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«INSPIRATION – SHABYT»

Студенттер арасында халықаралық конкурсының
ЕРЕЖЕСІ
Байқауды ұйымдастырушылар: жалпы басшылықты Қостанай мемлекеттік педагогикалық
университетінің Әлеуметтік-гуманитарлық факультеті Өнер кафедрасы жүзеге асырады.
Жобаның үйлестірушілері: Eva Smetanova, ҚМПУ Интернационализациялау жөніндегі
проректоры;
Сапиева Майра Саимовна, п.ғ.қ, ҚМПУ әлеуметтік-гуманитарлық факультетінің өнер
кафедрасы меңгерушісі.
Ұйымдастыру комитетінің құрамы:
Eva Smetanova, ҚМПУ Интернационализациялау жөніндегі проректоры;
vicerectorkspu@gmail.com
Сапиева Майра Саимовна, п.ғ.қ., ҚМПУ өнер кафедрасының меңгерушісі;
Mayra_S@maiL.ru;
Архипова Ксения Геннадьевна, педагогика және психология магистрі, ҚМПУ
өнер кафедрасының аға оқытушысы; Ksulja.kz@mail.ru;
1. Байқаудың міндеттері
1.1 Жас суретшілерді танымал ету;
1.2 Байқауға қатысушы елдер арасындағы мәдени байланыстарды қалыптастыру және
кеңейту;
1.3 Оқытушалардың тәжірибе алмасуына жағдай жасау;
1.4 Халықаралық тану деңгейіндегі суретшілермен танысу және қарым-қатынас жасау;
1.5 Оқытушалар мен студенттердің кәсіби дағдыларын жетілдіру (онлайн семинарлар мен
дөңгелек үстелдер өткізу).
2. Жалпы ережелер
2.1 Байқау екі форматта өткізіледі: онлайн және/немесе қашықтан қатысу
2.1.1 Конкурстың толық уақыттық форматы 2018 жылдың 5 желтоқсанында, сағат 15.00-де
(Астана уақытымен), ҚМПУ-дың орнында өтеді. Тікелей байланыс бойынша сілтеме
арқылы - https://www.youtube.com/watch?v=sL9HQjTS024(Астана уақытымен) сағат 14.30
қадағалауға болады. Конкурстың қатысушылары 30 минут ішінде портреттің нобайын
орындауға мәжбүр болады (графика). Жабдықтар мен материалдар қатысушының қалауы
бойынша орындалады. Пішім: А3. Жеңімпаздарды қазылар алқасы анықтайды. Жеңімпаздар
I, II, III дәрежелі дипломдармен марапатталады. Конкурс қақатысу үшін Word форматындағы
өтінішті толтырып, оны 2018 жылдың 26 қарашасына дейін электронды поштаға жолдауы
тиіс: art_kaf@list.ru.
2.1.2 Байқаудың қашықтық форматы 2018 жылдың 21 қарашасынан бастап 2018 жылдың 3
желтоқсанына дейін ақпараттық порталда - ҚМПУ ресми сайтында https://www.kspi.kz.
Жұмыстар 2018 жылғы 6 қарашадан 2018 жылғы 19 қарашаға дейін жіберілуі мүмкін. Бұл
байқау форматы келесі номинациялар бойынша өткізіледі: кескіндеме, графика. Дауыс беру
2018 жылдың 3 желтоқсанына дейін, соның ішінде 2018 жылдың 10 желтоқсанында
жарияланатын болады. Дауыс берудің жеңімпаздары I, II, III дәрежелі дипломмен
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марапатталады. Қарама-қайшы жағдай туындаған жағдайда, қатысушылардың жұмысын
онлайн сайыстың құзыретті қазылар алқасы бағалайды. Конкурсқа қатысу үшін сізге Word
форматында өтініш формасын толтыру қажет (1-қосымша, А), сондай-ақ қысқаша түйіндеме
(1-Қосымша, В) 2018 жылдың 19 қарашасына дейін электронды поштаға жолдауы тиіс:
art_kaf@list.ru.
2.2 Қатысушылардың жасы - 17-25 жас. Қатысушылардың толық жасы жарыс өтетін күнінде
анықталады.
2.3 Қатысушылардың жасы құжаттарға сәйкес конкурстың ұйымдастырушылары тарапынан
тексерілуі мүмкін;
2.4 Жұмыстарды ауыстыру рұқсат етілмейді.
2.5 Ұйымдастыру комитеті конкурстың шарттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу
құқығын өзіне қалдырады.
3. Конкурс шарттары
3.1
Қашықтан қатысу үшін:
3.1.1 Конкурс қақатысу үшін бір бағытта 2-ден артық құжатты тапсыру қажет. Жұмыстың
тақырыбы - «Қазіргі әлем – жастардың көзімен».
3.1.2 Әрбір жұмыс үлгі бойынша жапсырма дайындалады:
Жұмыстың тақырыбы «….»
Автор: тегі, аты, жасы
Оқу орнының атауы:
Мекен-жайы: ел, қала
Жетекші:А.Ж.Т.
Пайдаланылатын материал:
Жұмыс көлемі: параметрлер
3.1.1 Қатысушылар жұмысын өздері де, өкілдері де конкурсқа қатысуға жібере алады.
3.1.2 Шығармашылық жұмыстардың ұсынылған фотосуреттері жоғары деңгейде JPEG
форматында 20 мг-нан аспауы керек.
3.1.3 Бағалау критерийлері:
Тақырыптарды сәйкестендіру.
Шығармашылық даралық және шеберлік;
Жұмыстың мәдениеті және ұсынылған жұмыстардың дизайны;
Ұсынылған жұмыстардың көркемдік деңгейі;
Автордың жұмыс жасына сәйкестігі;
Инновация және өзіндік ерекшелігі.
Түс шешімі;
Құрылымдық шешім;
Орындаудың күрделілігі
3.1.4 Қазылар алқасының шешімі мен арнайы дипломдар тапсырылуы мүмкін.
4. Қосымшаақпарат
Байқау аясында көркемөнер білім беру мәселесі бойынша дөңгелек үстел, сондай-ақ байқау
төрайымының шеберлік сағаты өткізіледі.
Конкурстың төрағасы –
Professor&Chairman Department of Fine Art, Kurukshetra
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University, Ph.D. Профессор Рам Вираньян
(Курукшетра Университеті, Харьяна, Индия)
Паус Тимофей
Сергеевич
(Ресей,
Екатеринбург қ.)

