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№ 1 қосымша 

 

 

Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлері салалық 

кәсіподағының корпоративтік стиль элементтерін (халық атауы, 

логотип, ұран) әзірлеу жөніндегі байқауының 

ЕРЕЖЕСІ 

 

 

1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ 

1.1. Осы Ереже Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлері салалық 

кәсіптік одағының (бұдан әрі – ҚДСҚСКО) корпоративтік стиль элементтерін, 

атап айтқанда кәсіподақ ұйымының атауын, логотипін, ұранын әзірлеуге 

байқау ұйымдастыру және өткізу тәртібі мен қағидаларын белгілейді. 

1.2. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 

* Бренд – бұл ұйымның имиджін басқалардың санасында бейнелеу. 

* Логотип – қоғамда танылу мен танымалдылықты арттыру үшін 

қолданылатын эмблема, символ, графикалық белгі. 

* Ребрендинг – бұл ұйымға қызығушылық пен тартымдылықты арттыру 

үшін брендті өзгерту процедурасы. 

* Слоган (ұран) – қоғамда танылу мен танымалдылықты арттыруға 

бағытталған брендтің дыбыстық және мәтіндік көрінісі. 

* Фирмалық стиль (corporate identity) – стиль элементтерінің осы 

элементтер (тауарлар, коммуникация құралдары, коммуникациялық 

хабарламалар) орналастырылатын және оны бәсекелестерден ерекшелейтін 

барлығының тиесілілігін сәйкестендіретін нақты ұйымға бірлігі. 

 

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР  

2.1. Осы Ереже «Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және 

тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы» Қазақстан Республикасының 

1999 жылғы 26 шілдедегі № 456-I Заңының (21.01.2019 ж. жағдай бойынша 

өзгерістермен және толықтырулармен) талаптарын ескере отырып әзірленді. 

2.2. Кәсіподақ ОК Атқару Комитетінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 8 

хаттамалық тапсырмасы. 

 

3. БАЙҚАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ 

Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіптік одағы 

Орталық Кеңесінің аппараты. 



 

4. БАЙҚАУДЫҢ ӨТУ МЕРЗІМДЕРІ 

4.1. Құжаттарды қабылдау мерзімі 2020 жылғы 23 қарашадан 2020 жылғы 

23 желтоқсанға дейін. 

4.2. Байқау комиссиясының жұмыстарды қарауы мен қорытынды 

шығаруы 2020 жылғы 30 желтоқсанға дейін өтеді. 

4.3. Байқау комиссиясы байқау мерзіміне өзгерістер енгізу құқығын өзіне 

қалдырады. 

 

5. БАЙҚАУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

5.1. Байқаудың басты мақсаты ҚДСҚСКО-ның бірегей стилін 

қалыптастыру және кейіннен қолдану арқылы Кәсіподақтың қызметі мен 

жағымды имиджін кеңінен танымал ету. Бірегей стиль - бұл «ақпаратты 

ұйымдастырудан, оның ішкі және сыртқы дизайнынан шығатын визуалды 

және семантикалық бірлікті қамтамасыз ететін түрлі-түсті, графикалық және 

сөздік тұрақты шама жиынтығы». 

5.2. Байқаудың негізгі міндеттері:  

• корпоративтік мәдениетті нығайту үшін кәсіподақ мүшелерін фирмалық 

стиль әзірлеуге тарту;  

• стандартты талаптарға жауап беретін және кәсіптік одақтың 

дәстүрлерін, миссиясын, пайымы мен жайғастырылуын толық көлемде 

көрсететін бірыңғай фирмалық стильді кейіннен әзірлеу үшін атрибуттарды 

таңдау;  

• тұтастығын бұзбай фирмалық стильмен жұмыс істеу жөніндегі 

нұсқаулықты кейіннен құрастыру үшін шешімдерді әзірлеу.  

5.3. Байқау үш номинация бойынша өткізіледі:  

1) «Халық атауы»;  

2) «Кәсіподақ логотипі»;  

3) «Кәсіподақтың үздік ұраны". 

 

6. ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ  

6.1. Қатысушыларға қойылатын талаптар. Байқауға барлық тілек 

білдірушілер қатыса алады.  

6.2. Ұсынылатын материал ҚДСҚСКО-на тән белгілерді, миссияны 

және мүддені қосымша жеткізуі қажет. 

6.2.1 «Халықтық атау» номинациясына қатысу кезінде келесі 

критерийлерге ерекше назар аударылады: 

a) жеңіл есте сақталуы; 

b) ұйым қызметінің түрін жанама көрсете отырып басқа ұйымдар 

арасында ерекше бөліп көрсететін бірегейлігі; 



c) қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде теріс мағыналық ассоциацияларды 

тудырмайтын атаудың үндестігі; 

d) атаудың графикалық өңдеу эстетикасы.  

6.2.2 «Кәсіподақ логотипі» номинациясына қатысу кезінде келесі 

критерийлерге ерекше назар аударылады: 

a) қазіргі қолданыстағы графикалық кескін элементтерін пайдалану;  

b) қабылдаудың қарапайымдылығы, жеңілдігі және қол жетімділігі;  

c) ұсынылған түс диапазондарының үйлесімділігі мен психологиялық 

компоненті; 

d) оны кейіннен түрлі-түсті, ақ-қара, көлемді немесе тегіс қайта шығару 

кезінде сапасының жоғалмауы.  

