
«Ұшқыр ой алаңы» оқушылардың республикалық дебаттық турнирін 
өткізу ережелері 

 
 

1-тарау. Жалпы ережелер 
 

1. «Ұшқыр ой алаңы» оқушылардың республикалық дебаттық турнирінің 
облыстық кезеңін (бұдан әрі – Турнир) өткізу ережелері мақсатын, міндеттерін, 
оны өткізу тәртібін, қаржыландыруын анықтайды. 

2. Турнирдің мақсаты: өскелең ұрпақтың қазақстандық патриотизмі мен 
азаматтылығын қалыптастыру; оқушылардың бойында жауапкершілік, туған 
өлке мен елдің мәселелерін талқылауға және шешуге қатыстылық сезімін 
тәрбиелеу; республикадағы пікірсайыс қозғалысын дамыту, насихаттау және 
қолдау.  

Турнирдің міндеттері: 
1) демократиялық қоғамда оқушылардың өмірлік іс-әрекетінің азаматтық 

ұстанымы мен дағдыларын қалыптастыру, патриотизм сезімін тәрбиелеу; 
2) білім алушылардың жалпы мәдени ой-өрісін кеңейту, академиялық 

білім деңгейін арттыру, оқушылардың шешендік шеберлігі мен сенім 
дағдыларын қалыптастыру; 

3) білім алушылардың зияткерлік, шығармашылық қабілеттерін, зерттеу, 
ұйымдастыру дағдыларын, коммуникативтік біліктіліктерін дамыту;  

4) білім алушылардың позитивті, сыни ойлауын, жүйелі талдау, өз 
ұстанымын білдіру дағдыларын, құрылымды диалог пен пікірталас жүргізудің 
парламенттік мәдениетін, дәлелдеу өнерін қалыптастыру; 

5) қазақстандық қоғамда орын алған өзекті проблемалық жағдайларды 
талдау және жария талқылау арқылы балалар мен жастарды өзекті қоғамдық-
саяси тақырыптарға пікірталасқа тарту бойынша жұмысты жандандыру; 

6) оқушылар арасында пікірсайыс ойындары мен сындарлы 
пікірталастарды насихаттау, республиканың пікірсайыс клубтары арасында 
тәжірибе алмасуға жәрдемдесу. 

3. Турнир Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
тапсырысымен өткізіледі. 

4. Турнирді ұйымдастырушылар төрешілер алқасы мен ұйымдастыру 
комитетінің құрамын қалыптастырады. 

2-тарау. Турнирді өткізу уақыты  
 

5. Байқау 2022 жылғы 28 қаңтарда өткізіледі. 
6. Турнирге қатысу үшін білім басқармалары басшыларының қолы 

қойылған өтінімдер электронды поштасына 2022 жылғы 21 қаңтарға дейін 1-
қосымшаға сәйкес қабылданады. 

Хатқа мыналар қоса тіркеледі: 



қатысушылардың, команданы алып жүрушінің жеке басын 
куәландыратын құжаттардың көшірмелері; 

қатысушылар туралы мәліметтер (Т. А. Ә., туған жылы, сыныбы, 
оқу/жұмыс орны, телефоны), сондай-ақ қазақ және орыс лигалары 
командаларының жаттықтырушылары туралы деректер. 

 
 

3. Турнирге қатысушылар 
 

7. Турнир екі кезеңде өткізіледі: 
1)бірінші кезең (іріктеу) – өңірлік: 
мектепішілік Турнир; 
аудандық (қалалық) Турнир;  
2) екінші кезең – республикалық турнир.  
8. Турнирдің бірінші (іріктеу) кезеңін өткізу мерзімдері аудандық 

(қалалық) білім бөлімдерінің және облыстық білім басқармалары 
басшыларының бұйрығымен анықталады. 

Турнирдің өңірлік кезеңдері карантин кезінде санитарлық-
эпидемиологиялық қауіпсіздік нормаларын, дезинфекция, кварцтау, желдету 
режимін сақтай отырып, адамдардың жаппай жиналуына жол берілмейді, 
немесе қашықтан өткізіледі 

9. Мектепішілік Турнирлердің жеңімпаз командалары аудандық 
(қалалық) турнирлерге қатысады. Облыстық турнирлерге аудандық (қалалық) 
турнирлердің жеңімпаздары қатысады. 

