
 

              

 

Мектептер мен колледж түлектеріне арналған «Академиялық натюрморт» 

академиялық сурет және кескіндеме республикалық байқауы туралы ереже. 

I. Жалпы ережелер 

1.1.Осы Ереже академиялық сурет және кескіндеме бойынша «Академиялық натюрморт» 

республикалық конкурсының (бұдан әрі - Конкурс) мақсаты мен міндеттерін, оны 

ұйымдастыру, өткізу, қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау тәртібін 

анықтайды. 

1.2. Байқаудың негізін қалаушы - ЮНЕСКО-ның Қазақстандық ұлттық федерациясы 

(бұдан әрі - Қор). 

1.3. Байқаудың ұйымдастырушылары - Каспий университеті, Қазақстан Республикасы 

Дизайнерлер одағы, Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағы. 

1.4. Байқауды дайындауды және өткізуді Сайысты ұйымдастырушылар жүзеге асырады. 

1.5 Тіркеуге сілтеме: https://clck.ru/U8NEr 

II. Байқаудың мақсаты мен міндеттері 

2.1. Байқау жас ұрпаққа рухани-адамгершілік, көркемдік, эстетикалық және патриоттық 

тәрбие беру, мектеп және колледж түлектері арасында дарынды жастарды анықтау және 

қолдау, олардың шығармашылық әлеуетін іске асыруға жағдай жасау, сондай-ақ қазақ 

академиялық мектебінің дәстүрлерін сақтау және танымал ету мақсатында өткізіледі.  

2.2. Байқаудың міндеттері: 

- жас таланттарды қолдау және дамыту; 

- бейнелеу өнерінің білім берудегі маңыздылығын арттыру; 

- жастардың жеке қабілеттерін, түрлі көркемдік материалдармен жұмыс істеу дағдыларын 

дамыту. 

III. Конкурс қатысушылары 

3.1. Байқауға жалпы білім беретін мектептердің бітіруші сынып оқушылары немесе 

колледждердің бітіруші студенттері қатыса алады. 

IV. Конкурсты өткізу шарттары мен тәртібі 

4.1. Байқау екі кезеңде өтеді: 

Бірінші кезең - біліктілік (онлайн) - белгіленген кесте бойынша 2021 жылдың 19 сәуірінен 

23 сәуіріне дейін өткізіледі. 



Екінші кезең - конкурстық (күндізгі / онлайн) - кесте бойынша 2021 жылдың 24 мамыры 

мен 20 маусымы аралығында Каспий университетінде  (Алматы қ., Достық даңғылы 85а) 

өткізіледі. 

4.2. Байқау 4 аталым бойынша өтеді: 

• «Академиялық сурет (қарындаш)»; 

• «Академиялық сурет (тұздық, сангвиник, сепия, көмір)»; 

• «Академиялық кескіндеме (акварель)»; 

• «Академиялық кескіндеме (гуашь)». 

4.3. Конкурсқа қатысу үшін 2021 жылғы 23 мамырға дейін конкурстың Ұйымдастыру 

комитетіне сканерленген жұмыстардың (бірден үшке дейінгі жұмыстардың) қосымшасын 

электронды пошта арқылы жіберу қажет («Академиялық натюрморт»). 

4.4. Белгіленген мерзімнен кеш ұсынылған конкурстық материалдар қарастырылмайды. 

4.5. Байқаудың екінші кезеңіне қатысу үшін сайыскерлерде барлық қажетті материалдар 

болуы керек (А3 және А4 форматындағы қағаздар, бояу таспасы, қылқаламдар, 

қарындаштар, бояулар және т.б.). Қатысушылар 4 сағат ішінде шығармашылық 

тапсырмаларды орындайды. 

4.6. Байқауда орындалған жұмыстар авторларға қайтарылмайды, Байқаудың 

Ұйымдастыру комитетінің шешімі бойынша олар жариялануы мүмкін. 

4.6. Жұмысты бағалау критерийлері: 

- композициялық шешімнің сауаттылығы мен мәнерлілігі, пропорциялардың сақталуы 

және бейнеленген модель сипатының берілуі, оның дизайн ерекшеліктері мен көлемдік-

кеңістіктік шешімдерін анықтау; 

- техниканы білу деңгейі, хиароскуроны қолданып бейнеленген модель формасын 

имитациялау және жұмыста маңыздылықты, презентацияның логикасын, қорытындысын 

жеткізе білу. 

4.7. Байқауға қатысушылардың жұмыстары ұпаймен бағаланады, бірінші және екінші 

кезеңдердің ұпайлары жинақталады. Максималды ұпай саны - 100. 

V. Жүлде қоры 

5.1. Жүлде қорын байқауды ұйымдастырушылар 260 білім гранттары мен жеңілдіктер, 

құрмет грамоталары мен бағалы сыйлықтарға дейін бөледі. 

5.2. Конкурстың жеңімпаздары, 90-нан 100 балға дейін алған қатысушылар Каспий 

университетінің «Сәулет», «Дизайн» шығармашылық мамандықтары бойынша оқудың 

барлық кезеңінде білім грантының иегерлері болады. 

5.3.Сайыстың жеңімпаздары, 80-ден 89 балға дейін алған қатысушылар Каспий 

университетінің «Сәулет», «Дизайн» шығармашылық мамандықтары бойынша оқудың 

барлық кезеңінде 50% жеңілдік иегері болады. 

5.4.Байқау жеңімпаздары, 70-тен 79 балға дейін жинаған қатысушылар Каспий 

университетінің «Сәулет», «Дизайн» шығармашылық мамандықтары бойынша оқудың 

барлық кезеңінде 25% жеңілдік иегері болады. 



5.5. Конкурстың жеңімпаздары, білім гранттары мен жеңілдіктердің иелері, қажетті 

құжаттарды Каспий университетінің қабылдау комиссиясына 2021 жылдың 1 шілдесінен 

кешіктірмей тапсырудың уақтылығы мен толықтығына дербес жауап береді. 

5.6. Байқауға қатысушыларды келесі номинациялар бойынша көтермелеуге болады: 

«Академиялық акварельдің жоғары техникалық деңгейі үшін»; 

«Суреттің жоғары техникалық деңгейі үшін»; 

«Шығармашылық үшін» және т.б. 

VI.Конкурстың қазылар алқасы 

6.1. Байқаудың қазылар алқасы Конкурсты ұйымдастырушылардың өкілдерінен, мәдениет 

пен өнердің жетекші мамандарынан құрылады. 

6.2. Қазылар алқасының шешімі түпкілікті және оны өзгерту мүмкін емес. 