6.2.3 «Кәсіподақтың үздік ұраны» номинациясына қатысу кезінде келесі 

критерийлерге ерекше назар аударылады: 

a) Кәсіподақ ұйымының стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі. 

b) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі дыбысталу ықшамдылығы,  

c) мәтіннің кәсіподаққа өзіндік сенім мен жағымды көзқарас тудыру 

ерекшелігі. 

6.3. Байқау жобаларын жеке автор немесе авторлық ұжым әзірлей 

алады.  

6.4. Байқауға атауы,  идеясы, тұжырымдамасы, логотипі, слоганы, 

бойтұмары бойынша барлық номинацияларды біріктіретін жұмыстарды 

ұсынуға рұқсат етіледі. 

6.5. Байқауға қатысу үшін мынадай материалдар мен құжаттарды 

ұсыну қажет:  

• белгіленген үлгідегі өтінімді;  

• 2 беттен аспайтын мемлекеттік және орыс тілдеріндегі номинация 

бойынша жұмыстың қысқаша сипаттамасы;  

• жұмыстың электрондық нұсқасы:  

* басылған мәтіндердің – DOC/DOCX; PDF; PPT/PPTX форматында 

ұсынылуы. 

* графикалық кескіндер (логотип, ұранның визуалды орындалуы) TIFF; 

JPG; PSD; CDR форматтарында ұсынылуы мүмкін. 

6.6. Байқауға қатысушылар әр номинация бойынша байқау 

жұмыстарының шектеусіз санын ұсына алады. Байқау жұмыстары  ҚДСҚСКО 

prof@zdravunion.kz электрондық поштасына жіберіледі.  

6.7. Байқауға ұсынылған жұмыстардың ішінен үздіктерін анықтау 

үшін комиссия құрылады. Комиссия кемінде 5 адамнан құрылады. Байқау 

комиссияның құрамын Кәсіподақ төрағасы басқарады және бекітеді. 

Комиссияның мүшелері байқауға қатыса алмайды. Мұндай жағдайда ол тиісті 

номинация бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды.  

mailto:prof@zdravunion.kz


6.8. Кері байланысты қамтамасыз ету үшін деректері толық 

көрсетілмеген өтінімдер қарауға қабылданбайды. 

6.9. Өтінімдер мен материалдар байқау комиссияның қарауына 

ұсынылады. Ұсынылған жұмыстың тақырыбы мен сапасы критерийлерге 

сәйкес келмеген жағдайда байқау комиссиясы себептерін көрсетпей, 

жұмыстан бас тартуға құқылы. 

6.10. Байқауға басшылықты және байқаудың қорытындысын шығаруды 

Байқау комиссиясы жүзеге асырады.  

6.11. Байқау жұмыстарын іріктеу және әрбір номинация бойынша 

жеңімпаздарды анықтау Байқау комиссиясы мүшелерінің ашық дауыс беруі 

арқылы жүзеге асады. Жеңімпаздарды анықтау кезінде келесі критерийлер 

ескеріледі:  

* ұсынылған материалдардың жарияланған мақсаттарға сәйкестігі;  

* орындаудың бірегейлігі мен тартымдылығы;  

* практикалық қолдану мүмкіндігі; 

* есте сақтау қабілеті, ассоциативтілік, әмбебаптылық, технологиялылық, 

нақтылық, түс схемасы.  

6.12. Байқаудың жүлде қоры 2 000 000 теңгені құрайды. Әр номинация 

бойынша жеңімпаз дипломы мен 450 000 теңге мөлшерінде ақшалай сыйлық 

беріледі.  

6.13. Байқау комиссиясы басқа жұмыстардың авторларын ынталандыру 

сыйлықтарымен атап өту құқығын өзіне қалдырады. 

6.14. Байқау комиссиясының шешімі туралы жеңімпаздарға байқаудың 

ресми пошта жәшігінен электрондық пошта арқылы және байланыс деректері 

бойынша хабарланады. Жеңімпаздар туралы қосымша ақпарат ҚДСҚСКО 

ресми сайтында жарияланады.  

6.15. Байқауға жіберілген материалдарды одан әрі пайдалануға 

авторлық құқықтар авторлардың қосымша келісімінсіз Қазақстандық 

денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіптік одағына көшеді. 

6.16. Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық 

кәсіптік одағы ұсынылған жобаларды кейіннен пысықтау, ұйымның 

фирмалық стилін қалыптастыру үшін байқау жұмыстарының жекелеген 

элементтерін пайдалану құқығын өзіне қалдырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қазақстандық денсаулық сақтау қызметкерлерінің салалық кәсіптік 

одағының корпоративтік стиль элементтерін (халықтық атау, логотип, 

слоган) әзірлеу жөніндегі байқауға қатысуға 

ӨТІНІМ 

 

Қатысушының (толық) аты-жөні  ________________________________  

________________________________  

________________________________  

 

Ұйымның атауы ________________________________  

________________________________  

________________________________  

 

Номинация  

(қажеттісін белгілеу) 

- Халық атауы 

- Кәсіподақ логотипі 

- Кәсіподақтың үздік ұраны 

 

Байланыс телефоны  

E-mail  

 