Қазылар алқасы:
Орал мемлекеттік педагогикалық университетінің өнертану
кафедрасының доценті, Бүкілресейлік және халықаралық
конкурстардың лауреаты

Чинцова Маргарита
Константиновна
(Ресей,
Екатеринбург қ.)

Орал мемлекеттік педагогикалық университетінің өнертану
кафедрасының доценті, Бүкілресейлік және халықаралық
конкурстардың лауреаты

Сапиев Ануар
Сартаевич
(Казахстан,
Костанай қ.)

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің өнер
кафедрасының аға оқытушысы, Халықаралық конкурстың
лауреаты, Қостанай облысы Меценат клубының Лауреат
атағына ие болған (2012, 2017 ж.), Қазақстан Республикасы
Суретшілер Одағының мүшесі

Жусупова Дина
Жетписпаевна
(Казахстан,
Костанай қ.)

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің өнер
кафедрасының аға оқытушысы

Ордашева Мирамгуль
Жонысбековна
(Казахстан,
Костанай қ.)
Архипова Ксения
Геннадьевна
(Казахстан,
Костанай қ.)

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің өнер
кафедрасының аға оқытушысы, педагогика және психология
магистрі, Қостанай облысы Меценат клубының Лауреат
атағына ие болған (2016), Қазақстан Республикасының жас
суретшілер Одағының мүшесі
Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің өнер
кафедрасының аға оқытушысы, педагогика және психология
магистрі
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Қосымша 1
А. Қашықтықтағы жарыстың қатысушысы өтінішінің сауалнамасы:
№

Қатысу
түрі

Оқу орнының
атауы

Қатысушының
А.Ж.Т.

Жетекшінің
А.Ж.Т.

Лауазым
атауы

Орындауш
ылық
техникасы

Байланыс
мәліметтері

1
Б. Резюме үлгісі
1. А.Ж.Т.
2. Жасы
3. Оқу орныныңа тауы
4. Тұрған жері
5. Білімі
6. Байқауға қатысу (түрі)
7. Қысқаша өзіңіз туралы:
8. Байланыс ақпараты: E-mail

Қосымша 2
Онлайн жарыстың қатысушыға арналған сауалнама:
№
1

Қатысу түрі

Оқу орнының атауы Қатысушының
А.Ж.Т.

Жетекшінің
А.Ж.Т.

