
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 

«Педагог-суретшінің шығармашылық әлемі»  

кескіндеме туындыларының бірінші республикалық байқауын, 

жеңімпаздардың жұмыстарының көрмесін, кескіндеме бойынша 

семинарды өткізу ережелері 

 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының педагогтері арасында Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің   

25 жылдығына арналған «Педагог-суретшінің шығармашылық әлемі» 

кескіндеме туындыларының бірінші республикалық байқауын, жеңімпаздардың 

жұмыстарының көрмесін, кескіндеме бойынша семинарды (бұдан әрі – Байқау, 

көрме және семинар) өткізу ережелері оның мақсатын, міндеттерін және өткізу 

тәртібін анықтайды.  

2. Байқау, көрме, семинар шығармашылық өзін-өзі танытуға жағдай 

жасау, шығармашылық әлеуетті ашу, көркемөнер шығармашылығындағы 

педагогтердің шеберліктерін жетілдіру мақсатында өткізіледі. 

3. Байқау міндеттері: 

1) педагогтердің инновациялық шығармашылық әлеуетін анықтау; 

2) педагогтерді экспериментальдік ізденіске, жаңа техникалар мен 

материалдарды игеруге уәждемелеуді арттыру; 

2) педагогтердің шығармашылық бастамаларын ынталандыру; 

3) педагогтердің кәсіби шеберліктерін арттыру; 

4) педагогтерді әлемдік және ұлттық көркемөнер мұрасын игерудегі 

дәстүрді сақтауға және жалғастыруға тарту;  

5) көркемдік білім беру саласындағы өзекті мәселелерді шешу 

мақсатымен белсенді және талантты педагогтерді біріктіретін заманауи білім 

беру кеңістігін құру; 

6) озық педагогикалық тәжірибені жалпылау және тарату; 

7) шығармашылық жобалардың электронды каталогі үшін үздік 

жұмыстарды таңдау. 

4. Байқауды, көрме мен семинарды Қазақ ұлттық өнер университетінің 

қолдауымен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

5. Байқаудың ұйымдастырушылары ұйымдастыру комитеті мен әділ 

қазылар алқасының құрамын қалыптастырады. 

 

 

 

 



2. Байқауды, көрме мен семинарды өткізу мерзімі және тәртібі 

6. «Педагог-суретшінің шығармашылық әлемі» кескіндеме 

туындыларының бірінші республикалық байқауын, жеңімпаздардың 

жұмыстарының көрмесін, кескіндеме бойынша семинарды өткізу мерзімдері. 

1) Байқау 2016 жылғы 17 ақпан мен 25 наурыз аралығында өткізіледі.  

Қазақ және орыс тілдерінде жазылған заттаңбасы бар Байқау жұмыстары 

(суреттер) 2016 жылғы 25 наурызға дейін келесі мекен-жай бойынша 

қабылданады: 01000, Астана қаласы, Кенесары көшесі 40-үй. «7 Континент» 

Бизнес орталығы, 15 қабат. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы. 

Байқау жұмыстарына сұраныс, сұрақ-жауап қағазы, автордың суреті, 

байқау жұмысының суреті, төлемі туралы құжаттың көшірмесімен бірге ілеспе 

хат («Байқауға» деген белгісі бар) қоса тіркеледі. 2016 жылғы 12-13 сәуірде 

Қазақ ұлттық өнер университетінің базасында байқау нәтижесі бойынша 

жеңімпаздардың жұмыстарының көрмесі өтеді. 

Сонымен қатар, жоғарыда көрсетілген тіркеу құжаттары 

rumcdo.1konkurs@mail.ru поштасына жіберіледі.  

2) Байқаудың қорытындысы бойынша 2016 жылғы 12-13 сәуірде Астана 

қаласы Қазақ ұлттық өнер университетінің базасында жеңімпаздардың 

жұмыстарының Көрмесі өтеді. 

