (полностью) ________________________ 

2. Дата рождения: ____________________________ 

3. Факультет, группа: _________________________ 

4. Увлечения: ________________________________ 

5. Достижения: ______________________________ 

6. Жанр творческого конкурса (песня или танец) ____________ 

7. Контактный телефон: _______________________ 

8. Ф.И.О. и телефон куратора группы: ____________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"ҚМИУ Аруы - 2018" университеттік байқаудың Ережесі  

 

 

Жалпы ережелер 

 

Байқауды ұйымдастырушы: тәрбие жұмысы және жастар саясаты жөніндегі департаменті, 

жастар ісі жөніндегі комитет. 

 

Байқау мақсаты: жастар бастамаларын қолдау, студенттік дәстүрлерді сақтау және 

жетілдіру. 

 

Байқаудың міндеттері: 

-  студенттер үшін бос уақыт нысандар спектрін кеңейту; 

- студенттердің өзін-өзі  жеке тұлға ретінде дамытуға мүмкіндік жасау; 

- студенттердің адамгершілік-эстетикалық құндылықтарының деңгейін арттыру. 

 

Байқауға қатысушылар: күндізгі оқу бөлімінің барлық курс студенттері. 

 

Байқау өткізу мерзімі: 06 наурыз сағат 15.00-де (жаңа ғимараттың акт залы). 

 

Байқауды өткізу тәртібі 

 

1 кезең: өтінімдерді жинау – 2018 жылдың 21 ақпанына дейін (қоса берілген нысан бойынша) 

 

2 кезең: дайындық 

 – 22 ақпан 2018 ж. сағат 16.00-де  - барлық қатысушыларды ұйымдастыру жиыны; 

- 23, 26, 27 ақпан 2018 ж. сағат 15.00-ден 17.00-ге дейін дайындық (жаңа ғимараттың акт 

залы); 

- 01 наурыз 2018 ж. сағат 15.00-де  – басты  дайындық (жаңа ғимараттың акт залы); 

 

3 кезең:  финалдық.  

3 конкурстық тапсырмаларды қамтиды: 

 - таныстыру – 3 минут (қатысушы презентация немесе бейнеролик көмегімен "жанды" 

дыбыстық сүйемелдеуін қолдана өзін таныстыру қажет);  

 

- шығармашылық байқау, ұзақтығы – 4  минут (қолдау тобына рұқсат етіледі, бірақ 

байқаудың негізгі бөлігін қатысушы орындауға тиіс); 

 

 - кешкі киімде финалдық шығу. 

 

 Конкурстық тапсырмаларды  орындау уақытынан асып кеткен жағдайда, Байқаудың Қазылар 

алқасы Байқауға қатысушылардан ұпайларын алып тастауға құқығы бар.  

Дайындықтарға кешіккен немесе қатыспаған қатысушыларға айыппұл санкциялары 

қолданылады, байқаудан шығаруға дейін. 

 

Қазылар алқасы 

Байқаудың Қазылар алқасы ұйымдастыру комитетімен ЖОО-ның әкімшілігінің өкілдерінен, 

профессорлық-оқытушылар құрамынан, іс-шаралар серіктестерінен  құрылады.  

 

Қазылар алқасы байқаудың жеңімпаздарын анықтау кезінде келесі критерийлерді ескереді: 

 • Сөздің мазмұнын, сөйлеу мәдениеті мен шешендік шеберлігін;  

• Сахна мәдениетін, бірегейлігі және даралық орындауын;  

• Шығармашылық қабілеттерін, көркемдік мәнерлілігін, эмоционалды көңіл-күйін;  



 

Әрбір байқаулық тапсырмалар қазылар алқасымен 10 - ұпайлық жүйе бойынша бағаланады.  

Қатысушылар жинаған жалпы ұпай саны Байқаудың қорытынды ведомосына енгізіледі.  

Ең көп ұпай жинаған байқауға қатысушы жеңеді.  

Қазылар алқасының шешімі шағымдануға жатпайды. 

 

Марапаттау 

Бас-жүлде иеленген байқау қатысушысына «ҚМИУ Аруы -2018» атағы беріледі, 1 орын 

иеленген қатысушы «ҚМИУ 1-ші вице-аруы -2018» атағын алады, ал қалған қатысушылар 

«Бірегей аруы», «Шығармашылық аруы», «Наурыз аруы», «Дарын аруы», «Таң қалдырарлық 

аруы», «Көктем аруы» номинациялары бойынша марапатталады және сыйлықтар алады. 

 

Марапаттау үшін қосымша номинациялар енгізуге Қазылар алқасы мен байқау серіктестері 

құқылы. 

 

Өтінім нысаны. 

 

1. Т.А.Ә. (толық)  ________________________ 

2. Туған күні: ____________________________ 

3. Факультеті, тобы: _________________________ 

4. Қызығушылығы: ________________________________ 

5. Жетістіктері: ______________________________ 

6. Шығармашылық байқау жанры (ән немесе би) ____________ 

7. Байланыс телефоны: _______________________ 

8. Топ кураторының Т.А.Ә. және телефоны: ____________________ 

 


