
 

 

 

 

 

 

 

исх.№1553                                                                         от 02 сентября 2019г 

 

Научно-методический центр "ZIAT" (г.Нур-Султан) объявляет 

 Республиканский  дистанционный конкурс рисунков  

«РАЗНОЦВЕТНЫЕ КРАСКИ» 

 

Цель конкурса – выявление юных талантов в области изобразительного искусства. 

Порядок проведения конкурса: Формат проведения Конкурса–заочно. Жюри в заочной 

форме определяет победителей.  Все материалы на Конкурс представляются в электронном виде 

по электронной почте. 

Конкурсная площадка: Социальная сеть «Одноклассники»/страница в одноклассниках 

НМЦ Ziat Конкурсы для детей/. Голосование через лайки в социальной сети. Также для оценки 

работ формируется Жюри. 

Сроки и порядок проведения конкурса: 

Прием заявок по 20.09.19 (включительно) 

Период голосования с 22.09 по 29.09.19г.  

Рассылка дипломов на электронные адреса 4-5.10.2019 года. 

 

Требования к участникам: 

Участниками конкурса могут стать дошкольники и школьники 1-11 классов.  

 

Требования к присылаемым работам: 

Изображения принимаются в форматах .jpg., .jpeg. Фотография работы крупным планом, 

четкое изображение. Фото должны быть хорошего качества (не размытые, чёткие). На 

фотографиях не должно быть детей (н-р, ребёнок держит рисунок в руках), цифр и др. надписей! 

Наличие посторонних надписей, посторонних предметов на заднем фоне фотографии, не даёт 

возможности рассмотреть саму работу, поэтому оценка за работу может быть снижена. 

1. Работы выполняются конкурсантами самостоятельно. Работа должна соответствовать 

возрасту участника, взрослые могут быть помощниками, кураторами. 

2. Рисунки могут быть исполнены в любой технике рисования (акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки, акрил, гуашь), на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.). 

3. Рисунки нужно отсканировать или сфотографировать (фотографии НЕ вкладывать в Word 

документ).  

4. Работы должны соответствовать выбранной тематике конкурса. Работы, не 

соответствующие тематике Конкурса или требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

5. На каждый рисунок, представленный на конкурс, оформляется отдельная заявка. При этом 

оплата производиться за каждую работу, оплату можно произвести общей суммой. 

Поступившие на конкурс работы не возвращаются. Все материалы, присланные на конкурс, 

могут использоваться центром со ссылкой на автора. 

Отправляя фотографию, Вы тем самым соглашаетесь с данными правилами, а также: 

*подтверждаете, что права на нее принадлежат Вам, и если возникнут проблемы с 

соблюдением авторских прав на присланное изображение, то обязуетесь разрешать их 

самостоятельно; 

*даете согласие на нанесение на фотографию адреса портала; 

*даете согласие на возможное использование фотографии; 

Критерии к оценке конкурсных работ 

Количество набранных голосов по итогам электронного голосования 

Оригинальность креативной идеи 

Соответствие работы тематике конкурса 



Богатство воображения и творческий подход автора 

Целостность художественного образа 

Применение нестандартных техник исполнения и художественных материалов 

Актуальность и глубина раскрытия темы 

Соотношение работы и возраста автора  

Соответствие к требованиям оформления работы 

 

Для регистрации участника в конкурсе необходимо прислать: 

1.Заявку 

2.Сканированный вариант работы в формате JPEG 

3.Сканированный вариант квитанции в размере 1000тг.  

Документы и материалы  направляются на электронный  адрес орг.комитета: 

nauka.hr@mail.ru  в установленные сроки.  

Примечание: В ответ вы должны получить письмо-подтверждение что, работы приняты 

на конкурс, если Вы не получили ответ, то просим связаться с нами. 

 

Награждение победителей дистанционного конкурса детских рисунков.  

По итогам Конкурса комиссией определяются победители (I, II, III место) и победители по 

номинациям. Рисунки оцениваются по возрастным категориям. Конкурсная комиссия оставляет за 

собой право учредить дополнительные номинации и изменить сроки рассмотрения конкурсных 

материалов. Конкурсанты, не вошедшие число Победителей и победителей по номинациям, 

получают дипломы участников. Руководители (кураторы) также получают дипломы. Все 

участники получают электронный диплом/сертификат. Высылается документ в электронном 

виде, с подписью и печатью!  Рассылка дипломов после подведения итогов конкурса. Результаты 

будут опубликованы на сайте www.centeroir.kz.  

Финансирование Конкурса. 

Финансирование Конкурса осуществляется за счёт организационных взносов участников. 