10. Облыстық турниргеқалалық, аудандық,облыстық Турнирінің 
жеңімпаздары – жалпы орта білім беру ұйымдарының 9-11 сынып білім 
алушылары қатысады. 

11. Облыстық Турнирге қатысушылардың саны: 6 адам әр өңірден 6 
білім алушыдан (2 адамнан 3 команда) құралған команда: қазақ және орыс 
тілді, ағылшын командалары. 

4. Турнирді өткізу шарты және тәртібі 
 

12. Турнирдің өңірлік кезеңдерін өткізу жөніндегі ұйымдастыру 
комитеттері турнирлерді өткізу шарттары мен тәртібін дербес айқындайды. 

13. Турнирдің барлық кезеңдері Америкалық парламенттік формат (АПФ) 
бойынша өткізіледі (2-қосымша).  

14. Турнир екі айналымда өткізіледі. Бірінші айналым – іріктеу 
раундтары. Екінші айналым – негізгі ойындар: ширек финал, жартылай финал 
және финал.   

Іріктеу ойындары 4 раундтан құралады. Әр раундқа бір қарар беріледі. 
Іріктеу ойындарында қарсылас командалар tabbycat арнайы бағдарламасы 
бойынша іріктеледі. 



15. Іріктеу ойындарының төртінші раунды аяқталғаннан кейін негізгі 
ойындарға дайындық жүргізіледі. Ол үшін әр команданың төрт раундтағы 
нәтижелері жазылады, ұпайлардың жалпы саны есептеледі және оларды қосу 
арқылы пікірталасқа қатысушылардың әрқайсының дәрежелері анықталады. 
Жалпы нәтижесі жиынтық тізімге енгізіледі. Іріктеу ойындарының нәтижелері 
жарияланғаннан кейін ширек финалға шыққан командалар анықталады. Ширек 
финалға әр тіл тобында іріктеу кезеңінің жеңімпаздары шығады.   

Ширек Финалда командаларға бір қарар беріледі. Ширек финалдың 
қорытындысы бойынша жартылай финалға әр тіл тобында жеңімпаз 
командалар шығады. Жартылай финалдың жеңімпаздары финалда кездеседі.  

16. Командалардың тақ саны болуына байланысты, жеребе бойынша бір 
команда «демалады». Өткізілген раунд үшін демалған команда командалық 
балл мен орташа спикерлік балды автоматты түрде алады. 

17. Төрешілік пікірсайыс клубтарының тәжірибелі пікірсайысшылары 
арасынан төрешілер алқасы арқылы жүзеге асырылады. Ұйымдастырушылар 
төрешілердің бірін турнирдің бас төрешісі етіп анықтайды. Турнирдің бас 
төрешісі ойындардың кестесі мен тақырыбын айтады, төрешілерді ойындар 
бойынша бөледі, ойындардың барысын қадағалайды, ойында төрешілік етуге 
құқылы. Турнир кестесін tab-мастер жасайды. 

18. Ойын төрешісі пікірталасқа қатысушыларды АПФ регламентіне 
сәйкес шақырады, ораторлаға орын алуды ұсынады, ойын жүргізеді, ойын 
қорытындылары туралы шешім қабылдайды, шешім бойынша түсініктеме 
береді. 

19. Ойын барысында төреші Тайм-кипер қызметін атқарады.  
Тайм-кипер міндетті: 
презентациялық немесе конструктивті сөйлеудің бірінші минуты 

өткеннен кейін және оның аяқталуына бір минут қалғанда үстелді ұрып 
тоқтату, тиісінше сөйлеушіге сұрақтар қою немесе түсініктемелер беру 
мүмкіндігінің пайда болуы/жоғалуы туралы белгі беру; 

сөз сөйлеушілерге олардың қанша минут сөйлеп тұрғанын / сөйлеуге 
қанша уақыт қалғанын (саусақпен немесе белгімен) көрсетеді; 

үстелді екі рет ұру арқылы сөз сөйлеуші қатысушының сөзіне бөлінген 
уақыт өткені туралы белгі береді; 

егер қатысушы уақыт лимитінен 30 секундтан асып кетсе, төрешіге 
хабарлайды. Төреші оның репликаларын жазуды тоқтатады және сөйлеушіні 
сөзін аяқтауға және өз орнына орналасуына шақырады. 

