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Қашықтықтан онлайн-фотоконкурс туралы 

 ЕРЕЖЕ 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған  

«ОБЪЕКТИВТЕ: ЗАМАНАУИ ҚАЗАҚСТАН» 

 

Жалпы ережелер 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

«Объективте: Заманауи Қазақстан» атты қашықтықтан онлайн - фотоконкурсы 

Қазақстанның табиғи және тарихи-мәдени мұрасы мәселелеріне назар аудару, 

фотография өнері арқылы патриотизмге және қоршаған ортаға ұқыпты қарауға 

тәрбиелеу мақсатында өткізіледі. 

Міндеттері 

• Фотосурет арқылы Қазақстанның қызықты және тартымды жерлерін, 

саяхат және туризм үшін орындарды ашу; 

• Студенттер, колледж және мектеп оқушылар арасында белсенді азаматтық 

ұстанымды, қызметті дамытуға ықпал ету; 

• Тақырыптық фотосуреттер жасау дағдыларын жетілдіру, студенттер, 

колледж және мектеп оқушылар арасында шығармашылық, позитивті-

бағытталған қызметті насихаттау; 

• Жастар арасында медиакультураны дамыту, ақпараттық кеңістікте рухани-

адамгершілік құндылықтарды сақтау және көбейту; 

• Фотоәуесқойлардың шығармашылық қабілеттері мен эстетикалық 

талғамын дамыту, шығармашылық қызметті танымал ету. 

Конкурсты ұйымдастырушы: Жоғары Өнер және Дизайн мектебі 

Астана Халықаралық университеті  

Байқауға қатысушылар: 15-25 жас аралығындағы жастар. 

Конкурсты ұйымдастыру және өткізу тәртібі: 

                     

         

 

Хабарландыру мерзімі 05.04.2021                     

Өтінім және жұмыстарды қабылдау 12.04- 26.04. 2021 

Қазылар алқасының жұмысы, 

қорытынды шығару 

26.04-27.04. 2021           
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Фотобайқаудың нәтижелері 2021 жылдың 27 сәуірінде Өнер және дизайн 

жоғары мектебінің сайтында жарияланады. Марапаттау материалын 30 сәуірге 

дейін жіберіледі. 

Конкурстық жұмыстарды беру тәртібі: 

Конкурсқа қатысу үшін 

1) Конкурсқа қатысуға өтінімді қоса берілген қосымша бойынша (№1 

қосымша) толтырып, 16 сәуірден кешіктірмей жіберу; 

2) Ұжымдық өтінімдер қабылданбайды; 

3) Қатысушылардан өтінімдер word электрондық құжатындағы құжатпен 

беріледі; 

4) Сандық файлдар JPEG форматында ұсынылады. 

 

Фотобайқау мына бағыттарда жүргізіледі: 

1. Туған өлке табиғатының суреті; 

2. Қалалық сәулет өнері; 

3. Этномәдениетті, дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды бейнелейтін фотосуреттер; 

4. Волонтерлік қызметті көрсететін фото; 

5. Университеттің студенттік өмірін бейнелейтін фотосуреттер; 

6. Портреттік фото; 

7. Жануарлармен фото. 

Жұмыстарды ресімдеуге қойылатын талаптар: 

 

Фотожұмыстарға ілеспе хатта жұмыстың атауын, автордың Т.А.Ә., 

жасын, ЖОО, топ нөмірін, байланыс телефонын көрсету қажет. конкурстық 

жұмыс толығымен дербес орындалуы тиіс: 

 Фотожұмыстар конкурсқа сандық түрде тасымалды тасығыштарда немесе 

электрондық пошта арқылы ұсынылуы мүмкін. Бұл жағдайда іріктелген 

жұмыстар байқаудың Ұйымдастыру комитеті есебінен, бірақ баспаның 

түсі мен жарық беруін авторлық көру кепілдігінсіз басылатын болады; 

 Фото басып шығарулар дизайн жақтауларынсыз A4-A3 см форматында 

жасалуы керек. Әр фотосуретке автордың аты-жөні, қатысушының жасы, 

жұмыс атауы жазылған тақтайша қоса беріледі; 
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 Фотожұмыстар түрлі-түсті де, ақ-қара да болуы мүмкін; 

 Фотобайқауға ұсынылған фотожұмыстарға түсірілім туралы ақпарат қоса 

берілуі тиіс (жұмыстың авторлық атауы, суретте бейнеленген объектінің 

сипаттамасы, жануардың, құстың немесе өсімдіктің түрі, түр Қызыл 

кітапқа енгізілген бе, жем қолданылған ба (егер болса, қандай), суретті 

жасаудың қысқа тарихы, оның жасалған жері, модельдік шығарылым 

(егер суретте адамдар бейнеленген болса); 

 Интернет-көздерде бар материалдарды пайдалануға тыйым салынады; 

 Конкурстық жұмыстардың құрамында діни тақырыпқа қатысты 

элементтер болмауы тиіс, сондай-ақ конкурсқа басқа адамдардың ар-

намысы мен сезімін қорлайтын, жарнамалық сипаттағы фотосуреттер 

қабылданбайды; 

 Фотосуреттің мазмұны ҚР заңнамасына қайшы келмеуі тиіс. 