Байланыс
мәлеметтері
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Положение
о проведении международного студенческого конкурса
«INSPIRATION – SHABYT»
Организаторы: общее руководство осуществляется кафедрой искусств Социальногуманитарного факультета Костанайского государственного педагогического
университета Республики Казахстан
Координаторы проекта: Eva Smetanova, вице-ректор по интернационализации КГПУ;
Сапиева Майра Саимовна, к.п.н., заведующая кафедрой искусств, социальногуманитарного факультета КГПУ.
В состав оргкомитета
входят:
Eva Smetanova, вице-ректор по интернационализации КГПУ,
vicerectorkspu@gmail.com;
Сапиева Майра Саимовна, к.п.н., заведующая кафедрой Искусств КГПУ.
Mayra_S@maiL.ru;
Архипова Ксения Геннадьевна, старший преподаватель кафедры
Искусств КГПУ, Ksulja.kz@mail.ru.
1. Цели и задачи конкурса
1.1 Популяризация творчества молодых художников;
1.2 Становление и расширение культурных связей между странами-участниками
конкурса;
1.3 Создание условий для обмена опытом преподавателей и обучающихся;
1.4 Знакомство и общение с деятелями искусств, имеющими международный уровень
признания;
1.5 Повышение профессионального мастерства педагогов и обучающихся (проведение
онлайн мастер-классов и круглого стола).
2. Общие положения
2.1 Конкурс проводится в двух форматах: очное и/или дистанционное участие
2.1.1 Очный формат конкурса будет проходить онлайн 5 декабря 2018 года, время
15.00 (время г. Астаны), место КГПУ. Прямая ссылка, по которой можно будет
проследить
сам
конкурс
с
14:30
(времени
г.
Астаны)
https://www.youtube.com/watch?v=sL9HQjTS024. Участники конкурса в течение 30
минут должны будут выполнить быстрый набросок портрета - зарисовки с натуры
(графика). Техника и материалы на усмотрения участника. Формат: А3. Определяют
победителей члены жюри. Победители будут отмечены дипломами Лауреата I, II, III
степени. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку в формате Word
(Приложение 2) и отправить до 26 ноября 2018 года на электронный адрес:
art_kaf@list.ru.
2.1.2. Дистанционный формат конкурса будет проходить с 21 ноября 2018 года по 3
декабря 2018 года путем онлайн - голосования на информационном портале официальном сайте КГПУ по ссылке https://www.kspi.kz. Работы можно отправить со 6
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ноября 2018 г. по 19 ноября 2018 г. Данный формат конкурса проходит по
номинациям: живопись, графика. Голосование будет проходить до 3 декабря 2018 г.
включительно, окончательные результаты станут известны 10 декабря 2018 г.
Победители голосования, набравшие наибольшее количество голосов, будут отмечены
дипломами Лауреата I, II, III степени. В случае возникновения спорной ситуации
работы участников будет оценивать компетентное жюри очного формата конкурса. Для
участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку в формате Word (Приложение
1, А), а также краткое резюме (Приложение 1, Б) и отправить до 19 ноября 2018 года
на электронный адрес: art_kaf@list.ru. Обязательно указать форму участия!
2.2 Возраст участников 17-25 лет. Полный возраст участников определяется на день
проведения конкурса
2.3
Возраст участников может быть проверен по документам организаторами
конкурса;
2.4 Замена работ не допускается.
2.5 Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия
проведения конкурса
2.6 Участие бесплатное, заявки отправлять на электронный адрес: art_kaf@list.ru.
3. Условия конкурса
3.1 Для дистанционной формы участия: Для участия в конкурсе необходимо
представить не более 2 работ в одном направлении. Тема работ – «Современный
мир глазами молодых».
3.1.1 На каждую работу готовится этикетка по образцу:
Название работы «….»
Автор: фамилия, имя, возраст
Название образовательного учреждения:
Адрес: страна, город
Руководитель: Ф.И.О.
Используемый материал:
Размер работы: параметры:
3.1.2 Предоставлять работы на конкурс могут как сами участники, так и руководители
или представители.
3.1.1 Представленные фото творческих работ обязательно должно быть сделано в
хорошем качестве в формате JPEG объемом не более 20 мг.
3.1.2 Критерии оценки:
Соответствие тематике.
Творческая индивидуальность и мастерство;
Культура исполнения и оформления представленных работ;
Художественный уровень представленных работ;
Соответствие работы возрасту автора;
Новаторство и оригинальность.
Цветовое решение;
Композиционное решение;
Сложность исполнения;
Наличие своего творческого почерка.
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3.1.3 По решению жюри могут быть вручены специальные дипломы.
4. Дополнительная информация
В рамках работы конкурса планируется проведение круглого стола по проблемам
художественного образования и мастер-класса председателя конкурса
Председатель конкурса –
Professor & Chairman: Department of Fine Art, Kurukshetra
University, Ph. D. Профессор Рам Вираньян
(Университет Курукшетра, Харьяна, Индия)
Паус Тимофей Сергеевич
(Россия, г. Екатеринбург)