20. Бас төреші раундтың 15 минуттан кейін басталатынын хабарлайды. 
Экранда раундтың қарары көрсетіледі. Хабарландырудан кейін ойыншылар 
қарарды түсініп, кейсті ойластырып, жақсы дәлелдер дайындауы керек, басқа 
командалар не айтатынын болжап, бәрін біртұтас етіп біріктіруі тиіс. 

21. Ойыншылар үшін ақпараттың жалғыз көзі – серіктесі және кез-келген 
жазбаша материалдар. Ойын барысында интернеттен ақпарат іздеуге және 
жалпы электронды құрылғыларды пайдалануға рұқсат берілмейді. 

22. Турнир кезінде әр төреші балл мен түсініктемелерді төрешінің 
парағына (ballot) енгізеді (3-қосымша). Төреші раундтың жалғыз және өкілетті 



төрешісі және оның шешімі түпкілікті болып табылады, төрешінің (-лердің) 
шешімі түпкілікті және 15 минут ішінде қабылданады. 

23. Төрешілік өлшемдері:    
1) релеванттылығы; 
2) дәлелденуі; 
3) маңыздылығы; 
4) шынайылығы. 
Төрешілер кейстердің сапасын және мазмұнын бағалайды. Командаларға 

аргументтер, фактілер және ақпараттың үлкен көлемі үшін басымдылық 
берілмейді.  

24. Жеңімпаздар командалық және жеке спикерлік сынақтарда 
анықталады. Жеке раундтағы жеңісі үшін команда 1 ұпай, жеңіліс үшін – 0 
ұпай алады.Спикерлік сөз сөйлеулер 1-ден 100-ге дейінгі балдық жүйемен 
бағаланады. Балл саны бойынша әр тіл тобында Турнирдің үздік спикерлері 
анықталады. 

25. бас төреші жеребе тастау арқылы командалардың өнер көрсету 
тәртібін, турнирді өткізу регламентін, сессия залдарының санын айқындайды, 
командалар мен қазылар алқасы мүшелерін сессия залдары (шағын 
конференциялар) бойынша бөледі, резолюцияны раунд басталғанға дейін 15 
минут бұрын жария етеді. 

26. Турнир ұйымдастырушылары мен бас төреші сессия залдарына 
барып, ойын барысын бақылайды. Әр раунд аяқталғаннан кейін Бас төреші 
командаларды келесі раундқа бөледі, қарарларды жариялайды және 
қатысушыларды бір сессия залынан екінші залға ауыстырады. 

 
5. Қатысушыларды марапаттау 

 
27. Турнирдің қорытындысы бойынша әділ қазылар алқасының мүшелері 

жеңімпаздарды және турнирдің үздік спикерлерін анықтайды. Жеңімпаздар I, 
II, III дәрежедегі дипломдармен марапатталады.  

Турнирде үздік қатысушылар казақ және орыс лигаларда қосымша «Үздік 
оратор», «Үздік аналитик» номинациялары бойынша дипломдар 
марапатталады. 

 
Ережеге 1-қосымша 

Республикалық турнирге қатысу туралы өтінім 

Ережеге 2-қосымша 
 

№
 

р/
с 

Қ
ат

ы
су

ш
ы

ны
ң 

ат
ы

-ж
өн

і 
(т

ол
ы

қ)
 

Қ
ат

ы
су

ш
ы

ны
ң 

ту
ға

н 
кү

ні
 

Тұ
ра

ты
н 

ме
ке

нж
ай

ы
 

(о
бл

ы
с,

 қ
ал

а,
 

ау
ы

л,
 

кө
ш

е,
 ү

й,
 

пә
те

р 
но

ме
рі

, 
те

ле
фо

ны
) 

