
 «AlterWorld»тақырыбында 3Д-иллюстрацияларының  облыстық қашықтық 

конкурсын өткізудің ережесі  

 

1. Жалпы ережелер 

1.1 «AlterWorld» тақырыбында 3Д-иллюстрациялар конкурсы (әрі қарай — Конкурс) –

шығармашылық жарыс. 

1.2. Конкурс қатысушылары 

Конкурсқа 7-17 жас аралығындағы жалпы білім беру  мектептерінің оқушылары, қосымша 

білім беру ұйымдарының балалар шығармашылық бірлестіктерінің тәрбиеленушілері 

қатыса алады . 

 

2. Конкурстың мақсаты мен міндеттері  

2.1 Мақсаты: шығармашылық тұлғаны қалыптастыру , креативті және өзгеше ойлауды 

дамыту. 

2.2 Міндеттері: 

- балалар мен жасөспірімдердің  3Д-модельдеу және көркем шығармашылыққа 

қызығушылығын арттыру; 

- рухани құндықытар және адамгершілік- эстетикалық өмірлік қағидаларды тәрбиелеу; 

- мейірімділік, әділдік , ізгілік  сезімдеріне  және басқа да жалпыадамгершілік жағымды 

қасиеттерге баулу. 

 

3. Конкурстың ұйымдастырушысы 

3.1. Конкурстың ұйымдастырушысы М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайы болып 

табылады 

 

4. Конкурстық жұмыстарға қойылатын талаптар 

4.1. Жұмыстарды рәсімдеу. Жұмыстар электронды түрде  электронды  пошта арқылы 

қабылданады: basic.design@ya.ru 

Өтінімде қатысушы орындаған жұмысы мен көрсеткісі келген идеяның сипаттамасы 

берілген бағдарлама. 

4.2. Өтінімде автор туралы мәлімет болуы тиіс : Т.А.Ә, жасы, сыныбы,мектебі, қала/аудан, 

телефоны; Мұғалім , жетекші немесе ата-анасының Т.А.Ә., электронды мекенжайы және  

телефоны. Конкурстық жұмыспен бірге төлем туралы  сканирланған түбіртек  және  бір 

минутке дейін созылған  модельдеу үдірісінің бейнесі жіберіледі. 

4.3. 3Д-иллюстрация қатысушының қалауы бойынша  графикалық  редактореда 

орындалуы мүмкін (Paint 3D, Blender, SketchUp, MagicaVoxel, Autodesk 123D, TinkerCAD 

және т.б.).  

4.4. Жұмыс кескін  форматында қабылданады (рендер, немесе экран суреті) (*.png, *.jpg, 

*.bmp).  

4.5. Автордың шығармашылық жұмысы бұрын  осындай байқауларға қатыспауы керек . 

Өтінімде жобаның құрылу мерзімі көрсетілсін. 

 

5. Конкурсты өткізудің ережелері 

5.1. Конкурс екі жас санаты бойынша өткізіледі: 

- жасы кіші санат: 7-12 жасар; 

- жасы ересек санат: 13-17 жасар. 

5.2. Конкурс қатысушысынан бір жұмыстан артық қабылданбайды. 

5.3. Конкурстық жұмыспен бірге төлем туралы  сканирланған түбіртек  және  модельдеу 

үдірісінің бейнесі  электронды  пошта арқылы қабылданады: basic.design@ya.ru 

5.4. Конкурсқа тек авторлық жұмыс қабылданады.  

5.5. Басқа біреудің жұмысын немесе оның бөлшектерін иемдену және көшіруге тыйым 

салынады. 
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5.6. Конкурсқа  адам құқығын бұзатын, жарнама сипатындағы немесе жалпыға ортақ әдеп 

нормаларына сай келмейтін жұмыстар қабылданбайды . 

5.7. Конкурс өткізудің ережесін бұзған жағдайда  қатысушы конкурсқа қатыстырылмайды. 

5.8.Ұйымдастырушы коммерциялық емес мақсатта алған жұмысты пайдалану құқығына 

ие болады. Конкурстық жұмыстарға рецензия берілмейді және олар қайтарылмайды.  

 

6. Конкурсты өткізудің мерзімі 

6.1. Бірінші кезең:  конкурстық жұмысты қабылдау – 2021 жылдың 10-24 ақпаны 

6.2. Екінші кезең: Конкурс қазылар алқасының жұмысы –2021 жылдың 25-26 ақпаны 

6.3. Конкурс жеңімпаздарының жұмысы Оқушылар сарайының ресми  сайтында 

жарияланады http://www.dshk.kz/ 

 

7. Шығармашылық жұмыстарды бағалау өлшемдері 

- тақырыптың ашылуы, 

- өзгешелігі, 

- мазмұндылығы, 

- мәнерлігі және бейнелігі, 

-  техникалық іске асырылуының сапасы. 

 

8. Конкурс қатысушысын марапаттау тәртібі 

8.1.Жеңімпаздар әрбір жас санаты бойынша анықталады және I, II, III дәрежелі 

дипломдармен марапатталады,жеңімпаздардың жетекшілері – алғыс хатпен атап өтіледі, 

қатысушыларға  сертификат беріледі. 

8.2. Жеңімпаздардың электронды Дипломдары, сертификатар мен алғыс хаттар  өтінімде 

көрсетілген мекенжай бойынша электронды поштамен жіберіледі(болмаған жағдайда ии –

жұмыс жіберушінің мекенжайына). 

 

9. Конкурсқа қатысу үшін  500 (бас жүз) теңге жарна төлеу қажет. 

 Төлем келесідей реквизиттер бойынша іске асырылады: 

 

 

Павлодар облысы әкімдігі, Павлодар облысы білім беру басқармасының «М.М. Катаев 

атындағы Оқушылар сарайы» КМҚК 

Қазақстан Республикасы, 140000 

Павлодар қ.,  Мәшһүр Жүсіп к.,27  

тел.: 32-85-13, 32-85-11 

БИН   990 240 004 211 

ИИК  KZ18914072203KZ009LH 

БИК  SABRKZKA 

ДБ АО "Сбербанк" 

 БИК SABRKZKA 

Кбе 16 

(Міндетті түрде  КОНКУРС деп көрсетілсін) 

Байланыс  телефоны: 8 (775)-327-95-86, 8 (707)-607-55-49 

Конкурстың үйлестірушісі: М. М. Катаев атындағы Оқушылар сарайының педагогі 

Сербиненко Павел Игоревич 
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