Жюри конкурса:
Доцент
кафедры
художественного
образования
Уральского
государственного
педагогического
университета, Лауреат Всероссийских и международных
конкурсов

Чинцова Маргарита
Константиновна
(Россия, г. Екатеринбург)

Доцент
кафедры
художественного
образования
Уральского
государственного
педагогического
университета, Лауреат Всероссийских и международных
конкурсов

Сапиев Ануар Сартаевич
(Казахстан, г. Костанай)

Старший преподаватель кафедры искусств Костанайского
государственного педагогического университета, Лауреат
международного конкурса, премии клуба Меценатов
Костанайской области (2012 г., 2016 г.), член Союза
художников РК

Жусупова Дина
Жетписпаевна
(Казахстан, г. Костанай)

Старший преподаватель кафедры искусств Костанайского
государственного педагогического университета

Ордашева Мирамгуль
Жонысбековна
(Казахстан, г. Костанай)

Старший преподаватель кафедры искусств Костанайского
государственного педагогического университета, магистр
педагогики и психологии, Лауреат премии клуба
Меценатов Костанайской области (2017 г.), член Союза
молодых художников РК

Архипова Ксения
Геннадьевна
(Казахстан, г. Костанай)

Старший преподаватель кафедры искусств Костанайского
государственного педагогического университета, магистр
педагогики и психологии

Костанайский государственный педагогический университет
ул. Тәуелсіздік, 118
110000, г. Костанай, Казахстан
Тел./факс: +7 (7142) 53-04-55
Email: kgpi118@mail.ru
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Приложение 1

А. Форма заявки участника дистанционного конкурса:
№

Форма
участия

Название
образовательного
учреждения

Ф.И.О.
участника

Ф.И.О
руководителя

Название
работы

Техника
исполнения

Контактные
данные

1

Б. Форма резюме
1. Ф.И.О.
2. Возраст
3. Название образовательного учреждения
4. Место проживания
5. Образование
6. Участие в конкурсах
7. Коротко о себе:
8. Контактные данные: E-mail
Приложение 2
Форма заявки участника очного конкурса:
№

1

Форма
участия

Название
образовательного
учреждения

Ф.И.О.
участника

Ф.И.О
руководителя

Контактные
данные

Kostanay State Pedagogical University
Tauelsizdik street, 118
110000, Kostanay, Kazakhstan
Tel./fax: +7 (7142) 53-04-55
Email: kgpi118@mail.ru
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International Student Competition
«INSPIRATION – SHABYT»
Organizers: Department of Arts of the Social and Humanitarian Faculty, Kostanay State
Pedagogical University, Republic of Kazakhstan
Project coordinators: Eva Smetanova, Vice-Rector for Internationalization, KSPU;
Sapiyeva Maira Saimovna, Head of Department of Arts, Social and Humanitarian Faculty,
KSPU.
Organizing committee
- Eva Smetanova, Vice-Rector for Internationalization, KSPU;
vicerectorkspu@gmail.com
- Sapiyeva Maira Saimovna, Head of Department of Arts, Social and Humanitarian
Faculty, KSPU; Mayra_S@maiL.ru;
- Arkhipova Ksenia Gennadyevna, senior teacher at Department of Arts, KSPU,
Ksulja.kz@mail.ru.

1. Purposes and aims of the competition
1.1 Promoting of works of young artists;
1.2 Formation and expansion of culturally friendly relations between the participating
countries;
1.3 Creating a platform for the exchange of experience of teachers and students;
1.4 Acquaintance and communication with the artists having an international level of
recognition;
1.5 Increasing professional skills of teachers and students (via online workshops and a round
table discussion).
2. General provisions
2.1 The competition will be held in two forms: internal and/or distant participation.
2.1.1 The internal form of the competition will take place online on December 5, 2018, time:
15:00 (Astana time), place: KSPU. The direct reference according to which it will be
possible
to
track
the
competition
from
14:30
(Astana
time)
https://www.youtube.com/watch?v=sL9HQjTS024. Within a 30-minute limit, the participants
of the competition will have to draw a fast sketch of a portrait - a model will be presented in a
graphic. The equipment and materials are at the discretion of the participant. Format: A3. The
winners will be selected by the judges and awarded diplomas (the 1st, 2nd, 3rd place). For
participation in the competition, it is necessary to fill in the questionnaire - application form in the Word format (Appendix 2) and to send it till November 26, 2018 to the e-mail address:
art_kaf@list.ru.
2.1.2. The distant form of the competition will take place from 21 November, 2018 till 3
December, 2018 by online-votes on the official information site of KSPU, link
https://www.kspi.kz. Works can be sent from November 6, 2018 to November 19, 2018.