Бі
лі

м 
бе

ру
 

ұй
ы

мы
, 

сы
ны

бы
 

О
қу

 т
іл

і 

К
ом

ан
да

 
ат

ал
уы

 

А
лы

п 
ж

үр
уш

ін
ің

 
ат

ы
-ж

өн
і 

(т
ол

ы
қ)

, 
ба

йл
ан

ы
с 

те
ле

фо
нд

ар
ы

 

Ж
ат

ты
қт

ы
р 

уш
ы

ны
ң 

ат
ы

-ж
өн

і 
(т

ол
ы

қ)
, 

ба
йл

ан
ы

с 
те

ле
фо

нд
ар

ы
 

         



Америкалық парламенттік формат  
 

Америкалық парламенттік формат (АПФ) – бұл Парламенттік тұрпаттағы 
дәйектердің, тапқырлықтың және риторикалық қасиеттердің сайысы. 
Әрқайсысы екі ойыншыдан тұратын екі команда – Үкімет пен Оппозиция 
ұсынылған қарарды талқылайды. Әр раундқа жаңа қарар таңдап алынады. 
Пікірсайыс барысын Палата Спикері басқарады, сонымен бірге сайыстың 
төрешісі қызметін атқарады. Егер раундта бірнеше адам төрешілік етсе, онда 
олардың арасынан бір Палата Спикері таңдап алынады. Америкалық 
парламенттік формат дәл зерттеу мен дәлелдер жинауға емес, тез сыни ойлауға, 
логикалық ойлауға және сараптамалық талдауға негізделген. 

Қарар – дебаттардың тақырыбы. Пікірсайыстардағы пікірталас 
мәселелерінің негізгі тақырыптары – бұл Қазақстан Республикасының 
тұрақтылығы мен гүлденуі, бұл әрбір азаматтың елдің серпінді дамуына жеке 
қатысуы, қоғам игілігі үшін жұмыс істеуге деген ықыласы мен қабілеті, туған 
ел игілігі үшін балалар мен жастардың шығармашылық және ғылыми әлеуетін 
іске асыру, Қазақстанның дәстүрлерін сақтау және мәдени мұрасын көбейту.  

Спикер және оның сөзі:   
Премьер-министрдің (ПМ) конструктивті сөзі - 6 минут:   
бірінші спикер пікірталастың анықтамасын (немесе моделін / механизмін) 

белгілейді, олар оппозиция командасына пікірталасқа қолайлы орын беру үшін 
тақырыптың қарапайым мағынасына жақын болуы керек;  

өзінің кейсін нақты және айқын таныстырады;   
кейсті бірнеше тәуелсіз дәлелдер көмегімен қолдайды. 
Оппозиция көшбасшысының конструктивті сөзі (ОК) – 7 минут.  
үкіметтің механизміне, анықтамасына, қалыптасқан жағдайына қарсы 

шығуы мүмкін, бірақ сіздің механизміңіздің, анықтамаңыздың, қалыптасқан 
жағдайдың шын мәнінде сәйкес келетінін анық түсіндіру қажет; 

үкіметтің дәйектерін терістейді; 
өзінің кейсін нақты және айқын таныстырады;   
кейсті бірнеше тәуелсіз дәлелдер көмегімен қолдайды. 
Премьер-министр орынбасарының конструктивті сөзі (ПМО) – 7 

минут: 
оппозицияға шабуыл жасайды; 
үкімет кейсін нығайтады; 
жаңа дәлелдер келтіре алмайды. 
Оппозиция көшбасшысы орынбасарының конструктивті сөзі (ОКО) 

– 7 минут: 
үкімет мүшесіне қарсы;  
үкімет кейсін нығайтады; 
жаңа дәлелдер келтіре алмайды. 
Парламенттен сөз сөйлеу (әр адамға сөз сөйлеуге 1 минут,  3 

көрерменнен артық емес, әр парламентарий екі позицияға дв қатысы жоқ өзінің 
субъективті пікірін білдіреді); 



Оппозиция Лидерінің сараптамасы (ОЛ) – 4 минут (жаңа дәйектерге 
және ребатлға тыйым салынған):  

пікірталастың негізгі тақырыптарын айтып шығады; 
оппонентке қатысты өз кейсінің айқын артықшылығын көрсетеді; 
көзқарастар қақтығысының нақты көріністерін береді (дихотомия); 

 қорытынды шығарады. 
Премьер-министрдің (ПМ) талдауы – 5 минут (1 мин. ребатл, 4 мин. 

