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Орал Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжі

«Коронавируске қарсы күрес!» атты тақырыпта
плакаттар байқауы
2020 жылдың 26 наурыз 10 сәуір аралығында О.Таңсықбаев атындағы
АСҚӨК студенттерінің арасында «Коронавируске қарсы күрес!» атты
тақырыпта плакаттар байқауы өтеді.

Байқаудың мақсаты мен міндеттері
коронавирустың алдын алуға байланысты байқауға жастарды
қатыстыру.
• АСҚӨК студенттерінің шығармашылық әлеуетін ашу;
• коронавирустың таралуының алдын алу;
• салауатты өмір салты әдіснамасы бойынша құндылықтарды
қалыптастыру.
•

АСҚӨК оқитын барлық студенттер байқауға қатыса алады.
Жұмыстар 2020 жылдың наурыз айының 36-нан бастап сәуір айының 10
жұлдызына дейін электронды түрде akdpi@inbox.ru электронды почта
мекен-жайына қабылданады.
Плакаттар электронды түрде jpg, jpeg немесе tif форматында болу тиіс.

Байқауға қатысу тегін және ерікті болып табылады.
Ұсынылған байқаудың жеңімпаздарын анықтауды және материалды
бағалауды, байқау комиссиясы жүзеге асырады.
Комиссия байқауға ұсынылған жұмыстарды бағалайды және бағалау
критерийлері бойынша байқау жеңімпаздарын анықтайды.
Байқауға арналған жұмыстар белгіленген мерзімнен кеш түскен жағдайда,
қарауға қабылданбайды.
Жұмыстар келесі шарттар бойынша бағаланады:
• Үздік плакат (қағазда), фотосурет;
• Электронды түрде ең жақсы плакат;
Жұмыстың байқауға қатысу формасы - плакат. Байқауға арналған жұмыстың
басты мақсаты коронавирустың алдын-алу шараларын қабылдау қажеттілігін
және оның адам өміріне әлеуметтік-экономикалық жағынан әсер етуін
көрсету, сондай-ақ АСҚӨК-нің әрбір студенті мен ҚР азаматтары үшін осы
тақырыптың өзектілігін көрсету болып табылады.

Байқауға арналған жұмыстарды компьютерде орындауға болады, сонымен
қатар кез-келген компьютерлік бағдарламаларды қолдануға рұқсат етіледі
немесе қарындаштар, фломастерлер және бояулармен жасауға болады.

Байқауға арналған жұмыстың авторы оны құру үшін келесі дереккөздерді
пайдалануға рұқсат етіледі:
Фотосуреттер, суреттер, мәтіндер, өңдер (фоны) және т.б,үшінші
тұлғалардың авторлық құқығын бұзбайтын ақпараттық немесе техникалық
мүмкіндіктерді қолдана алады. Плакат A3 форматында болу керек.

Плакаттар мазмұнында адамдардың ар-намысына немесе іскерлік беделіне
нұқсан келтіретін қандайда бір мазақтау не қорлау сияқты іс-әрекеттер
түрлерін қолдануға тыйым салынады.
Байқауды қорытындылау, жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтау
Комиссия мүшелері жұмыстарды 2020 жылдың 7 сәуірінен 10 сәуіріне дейін
қарастырады, содан кейін номинациялар бойынша жеңімпаздарды
анықтайды.
Номинациялар бойынша жеңімпаздарды дипломдармен және АСҚӨК
белгісімен белгіленген бағалы сыйлықтармен марапатталады.

Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министірлігі
О.Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжі

Бұйрық
АСҚӨК студенттер арасында «Коронавируске қарсы күрес!» атты тақырыпта
плакаттар байқауын өткізу туралы .
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің үндеуіне
сәйкес және (COVID19) коронавирустық инфекцияның таралуын болдырмау
мақсатында
БҰЙЫРАМЫН:
1. 2020 жылдың 26 наурызынан бастап 10 сәуір күндері аралығында
О.Таңсықбаев атындағы АСҚӨК студенттерінің арасында
«Коронавируске қарсы күрес!» атты тақырыпта плакаттар байқауын
өткізу .
2. «Коронавируске қарсы күрес!» атты тақырыпта плакаттар байқауын
өткізу туралы ереже бекіту. (Қосымша 1).
3. Байқау жұмыстарын бағалау үшін комиссия құру және оның құрамын
бекіту. (2-қосымша).
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау директордың тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары А.Кенженоваға жүктелсін.
Директор

С.Шалабаев
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1 қосымша
БЕКІТІЛДІ
от
№
АСҚӨК бұйрығымен
Ереже
«Коронавируске қарсы күрес!» атты тақырыпта плакаттар байқауын
өткізу туралы
1. Жалпы ереже
1.1. Осы Ереже АСҚӨК студенттері арасында коронавирустың алдын алу
бойынша «Коронавируске қарсы күрес!» атты тақырыпта плакаттар байқауы
(бұдан әрі - Байқау) ұйымдастыру, өткізу,байқауға қатысу және
жеңімпаздарды ережелерін анықтайды.
1.2. Байқаудың мақсаты мен міндеттері
Мақсаты: коронавирустың алдын алуға байланысты байқауға жастарды
қатыстыру.
Міндеттері: АСҚӨК студенттерінің шығармашылық әлеуетін ашу;
-коронавирустың таралуының алдын алу;
-салауатты өмір салты әдіснамасы бойынша құндылықтарды қалыптастыру.
1.3. Байқауға барлық АСҚӨК студенттері қатысады.
2. Байқауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі
2.1. Байқау 2020 жылдың 26 наурызы мен 10 сәуірі аралығында өтеді.
Жұмыстар 2020 жылдың 30 наурызынан 7 сәуіріне дейін (akdpi@inbox.ru)

электронды пошта мекен-жайына электронды түрде қабылданады. Плакаттар
электронды түрде jpg, jpeg немесе tif форматында болуы тиіс.
2.2. Байқауға қатысу тегін және ерікті болып табылады.
2.3. Ұсынылған байқаудың жеңімпаздарын анықтауды және
материалдарды бағалауды, байқау комиссиясы жүзеге асырады.
2.4. Комиссия оценивает представленные на конкурс работы и определяет
победителей конкурса по критериям оценки.
2.5. Конкурсные материалы, поданные позднее назначенного срока, к
рассмотрению не принимаются.
2.6. Конкурсные работы оцениваются по следующим номинациям:
- лучший плакат (на бумажном носителе), фото;
- лучший плакат в электронном виде
2.4. Комиссия байқауға ұсынылған жұмыстарды бағалайды және бағалау
критерийлері бойынша байқау жеңімпаздарын анықтайды.
2.5. Байқауға арналған жұмыстар белгіленген мерзімнен кеш түскен
жағдайда, қарауға қабылданбайды.
2.6. Жұмыстар келесі шарттар бойынша бағаланады:
• Үздік плакат (қағазда), фотосурет;
• Электронды түрде ең жақсы плакат;
3. Байқаудың мазмұны
3.1. Жұмыстың байқауға қатысу формасы - Плакат.
Байқауға арналған жұмыстың басты мақсаты коронавирустың алдын-алу
шараларын қабылдау қажеттілігін және оның адам өміріне әлеуметтікэкономикалық жағынан әсер етуін көрсету ,сондай-ақ АСҚӨК-нің әрбір
студенті мен ҚР азаматтары үшін осы тақырыптың өзектілігін көрсету болып
табылады.
3.2. Байқауға арналған жұмыстарды компьютерде орындауға болады,
сонымен қатар кез-келген компьютерлік бағдарламаларды қолдануға рұқсат

