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1 Жалпы ережелер 

 

1.1 Осы «Өнер» пәндері кешені бойынша Олимпиада туралы ереже 

(бұдан әрі – Олимпиада, Ереже) Олимпиаданы ұйымдастыру және өткізу 

ережелерін, оны ұйымдастырушылық-әдістемелік қамтамасыз етуді, 

Олимпиадаға қатысу ережелерін және жеңімпаздары мен жүлдегерлері, 

сондай-ақ Олимпиада жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің құқықтары.  

Олимпиаданы ұйымдастырушы – Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық 

техникалық зерттеу университеті (Сәтбаев Университеті) Т.Қ.Бәсенов 

атындағы Сәулет және Құрылыс институтының «Сәулет» кафедрасы. 

Олимпиадаға жалпы білім беретін оқу орындарының (лицейлер, 

гимназиялар, мектептер, студиялар, көркемдік бейімді үйірмелер) оқушылары 

қатысады. Олимпиада екі пән бойынша жеке өткізіледі: 

- «Сурет»; 

- «Сызу». 

1.2 Олимпиаданың жұмыс тілдері – қазақ және орыс тілдерінде болады. 

 

2 Олимпиаданың мақсаттары мен міндеттері 

 

2.1 Олимпиаданың негізгі мақсаттары мен міндеттері: 

- оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен кәсіптік 

бағыттылығын анықтау және дамыту; 

- көркемдік білім беру саласына ең дарынды оқушыларды тарту; 

- оқушылардың кәсіби өзін-өзі анықтау дәрежесін анықтау: таңдаған 

мамандықтары мен бағыттары бойынша болашақ мамандығына және оқу 

қызметіне сәйкестігі; 

- дарынды оқушыларды қолдау үшін қажетті жағдайлар жасау; 

- оқушыларға Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының 

шығармашылық мамандықтарына түсуге ұсыныстар. 

 

3  Олимпиаданың өткізу тәртібі 

 

3.1 Олимпиаданың ұйымдастыру комитеті мен Қазылар алқасы ең 

тәжірибелі және білікті оқытушылар құрамынан құрылады. 

3.2 Олимпиаданы ұйымдастыру комитеті: 

- байқаудың қазылар алқасының құрамын үйлестіреді;  

- конкурс жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің санын анықтайды;  

- өтініштер  туындаған жағдайда, оларды қарайды;  

- байқаудың қорытындысын шығару;  

- Олимпиаданы өткізу, оның мерзімі мен бағдарламасының мазмұны 

туралы ақпараттандыру жұмыстарын жүргізеді, Олимпиаданың барысы мен 

оның нәтижелерін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау үшін 

материалдар дайындайды.  

3.3 Қазылар алқасының құрамын ұйымдастыру комитетінің басшысы 

бекітеді.  
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Олимпиаданың Қазылар алқасының функциялары: 

- Олимпиадаға қатысушылардың конкурстық тапсырмаларының 

тізбесін бекіту;  

- Олимпиадалық тапсырмаларды және оқушылардың шығармашылық 

жұмыстарының көрмелерін бағалау критерийлерін әзірлеу;  

- Олимпиаданың және көрменің жеңімпаздары мен жүлдегерлерін 

анықтау.  

3.4 Олимпиада басталғанға дейін Олимпиаданы ұйымдастырушы 

олимпиадаға қатысушыларға нұсқама өткізеді - Олимпиаданы өткізу 

шарттары мен талаптары, Олимпиаданың ұзақтығы, қойылған баллдармен 

келіспейтіні туралы апелляция беру тәртібі, Олимпиададан шығару 

жағдайлары туралы, сондай-ақ Олимпиада нәтижелерімен танысудың уақыты 

мен орны туралы хабарлайды. 

3.5 Олимпиада қашықтықтан форматта өткізілген жағдайда өтінім мен 

сауалнама беру тәртібі - электрондық пошта, танымал әлеуметтік желілер, 

бейнеконференциялар және қашықтықтан байланыстың өзге де техникалық 

құралдары арқылы келесі регламент сақталады: 

- әлеуметтік қатысушылардың Олимпиада туралы ақпарат алуы;  

- ұсынылған нысан бойынша қатысушыларды тіркеу;  

- тіркеуді растау және нысанда көрсетілген электрондық пошта 

мекенжайына тапсырманы электронды форматта жіберу;  

- ұйымдастыру комитетінің талаптарға сәйкес және белгіленген 

мерзімдерде Олимпиадаға тіркелген қатысушылардан аяқталған жұмыстарды 

алуы;  

- қатысушылардың жұмысын тексеру, жеңімпаздар мен жүлдегерлер 

санын анықтау;  

- Олимпиада нәтижелерін ұйымдастырушылардың әлеуметтік 

желілерінде жариялау.  