3) 2016 жылғы 12-13 сәуірде өтетін көрме аясында жалпы орта, 

қосымша, техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарының педагогтеріне 

арналған кескіндеме бойынша семинар өтеді. 

Семинар бағдарламасында байқау жеңімпаздары, Қазақ ұлттық өнер 

университетінің оқытушылары шеберлік сыныптар өткізеді. 

7. Семинар қатысушыларының келетін күні 2016 жылғы 11 сәуір, кететін 

күні 13 сәуір (күннің екінші жартысы).  

Анықтама телефоны: +7(7172)249306, көркем-эстетикалық бөлім 

жетекшісі Асавбаева Рауза Байдрахманқызы. 

8. 2016 жылғы 25 наурыздан кейін түскен, сондай-ақ талаптарға сәйкес 

келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды.  

9. Көрсетілген іс-шараларға қатысу үшін ұйымдастырушылық төлемақы 

төленеді: 

Байқауға қатысу үшін әр байқау жұмысы үшін – 5000 (бес мың) теңге 

Семинарға қатысу үшін – 8000 (сегіз мың) теңге. 

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі. 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

(резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZКX 
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КНП 859 

Кбе 16 

АО Банк Центр Кредит 

Төлемақы мақсаты: «Педагог-суретшінің шығармашылық әлемі» 

кескіндеме байқауы және/немесе «Кескіндеме бойынша семинар».  

Байқау қатысушысы (жіберуші) фамилиясын міндетті түрде көрсетіп 

және төлемақы құжатын (түбіртек немесе төлем тапсырмасы) сканерден 

өткізіп, rumcdo.1konkurs@mail.ru электрондық пошта арқылы жіберу қажет. 

10. Байқау қорытындысы мен жеңімпаздар тізімі 2016 жылғы 1 сәуірде 

www.ziyatker.org сайтына орналастырылады. 

 

 

3. Байқау қатысушыларына қойылатын талаптар 

 

11. Байқау орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының педагогтері арасында өткізіледі. Қатысушылардың жасына, 

жұмыс өтіліне, біліктілік деңгейіне шектеу қойылмайды. Байқауға қатысу 

формасы – көзбе-көз.  

12. Байқауға жеке жұмыстар қабылданады. Әр қатысушы әр бағыт 

бойынша бір жұмыс ұсына алады: 

1) «Классикалық кескіндеме»; 

2) «Авангардтық және экспериментальдік кескіндеме».  

13. Автор немесе оның сенімді өкілі Байқауға жаңа немесе бұрын 

орындалған жұмыстарын жібереді. 

14. Байқау жұмыстарына қойылатын техникалық талаптар. 

Байқауға кенепте, қағазда немесе картонда орындалған жұмыстар 

қабылданады. Суреттер кез-келген техникада (акварель, гуашь, пастель, май, 

тушь және басқа материалдар) орындалуы мүмкін. Жаңашыл әдіспен салынған 

жұмыстар қошталады. 

Кенептің ең төменгі өлшемі: 30х40 сантиметреден басталады, үлкен 

ұзындығы 100 сантиметрден аспауы тиіс. Сурет жиектемелері мен 

жақтаушаларының ені 3 сантиметрден аспауы тиіс. 

Барлық жұмыстарға қол қойылған және 12 х 4,5 см көлеміндегі 

заттаңбасы болуы тиіс. Байқау жұмыстарының заттаңбаларын Байқау 

қатысушысы қоса тіркелген үлгімен (2-қосымша)толтырып, қоса тіркейді.  

Әр Байқау жұмысының тігінен ілуге арналған бекіткіші/ілгіші болуы тиіс. 