Организационный взнос составляет 1000тг с участника.  

Наименование платежа: Орг. взнос на конкурс «Разноцветные краски» за - ФИ участника.  

 

Контакты 

Телефон: 

+7 701 578 44 13 

 

E-mail: 

nauka.hr@mail.ru   

 

Сайт:  

www.centeroir.kz   

Банковские реквизиты: 

ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО "Народный Банк Казахстана" 

БИН 140540011754 

№ счета  KZ 816 017 111 000 002 989  

БИК HSBKKZKX 

КНП 861           

КБЕ   17 

 

№ QIWI, Kaspi кошелька 8-778-666-68-67 

 

Желаем удачи и успешного участия в Конкурсе! 

С уважением,  руководитель  «НМЦ «ZIAT» 

Жуманова Б. 

  

http://www.centeroir.kz/
http://www.centeroir.kz/


 

 

 

 

 

 

 

 

шығ. №1553                                                                                                «02» қыркүйек 2019 ж. 

 

 «ZIAT» Ғылыми – әдістемелік орталығы  

«Түрлі түсті бояулар»  атты Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

 сурет сайысын жариялайды 

 

Байқаудың мақсаты- бейнелеу өнеріндегі жас таланттарды анықтау. 

Конкурсты өткізу тәртібі: байқаудың өткізу форматы – сырттай. Қазылар алқасы сырттай 

түрде жеңімпаздарды анықтайды. Конкурсқа барлық материалдар электронды түрде электрондық 

пошта арқылы ұсынылады. 

Конкурстық алаң: «Одноклассники» әлеуметтік желісі /страница в одноклассниках   НМЦ 

Ziat Конкурсы для детей/. Әлеуметтік желідегі лайктар арқылы дауыс беру, сондай-ақ, 

жұмыстарды бағалау үшін қазылар алқасы құрылады. 

 

Сайыстың өткізілу уақыты 

Құжаттарды қабылдау 20.09.2019ж. дейін 

Дауыс беру уақыты - 22.09-ден 29.09.19-ға дейін. 

Дипломдарды электронды поштаға жіберу 4-5.10.2019 жж. 

 

Қатысушыларға қойылатын талаптар: 

Байқауға мектепке дейінгі балабақша балалары мен  1-11 сынып оқушылары қатыса алады. 

 

Жіберілетін жұмысқа қойылатын талаптар: 

Суреттер .jpg., .jpeg форматтарда қабылданады. Суреттер сапалы болуы керек (бұлыңғыр 

емес, аның түсірілген). Фотосуреттерде бала, фигуралар және басқа жазбалар болмауы керек, 

(мысалы, баланың суретті ұстап тұрғаны)! Фотосуреттің артқы фонында бөгде жазбалардың, 

бөгде заттардың болуы жұмыстың өзін қарауға мүмкіндік бермейді, сондықтан жұмысты бағалау 

төмендетілуі мүмкін. 

1. Жұмыстарды конкурсанттар өздері жасауы керек. Жұмыс қатысушының жасына сәйкес 

келуі керек, ересектер көмекшілер, кураторлар болуы мүмкін. 

2. Суреттер кез-келген материалда (қағаз, картон, кенеп және т.б.) кез-келген сурет 

техникасында (акварель, сия, түсті қарындаштар, акрил, гуашь) орындалуы мүмкін. 

3. Суреттерді сканерлеу немесе суретке түсіру қажет (фотосуреттер Word құжатына 

еңгізбеуді сұраймыз). 

4. Жұмыстар конкурстың таңдап алынған тақырыбына сәйкес болуы керек. Конкурс 

тақырыбына, талабына сәйкес келмейтін жұмыстар конкурсқа қатысуға рұқсат етілмейді және 

қарастырылмайды. 

5. Конкурсқа ұсынылған әрбір сурет бойынша жеке өтінім жасалады. Сонымен қатар, әр 

жұмыс үшін төлем жасалады, төлемдерді жалпы сомамен өткізуге болады. 

Конкурсқа қабылданған жұмыстар қайтарылмайды. Конкурсқа жіберілген барлық 

материалдарды орталық авторға сілтеме жасай отырып, пайдалана алады. 