Kostanay State Pedagogical University
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This form of the competition is held in the following nominations: painting, graphics. Voting
will be possible until December 3, 2018, included. The final results will be announced on
December 10, 2018. The winners of the vote (those who receive the maximum number of
votes) will be awarded diplomas (the 1st, 2nd, 3rd place). For participation in the competition, it
is necessary to fill in a questionnaire – application form - in the Word format (Appendix 1, A)
and also a short summary (Appendix 1, B) and to send it by November 19, 2018 to the e-mail
address: art_kaf@list.ru. It is obligatory to specify the form of participation.
2.2 The age of participants is: 17-25 years. The completed age of the participants is
determined to the date of the competition.
2.3 The age of participants can be checked by the organizers of the competition.
2.4 Replacement of works is not allowed.
2.5 The organizing committee reserves the right to make changes and additions to conditions
of the competition.
3. Competition conditions
3.1 For a distant form of participation, it is necessary to present no more than 3 works in one
direction. The theme: "The contemporary world by the eyes of young people".
3.1.1 For each work, a label should be prepared according to the scheme:
Name of work "…."
Author: surname, name, age:
Name of educational institution: name (KSPU)
Address: country, city, settlement
Supervisor: Full name.
Used material:
Size of work: parameters:
3.1.2 Participants themselves, supervisors or representatives can submit their works to the
competition.
3.1.1 The presented photos of creative works must be made in a high quality.
3.1.2 Evaluation criteria:
Compliance to the theme;
Creative individuality and skills;
Culture of performance and design of the submitted works;
Artistic level of the submitted works;
Compliance of the work to the age of the author;
Innovation and originality;
Colour solution;
Compositional solution;
Complexity of execution;
Having one´s own creative handwriting.
3.1.3. According to the decision of the jury, special diplomas can be handed.
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4. Additional information
As part of the competition, it is planned to organise a round table discussion on the issues of
art education and a workshop conducted by the Chairman of the competition – Prof. Ram
Viranyan.

The Chairman of the competition
Professor & Chairman Department of Fine Art, Kurukshetra
University, Ph. D. Professor Ram Viranyan
(University Kurukshetra, Haryana, India)

Jury of the competition:
Paus Timofey Sergeevich
(Russia, Yekaterinburg)

Associate Professor of the Department of Art
Education of the Ural State Pedagogical University,
Laureate of All-Russian and international
competitions

Chintsova Margarita Konstantinovna
(Russia, Yekaterinburg)

Associate Professor of the Department of Art
Education of the Ural State Pedagogical University,
Laureate of All-Russian and international
competitions

Sapiyev Anuar Sartayevich
(Kazakhstan, Kostanay)

Senior Lecturer of the Arts Department of Kostanay
State Pedagogical University, Laureate of an
international competition, Prize of the Club of
Patrons of Kostanay Region (2012, 2016), member
of the Union of Artists of the Republic of
Kazakhstan

Zhusupova Dina Zhetpispayevna
(Kazakhstan, Kostanay)

Senior Lecturer, Department of Arts, Kostanay
State Pedagogical University

Ordasheva Miramgul Zhonysbekovna
(Kazakhstan, Kostanay)

Senior Lecturer of the Arts Department of Kostanay
State Pedagogical University, Master of Pedagogy
and Psychology, Laureate of the Patrons of the
Kostanai Region Patrons Club (2017), member of
the Union of Young Artists of the Republic of
Kazakhstan

Arkhipova Ksenia Gennadyevna
(Kazakhstan, Kostanay)

Senior Lecturer of the Arts Department of Kostanay
State Pedagogical University, Master of Pedagogy
and Psychology
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Arkalyk - who?
Slovakia - who?
Other institutions – who?
Appendix 1
A. Form of the application of the participant of a remote competition:
№ Participation Name
of Full name Full
Form
Educational participant name
Institution
head

Name Technician Contact
of
of
information
work execution
of the

1

B. Summary form
1. FULL NAME.
2. Age
3. Name of education institution
4. Place of living
5. Education
6. Participation in competitions
7. Shortly about you:
8. Contact information: E-mail
Appendix 2
Form of the application of the participant of an internal competition:

№.

1

Participation
Form

Name
Educational
Institution

of Full name Full name head
participant

Contact
information