сараптама, жаңа дәйектерге тыйым салынған);  
раундтың қорытындысын шығарады;  
раундтың негізгі және сыни кезеңдерін айтады; 
оппонентке қатысты өз кейсінің айқын артықшылығын көрсетеді; 
көзқарастар қақтығысының нақты көріністерін береді (дихотомия);  
қорытынды шығарады. 
Турнирдің қарары. Келтірілген қарар бойынша команда міндетті түрде 

өзінің кейсін Америкалық парламенттік форматына (АПФ) сәйкес дайындау 
қажет. 

Дәйектеме және сараптама. Бұл – парламенттік дебаттың іргетасы. 
Тұжырымдар мен эмоцияға ғана жүгінетін топтан, тізбектелген, логикалық 
сараптама жүргізген топ сенімді жеңіске жетеді. Дәйектер нақты, сенімді әрі 
қарсыластардың құндылықтарымен қақтығысты қамтамасыз ететіндей болуы 
керек. 

Мазмұны. Парламенттік дебат фактілер мен статистикаға негізделмесе 
де, шынайы өмірден алынған мысалдар мен дәлелдерді білу Сіздің 
позицияңызды нығайту үшін әрдайым көмектеседі. Сізді сараптау міндетінен 
құтқаратын тірек ретінде дәлелдерді қолданудың қажеті жоқ, дегенмен олар 
абстрактілі дәйектемені күшейту үшін қызмет ете алады.  

Терістеу. Белгілі бір мәселеде өз көзқарасыңызды білдіру жеткіліксіз, 
қарсыластардың дәйектеріне тікелей қарсы тұрғаныңызға және сәтті қарсы 
тұрғаныңызға көзіңізді жеткізіңіз. Тағы да, раундта автоматты түрде жеңу не 
жеңілу үшін ұмытылып кеткен дәйек жеткіліксіз (егер бұл ең маңызды дәйек 
болмаса), бірақ сіз жеңгіңіз келсе, мықты терістеудің мәні өте зор.  

Сөз құрылымы. Төрешілер дәйектері нақты белгіленіп ұсынылған сөзді 
жоғары бағалайды. Дәйектеменің әр түрлі сызықтары нақты бөлініп тұруы тиіс. 
Мұны дәйектерге сілтеме жасау арқылы істеуге болады (не басқа да 
технологияларды қолдануға болады). Ребатлда раундтың ең маңызды тұстарын 
қысқа әрі мықты қозғап, детальдарға тым беріліп кетпегені жөн. 

Сұрақтар. «Сұрақтарды» пайдаланған дебатер раунд бойы 
артықшылыққа ие болады. Өткір сұрақ қою мен оған тез әрі ұтымды жауап 
беру арқылы өзіңіздің суырып салма ойлау қабілетіңізді көрсетесіз, бұл 
қасиетті төрешілер жоғары бағалайды.  

Топпен жұмыс. Дебатшылардан топтық жұмыс, бір-бірінің дәйектерін 
күшейту және раунд бойы философияны біртіндеп дамыту күтіледі. Өз 
әріптесіңізге қарама-қайшы келмеңіз, одан да ертерек енгізілген дәйекті 
кеңейтіп, өз әріптесіңізге мақсатқа жетуге көмектесіңіз.  



Спикерлік ұпайлар.  Раундқа берілген бағамен қатар төреші әрбір 
спикерге 1 ден 100 ұпайға дейін «спикерлік ұпай» береді. Өзінің атына 
қарамастан спикерлік ұпайлар тек спикердің ораторлық қабілетіне ғана 
байланысты емес. Дәлірек айтқанда, олар стилі мен риторикасына қоса спикер 
көрсеткен пікірсайыстың жалпы деңгейін, дәлелдеуін, саралауын және қарсы 
пікірді жоққа шығаруын көрсетеді. 
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