Фотосуретті жібере отырып, сіз осы Ережелермен келісесіз, сондай-ақ: 

* оған құқықтар Сізге тиесілі екенін растайсыз және жіберілген суреттің авторлық 

құқықтарын сақтауда проблемалар туындаған жағдайда, оларды өз бетінше шешуге міндеттенесіз; 

* порталдың мекенжайын суретке түсіруге келісім бересіз; 

* фотосуретті пайдалануға келісім бересіз; 

Конкурстық жұмыстарды бағалау критерийлері 

Электрондық дауыс беру қорытындысы бойынша жиналған дауыстардың саны  

Шығармашылық идеяның бірегейлігі 



Жұмыстың байқау тақырыбына сәйкестігі 

Қиял байлығы және автордың шығармашылық көзқарасы  

Көркем бейненің тұтастығы 

Стандартты емес техникалары мен көркем материалдарды қолдану  

Тақырыпты ашу өзектілігі мен тереңдігі  

Жұмыс пен автордың жас аралығы 

Жұмысты ресімдеу талаптарына сәйкестігі 

 

Сайысқа қатысу үшін қажетті құжаттар: 

- қатысушының өтініш-сауалнамасы  

- JPEG форматындағы жұмыс нұсқасы 

- ұйымдастырушылық төлем төлегені туралы квитанция 1000тг. 

Сайысқа қатысу үшін жұмыстар nauka.hr@mail.ru  электронды поштасына қабылданады. 

Ескерту: Құжаттарды қабылдап алғаннан кейін Сіз бізден жауап-хат алуға тиіссіз. Егер 

жауап-хат келмесе бізбен хабарласуыңызды сұраймыз. 

 

Марапаттау. 

Конкурстың қорытындысы бойынша комиссия жеңімпаздарды және номинациялар бойынша 

жеңімпаздарды (I, II, III орын) анықтайды. Байқау комиссиясы арнайы (қосымша) номинация құру 

құқығына ие болады және жұмыстардың қарастыру уақыттын өзгертуі мүмкін. Жеңімпаздардың 

және номинациялар бойынша жеңімпаздардың санына кірмеген қатысушылар, қатысушы 

дипломдарын алады. жетекшілері  (кураторлар) да дипломдар алады. 

Сайыстық жұмыстың, біздің сараптаушы педагогтық комиссияның қарап шығуымен 

бағалануына орай, сіз дипломның электронды түрін аласыз.  Электронды диплом JPEG  

форматындағы электронды сапалы файл түрінде беріліп, қатысушының электронды пошта 

жәшігіне жіберіледі. 

Конкурсты Қаржыландыру. 

Конкурсты қаржыландыру қатысушылардың ұйымдық жарналары есебінен жүзеге 

асырылады. Ұйымдастыру жарнасы 1000 тг құрайды.  

Төлем атауы: "Түрлі түсті бояулар" байқауына қатысушы үшін -  ұйымдастыру жарнасы. 

 

Телефон: 

+7 701 578 44 13 

 

E-mail: 

nauka.hr@mail.ru   

 

Сайт:  

www.centeroir.kz   

Банктік реквизиттер: 

ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО "Қазақстан Халық Банкі" 

БИН 140540011754 

№ счета  KZ 816 017 111 000 002 989  

БИК HSBKKZKX 

КНП 861           

КБЕ   17 

 

№ QIWI, Kaspi кошелька 8-778-666-68-67 

 

Құрметпен,  

«ҒӘО «ZIAT» ЖШС жетекшісі  

                            Б.К.Жуманова 

  

mailto:nauka.hr@mail.ru
http://www.centeroir.kz/


 

 

 

 

«Түрлі түсті бояулар»  атты  Республикалық қашықтықтан өткізілетін 

 сурет сайсына қатысуға өтініш 

Қатысушының аты-жөні (толығымен)  

Жасы, сыныбы   

Облыс, аймақ, қала, ауыл  

Білім алу мекемесінің (қысқартусыз) толық атауы  

Сурет тақырыбы   

Жетекшісінің аты жөні (толығымен)  

Диплом жіберу үшін пошталық адресі E-mail  

Ұялы Телефон  

Құрметті педагогтар, өтінімді толтыру кезінде мұқият болыңыз!!! 

Диплом өтінімге сәйкес толтырылады. Егер өтінімдегі деректер дұрыс берілмесе және диплом 

қате жіберілсе, онда диплом түзетуге жатпайды. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  на участие в Республиканском дистанционном конкурсе рисунков    

«Разноцветные краски» 

Фамилия, имя, отчество (полностью) участника  

Возраст , класс   

Область, регион, город, село  

Наименование учебного заведения   

Тематика к фото  

ФИО руководителя (полностью)  

E-mail для рассылки диплома  

Телефон мобильный   

Уважаемые педагоги, будьте внимательны при заполнении Заявки!!! 

Диплом заполняется в соответствии с заявкой. В случае если данные в заявке поданы неверно и 

диплом отправлен с ошибкой, то диплом исправлению не подлежат. 

 
 


