
 
 

Үздік логотип байқауының өткізілу ережесі 

 Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінің жалпы білім беру 

факультеті 

 

Жалпы ережелер 

1.1. Жалпы білім беру факультетінің логотипін жасау байқауы  факультеттің де, университеттің 

де және корпоративтік сайтының ерекшелігін таныту мақсатында өткізіледі. 

1.2. Осы Ереже байқауды өткізудің мақсаттары мен міндеттерін, шарттары мен тәртібін 

айқындайды.  

1.3. Байқаудың ұйымдастырушылары: 

Жалпы білім беру факультеті  

1.4. Байқау мақсаты: 

Жаңа факультеттің ерекшелігі мен бірегейлігін көрсететін жалпы білім беру факультетінің 

логотипін жасау 

Байқаудың ұйымдастырылуы мен өткізілуі  

2.1. Байқау 2020 жылдың 28 қыркүйектен бастап 5 қазанға дейінгі аралықта өткізіледі. Байқауға 

қатысуға өтінімдер және байқау жобасы (материалдар, жұмыстар) 5 қазанға дейін қабылданады.  

Өтінімге байқау жобасы (материалдары, жұмыстары) және (логотип жобасы) қоса тіркеледі: 

Жобада болуы тиіс: 

- А4 форматты қағаздағы эскиз; 

- қағаздағы графикалық материалдар; 

- электронды тасығыштағы эскиз; 

- жобаны сипаттайтын қысқаша мәтіндік ақпарат. 

2.2. Байқауға ұсынылған өтінімдер мен материалдар үздік жобаны анықтау үшін арнайы құрылған 

байқау комиссиясының қарауына жіберіледі. 

2.3. Әр қатысушы логотиптің бірнеше нұсқасын ұсынуға құқылы. 

2.4. Байқаудың барлық қатысушылары үшін жариялылық және тең мүмкіндіктер қарастырылған.   

Байқауға қатысушылар 

3.1. Байқауға университетте оқып жатқан барлық студенттер қатыса алады.  

Жобаның талаптары 

4.1. Байқауда арнайы және  жанрлық жағынан шектеулер қойылмайды.  

4.2. Логотип жобасы негізгі ұстанымдары және шынайылығымен (түпнұсқалығымен) 

ерекшеленеді: 

- жобаның маңыздылығы; 

- байқаудың мақсаты мен негізгі тақырыбы; 

- болашақ маманның жалпы білім беру дайындығына бағытталған университеттің жаңа 



құрылымдық бөлімшесі ретінде жалпы білім беру факультетінің тарихи құндылығы. 

4.3. Логотип эмоционалды, ашық, түрлі-түсті, мәнерлі, көзге түсерлік, қарапайым, түсінікті 

суреттермен, заманауи, ерекше және кәдесыйлар мен баспа өнімдерін безендіру үшін қолдануға 

ыңғайлы болуы керек. Логотип жалпы білім беру факультетінің тану белгісі болуы тиіс. 

 

Женімпаздарды марапаттау және қорытындылау. 

5.1. Байқаудың жеңімпазы (логотип авторы) дипломмен және естелік сыйлықпен марапатталады, 

ал барлық қатынасушыларға дипломдар және кәдесыйлар табысталады. 

5.2. Үздік жобалар (материалдар, жұмыстар) жалпы білім беру факультетінің ресми сайтында, 

сондай-ақ Сафи Өтебаев атындағы Атырау Мұнай және газ университетінің корпоративтік 

сайтына жарияланатын болады. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


