
Б.Момышұлының 110 жылдығына арналған «Бұл Жеңіс күні» 

балалар бейнелеу өнері және сәндік-қолданбалы өнердің облыстық қашықтық 

конкурсын өткізу ережесі 
 

КОНКУРСТЫҢ  МАҚСАТЫ  МЕН  МІНДЕТТЕРІ: 

 
- ұрпақтар сабақтағыны қамтамасыз ету және балалар мен жасөспірімдердің бабалар және 

олардың жасаған ерлігіне құрмет сезімін қалыптастыруға ықпал ету; 

-еліміздің атаулы күндерінің тарихын зерделеу және насихаттау; 

- балалар мен жасөспірімдердің ой-қиялын дамытуға, қолданбалы және көркем 

шығармашылыққа қабілетін ынталандыру, рухани-патриоттық құнылықтар мен аға 

буынға құрмет сезіміне тәрбиелеу. 

           Ұйымдастырушылары:  «М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайы» КМҚК,  

Павлодар қ. 

Әділ қазылар алқасы: кәсіби суретшілер, бейнелеу өнерінің оқытушылары 

 

Номинациялар: 

Кескіндеме:   техникалар - акварель, гуашь, май, акрил, аралас техника.  

Графика: пастель, көмір, сангина, сыя, дудлинг стилінде қаламмен сурет салу. 

Қағаз пластикасы: оригами, квиллинг, торцевание, мозайка 

Пластилинография: көп қатпарлы, мозаикалық, фактуралық, контурлық 

Аппликация: сәндік, пәндік, бір түсті, көп түсті, силуэттік. 

Коллаж: декупаж, скрапбукинг. 

 

 

Конкурс қатысушылары: конкурстың жас санатына сәйкес барлық тілек білдірушілер. 

Жас санаттары: 7 – 9 жас, 10 – 12 жас, 13 – 16 жас.  

Көрме – конкурсты өткізудің уақыты мен орны; 

Көрме-конкурс 2021 жылдың  23 сәуір - 12 мамыр аралығында Павлодар қ., М.М.Катаев 

атындағы Оқушылааар сарайында өткізіледі. 

 «М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайы» Павлодар қ., mirlen81@bk.ru тел., 87057076077. 

87056129813  

    Карантин кезінде көрме- конкурс қашықтан өткізіледі.  

Условия предоставления работ на конкурс 

Өтінім, конкурстық жұмыстар (JPEK форматында сканирланған жұмыстар немесе жұмыстың  

фотосы) және ұйымдастырушылық жарна (түбіртек) мына мекенжайға жіберіледі: 

mirlen81@bk.ru тел., 87714762917. Барлығы бір папкада болуы тиіс (бір-бірлеп 

жібермеңіздер, жоғалып кетуі мүмкін). Өтінімді міндетті түрде толтыру қажет. Тегін жазуда 

автордың тарапынан жіберілген қате үшін ұйымдастырушы комитет жауапкершілікке 

тартылмайды. 

Конкурсқа қатысу үшін 500 теңге мөлшерінде ұйымдастырушылық жарнаны мына  

реквизит бойынша жіберу қажет: 

 Павлодар қ.,  МәшҺүр Жүсіп к-сі, 27 

БИН 990240004211 

ИИК KZ18914072203KZ009LH 

Банк  ДБ АО «Сбербанк»  

БИК SABRKZKA 

Кбе 16 

 

немесе  КАСПИ  ГОЛД қосымшасы арқылы.  

mailto:mirlen81@bk.ru


 

Жұмыстар электронды түрде 2021 жылғы  23 -30 сәуір аралығында қабылданады. 

Қорытындылау:  2021 жылдың  3 – 12 мамыр аралығы 
 

Жұмысқа қойылатын талаптар:  

Жұмыстар  кез-келген техникада: кескіндеме, графика, аралас  техника (фломастерлер, 

пастель, түрлі-түсті  қарындаштар, гуашь, және басқалар), сәндік-қолданбалы өнер. Көшірме, 

конкурс тақырыбына сәйкес келмейтін  және төмен деңгейде орындалған жұмыстар 

қабылданады. 
Формат: А-4, А-3 (суреттің өлшемі без паспарту). 

Жұмыстарда екі тілде жазылған 5 х 12 см мөлшерінде зат белгілер болуы тиіс: жұмыстың атауы, 

автордың тегі мен аты, жасы, орындау техникасы, білім беру ұйымының атауы, жетекшінің тегі, 

аты, әкесінің аты.  

 

Барлық номинациялар бойынша жұмыстар электронды көшірме түрінде (графикалық 

файл), түпнұсқаны  суретке түсіру немесе сканирлау жолымен қабылданады. 

Әр номинацияда жеңімпаздар анықталады және алады: 

Дипломант атағын ( I, II, III дәрежелі диплом); 

Жеңімпаз конкурсанттардың жетекшілері алғыс хатпен атап өтіледі. 

Қазылар алқасының шешімі түпкілікті және қайта қаралмайды. 

 

Конкурстық жұмыстар келесідей өлшемдер бойынша бағаланады:  

 

 Таңдалған тақырыпқа сәйкестігі 

 Композицияның өзгешелігі 

 жұмыстың орындалу сапасы және көркемдік деңгейі; 

 шығармашылық деңгейдің автор жасына сәйкестігі, жұмысты өздігінен орындауы; 

 автордың өзінің шығармашылық ерекшелігін көрсете білуі; 

 стильдік, көркемдік және образдың шешімінің тұтастығы; 

 

 

Павлодар облысының мектеп  оқушыларына арналған     облыстық конкурсына 

қатысуға өтінім . 

 

Конкурстың тақырыбы  

Жұмыстың атауы  

Орындау техникасы   

Жұмыстың өлшемі (форматы)  

Автордың тегі, аты (толықтай)  

жасы   

Жетекшінің Т.А.Ә. (толықтай) телефоны.  

Білім беру ұйымының атауы/ облыс, аудан, ауыл  

Электрондық пошта  
 

Конкурс қатысушыларын марапаттау: 

Көрме – конкурстың жеңімпаздары дипломмен марапатталады. Жеңімпаздарды 

дайындаған педагогтерге алғыс хаттар табысталады. 