 

Фотосуреттер келесі критерияларға сәйкес бағаланады: 

 Фотожұмыстардың тақырыбы байқаудың мәлімделген тақырыбына 

сәйкес келуі тиіс. Қатысушыдан 5 (бестен) аспайтын жұмыс, оның ішінде 1 (бір) 

серия – 5 фотосурет (сюжетке немесе көркем идеяға байланысты) қабылданады: 

 фотожұмыстардың конкурстың мәлімделген тақырыбына сәйкестігі; 

 авторлық жоспардың өзіндік ерекшелігі; 

 орындаудың көркемдік сапасы; 

 фотоматериалдың көрнекілігі; 

 фотосуреттің көркемдік сапасы.  

 

Авторлық құқықтар және дербес деректер: 
1. Конкурсқа қатысатын жұмыста Қазақстан Республикасының Авторлық 

құқықтар туралы заңнамасы талаптарының сақталуына осы жұмысты 

жіберген автор жауапты болады; 

2. Конкурсқа өзінің фотожұмыстарын жібере отырып, автор конкурс 

ұйымдастырушыларына ұсынылған материалды коммерциялық емес 

мақсаттарда пайдалануға (интернет желісінде, телебағдарламаларда 

орналастыру, шығармашылық жобаларға қатысу, БАҚ-тағы 

жарияланымдар, одан әрі тираждау және т. б.) автоматты түрде құқық 

береді. 

Байланыс ақпараты: 

Анықтама телефоны:+7 701 151 3726. Whats App: +7 701 540 06 01 

E-mail: aiudesign@mail.ru  

 

mailto:aiudesign@mail.ru
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(Қосымша №1) 

Қатысуға өтінім 

  Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

«Объективте: Заманауи Қазақстан» қашықтықтан онлайн - фотобайқауы. 

Қатысушының аты-жөні  

Жасы  

Сурет жанры  

Жұмыстың атауы  

Ұйым атауы (ЖОО, мектеп)-клуб, үйірме  

Қатысушының дипломында көрсетілетін 

жетекшінің аты-жөні 

 

Қатысушының телефоны  

Жетекшінің  телефоны  

Қатысушының (мектептің , жетекшінің) E-mail  
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Қашықтан онлайн 

режимінде - Қазақстан 

Республикасы 

Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына арналған 

«Объективте: қазіргі 

Қазақстан» фотоконкурсы 

Remote online - photo 

competition «Through the 

lens: modern Kazakhstan», 

dedicated to the 30th 

anniversary of the 

Independence of the Republic 

of Kazakhstan 

Дистанционный онлайн - 

фотоконкурс «В объективе: 

современный Казахстан», 

посвященный 30-летию 

Независимости Республики 

Казахстан 

12–26 сәуір 2021 12-26 April 2021 12-26 апрель 2021 

Жұмысы туралы / Artwork Information/ О работе  

Гульшат Имангалиева: Г.И.  

* Қатысушының аты және тегінің бас әріптері бойынша қабылданады. (Мысалы: Гульшат 
Имангалиева: Г.И.) 
* The name of this form must be recorded with the initials of the participant's name and surname. (For 
example: Dinara Satova: D.S.) 
*Принимается по инициалам имени и фамилии участника. (Например: Гульшат Имангалиева: Г. И.) 

Жұмыстың атауы / Title/ Название фотоработы:   

Өлшемі / Dimensions/ Размер:  

Орындалу бағыты/ Direction of execution / Направление исполнения: (Например: Фото 

городской архитектуры)  

Қазылар алқасының бағалау бөлімі (бұл бөлім әділ қазы тарапынан толтырылады) /Jury Evaluation 

Section (This section will be filled by the Jury)/ Оценочный отдел жюри (данный раздел заполняется жюри) 

Жарамды / Suitable/ Допущен:            

Жарамсыз / Not Suitable/ Не допущен: 

Жұмыс туралы мәлімет / Artwork Story/ Сведения о работе:  ………………………. 

Фотосурет / Photograph/ Фоторабота:  (Жұмыстың суреті жоғары кеңейтілген сапада қабылданады) / 

(The photo of the work must be attached in high resolution)/ (Изображение работы принимается в высоком 

расширенном качестве) 

Жоғары сапалы фотосуреттің түпнұсқасы пошта арқылы жіберілуі керек! 

Оригинал фотографии высокого качества необходимо присылать по почте! 

The original high quality photo must be sent by mail! 

 