3.6 Олимпиаданы өткізу кезінде олимпиадаға қатысушылар осы 

Тәртіпті, Олимпиаданы өткізудің шарттары мен талаптарын сақтайды және 

Олимпиаданы ұйымдастырушы өкілдерінің нұсқауларын орындайды. 

 

4 Бағдарлама 

 

4.1 Олимпиада бағдарламасына мыналар кіреді: 

- 11-сынып оқушылары арасында Олимпиада  өткізу; 

- студенттердің шығармашылық жұмыстарының көрмесін 

ұйымдастыру. 

- қатысушылардың шығармашылық жұмыстарының көрмесіне қатысу. 
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5 Тапсырмалардың мазмұны және қатысушылардың жұмысына 

қойылатын талаптар 

 

5.1 Олимпиада тапсырмалары сәулет-дизайн мамандықтарына түсу 

кезіндегі кәсіби бағдардың шығармашылық сынақтарына сәйкес келеді. 

- «Сурет»  

Қажетті жабдықтар: А3 парағы, қарапайым қарындаш, өшіргіш. 

Бағалау критерийлері: 

- суреттің қағаз бетіне орналасуы; 

- объектінің сипатын, дизайнын, пропорцияларын және бейнеленген 

объектінің кеңістіктегі орнын беру; 

- көлемдік форманы хиароскуро арқылы беру; 

- графикалық шеберлік деңгейі. 

Тақырып үлгілері: Архитектуралық бөлшектерді салу. Мысалы: 

Капитель, Бас Мүсіні. 

- «Сызу»  

Қажетті жабдықтар: А3 парағы, сызбаға керек-жарақтар: циркуль, 

шаршы, сызғыш, қарындаш, өшіргіш, транспортир. 

Бағалау критерийлері: 

- парақтағы суреттің орналасуы; 

- есепті шешудің дұрыстығы; 

- тапсырманың толықтығы; 

- аспаптық графиканың сапасы; 

- сызбаны рәсімдеу. 

Тақырып үлгілері: проекциялық кескіндерді орындау (ортогональды 

проекциялар және аксонометриялық кескіндер): екі проекция үшін үшінші 

және аксонометрияны орындау. 

5.2 Олимпиадаға қатысушылардың жұмысына қойылатын талаптар:  

- жұмыстар А3 форматындағы (420х297 мм) ақ қағаз парақтарында 

астрономиялық 4 сағат ішінде өз материалдары мен құралдарын пайдалана 

отырып орындалады;  

- шығармаларға парақтың алдыңғы бетінде автордың қолы қойылады; 

- қатысушының толтырылған сауалнамасы. 

5.3 Олимпиада аясында оқушылардың шығармашылық жұмыстарының 

көрмесі өткізіледі. 

 

6 Қорытындылау және марапаттау 

 

6.1 Олимпиада жеңімпаздары күндізгі немесе сырттай (қашықтан 

форматта болған жағдайда) кезеңге қатысушылар арасынан Олимпиада 

нәтижелері бойынша анықталады. 

6.2 Олимпиада жеңімпаздары 1, 2 және 3 дәрежелі дипломдармен 

марапатталған және Е 029-05-01-02.8.01-2021 ережеге сәйкес университеттің 

білім грантын алған Олимпиада қатысушылары болып табылады. 
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6.3 Олимпиада жеңімпаздары мемлекеттік білім беру грантын алған 

жағдайда, университеттің білім беру гранты тиісінше 4, 5 және 6-шы 

орындарға ие болған қатысушыларға ауысады. 

6.4 Олимпиаданың барлық қалған қатысушыларына сертификат және 

Сәтбаев Университетінің білім беру бағдарламаларына түсу кезіндегі 

артықшылықтар (қабылдау шығармашылық емтихандарына 2-3 қосымша 

ұпайлар) беріледі. 

6.5 Олимпиада нәтижелері Сәулет және дизайн мамандықтары бойынша 

Қ.И.Сәтбаев атындығы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу  университетіне түсу 

кезінде ескеріледі. 
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Өзгерістерді тіркеу парағы ________________________________  
                                                              құжатты белгілеу 

Өзгеріс

тің р/с  

Құжатты

ң бөлімі, 

тармағы 

Өзгерістің түрі 

(ауыстыру, 

жою, қосу) 

Хабарлам

аның 

күні мен 

нөмірі  

Өзгеріс енгізілді 

Күні 
Тегі, аты-жөні, қолы, 

лауазымы 

  

 

   

 