15. Әр бағыт бойынша Байқау номинациялары анықталған: 

«Классикалық кескіндеме»: 

1) «Классикалық нақыштағы пейзаждар мен табиғат»; 

2) «Классикалық нақыштағы портреттер»; 

3) «Жанрлық классикалық кескіндеме»; 

4) «Акварельді классикалық кескіндеме»; 

5) «Классикалық нақыштағы компьютерлік кескіндеме»; 

http://www.ziyatker.org/


6) «Классикалық нақыштағы натюрморттар». 

«Авангардтық және экспериментальдік кескіндеме»: 

1) «Авангардтық нақыштағы пейзаждар мен табиғат»; 

2) «Авангардтық нақыштағы портреттер»; 

3) «Жанрлық авангардтық кескіндеме»; 

4) «Акварельді авангардтық кескіндеме»; 

5) «Авангардтық нақыштағы компьютерлік кескіндеме»; 

6) «Абстракция»; 

7) «Фэнтези»; 

8) «Аңғырт өнер»; 

9) «Экспериментальдік кескіндеме». 

16. Байқау жұмысын бағалау өлшемдері: 

1) Байқаудың тақырыбына, санатына және номинациясына сәйкес болуы; 

2) Байқаудың тақырыбын ашуы; 

3) сюжеттің, композицияның көркемдігі мен түпнұсқалылығы; 

4) көркемдік шеберлігі; 

5) орындау техникасы мен материалды меңгеруі; 

6) жұмысты жеткізу мәдениеті мен орындау эстетикасы. 

17. Байқау жұмыстарын қайтару Көрме аяқталғаннан кейін жүргізіледі.  

 

 

4. Байқауды қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау 

 

18. Кәсіби қазылар алқасы байқау жұмыстарын бағалайды және байқау 

жеңімпаздарын анықтайды. Қазылар алқасы байқау жұмыстарын бағалау 

өлшемдеріне сәйкес 5 баллдық жүйемен бағалайды. Қазылар алқасы барлық 

дипломдарды үлестірмей, жеке дипломдармен ғана марапаттауға құқылы. 

Қазылардың шешімі соңғы. 

19. Әр номиация бойынша жеңімпаздар анықталады. Байқау 

жеңімпаздары әр номинация бойынша I, II, III дәрежелердегі дипломдармен 

марапатталады. 

20. Байқау жеңімпаздарының жұмыстары 2016-2017 оқу жылының 

күнтізбесінде жарияланады, күнтізбенің электронды нұсқасы мына сілтеме 

бойынша жүктеп алу мүмкіндігімен http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg 

www.ziyatker.org сайтында орналастырылады.  

21. Барлық қатысушыларға сертификаттар табысталады. Жеңімпаздар 

мен қатысушылар туралы ақпарат Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі Республикалық оқу-әдістемелік қосымша білім беру орталығының  

www.ziyatker.kz сайтында орналастырылады. 
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Ережеге 1-қосымша 

 

 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 

«Педагог-суретшінің шығармашылық әлемі» кескіндеме туындыларының 

республикалық байқауына қатысу тұралы сұраныс 

 
1 Білім беру ұйымы  

2 Қатысушының аты-жөні  

3 Қатысушының жасы  

4 Қатысушының лауазымы  

5 Қатысушының байланыс телефоны  

6 Байқау жұмысының аталуы  

7 Санаты  

8 Номинациясы  

9 Орындау техникасы (акварель, 

гуашь, пастель, май, тушь). 

 

 

 

Ережеге 2-қосымша 

 

Заттаңба үлгісі 

 

«Педагог-суретшінің шығармашылық әлемі» 

республикалық кескіндеме байқауы  

 

Жұмыстың аталуы 

Орындау техникасы 

Автордың аты-жөні 

 

Заттаңбаның өлшемі –12х4,5 аспауы тиіс. 

Жұмыстың аталуы – қалың (жирный) шрифт, 14. 

Көрменің аталуы – қалың (жирный) шрифт, 14 

Мәтін – 14 шрифт.  Шрифті – Times New Roman. 

Лауазымы, жұмыс орны – 12 курсив. 

 

 