етіледі немесе қарындаштар, фломартерлер және бояулармен жасауға
болады.
Байқауға арналған жұмыстың авторы оны құру үшін келесі дереккөздердін
пайдалануға рұқсат етіледі:
Фотосуреттер, суреттер, мәтіндер, өңдер (фоны) және басқада ,үшінші
тұлғалардың авторлық құқығын бұзбайтын ақпараттық немесе техникалық
мүмкіндіктерді қолдана алады. Плакат A3 форматында болу керек.
3.3. Плакаттар мазмұнында адамдардың ар-намысына немесе іскерлік
беделіне нұқсан келтіретін қандайда бір мазақтау не қорлау сияқты ісәрекеттер түрлерін қолдануға тыйым салынады.
4. Байқауды іріктеу критерийлері
4.1. Жұмыстарды бағалау кезінде келесі критерийлер қолданылады:
- байқау жұмыстарының тақырыпқа сәйкестігі;
- дәлелдеу және мазмұнды ашу тереңдігі;
-жұмыстардың жарнамалық, әлеуметтік әдістері мен технологиялардың
сауаттылығы мен тиімділігі;
-әлеуметтік маңызы;
- шығармашылық (идеяның жаңалығы, өзіндік ерекшелігі);
- сапасы, кәсіби және шығармашылық технологиялық шешімдер;
- берілген тақырып бойынша өз ұстанымын көрсету;
- жұмыстың эстетикалық (көркемдік) түрі.
5. Байқауды қорытындылау, жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтау
5.1. Комиссия мүшелері жұмыстарды 2020 жылдың 7 сәуірінен 10 сәуіріне
дейін қарастырылады, содан кейін номинациялар бойынша жеңімпаздарды
анықтайды.
5.2. Номинациялар бойынша жеңімпаздарды дипломдармен және АСҚӨК
белгісімен, бағалы сыйлықтарымен марапатталады.
АСҚӨК директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
А.Кенженова
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1 қосымша
№

БЕКІТІЛДІ
№

АСҚӨК бұйрығымен
ҚҰРАМЫ
«Коронавируске қарсы күрес!» атты тақырыпта плакаттар байқау
жұмыстарын бағалау комиссиясы
Комиссия төрағасы: С.И.Шалабаев Орал Таңсықбаев атындағы Алматы
сәндік-қолданбалы өнер колледжінің директоры ҚРСО мүшесі. «НұрОтан»
республикалық саяси партиясының мүшесі, «Қазақстандық Ұлттық
ЮНЕСКО Клубтарының Федерациясының» клуб мүшесі, ҚР «Қазақстанның
Еңбек сіңірген қайраткері» профессор
Комиссия төрағасының орынбасары:
Әбдікәрім Б.А. Директордың ОӨТЖ орынбасары, ҚРСО мүшесі. «НұрОтан»
республикалық саяси партиясының мүшесі, «Қазақстандық Ұлттық
ЮНЕСКО Клубтарының Федерациясының» клуб мүшесі, ҚР Білім және
Ғылым министрлігінің «Ы. Алтынсарин» атындағы төс белгісі, ҚР Білім беру
ісінің құрметті қызметкері төс белгісі және «Мәдениет саласының үздігі» төс
белгісінің иегері.
Комиссия мүшелері:
М.А. Өскенбай «Сурет және кескіндеме» ПЦК төрағасы ҚРСО мүшесі,

«Ы. Алтынсарин», «ҚР.Мәдениет саласының үздігі», «Үздік
шығармашылығы үшін» төс белгілерінің иегері
С.М. Альжан ҚРСО мүшесі, ҚР медаль «Ерен еңбегі үшін»
«Ы. Алтынсарин», «ҚР.Мәдениет саласының үздігі», «Үздік
шығармашылығы үшін» төс белгілерінің иегері.
Оспан Б. ҚРСО мүшесі, Баспа және полиграфия ісінің қайраткері,
«ҚР.Мәдениет саласының үздігі» иегері.

АСҚӨК директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
А.Кенженова

