
  

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

«Тәуелсіздік-ел тұғыры», 

бейнероликтердің облыстық қашықтық конкурсын өткізу туралы 

 Ережесі 

 

 

1. Жалпы ережелер 

1. Осы Ереже жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының 

оқушылары арасында бейнероликтердің облыстық қашықтық конкурсы 

(бұдан әрі-конкурс) өткізудің тәртібі мен шарттарын айқындайды. 

1.2. Конкурстың мақсаты: 

- қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу; 

- балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

- дарынды жастарды анықтау және қолдау. 

1.3. Конкурстың міндеттері: 

- тұлғаның Қазақстанның жалпыұлттық құндылықтарына бағдарлануы; 

- ана мен мемлекеттік тілге, қазақ халқының мәдениетіне құрмет; 

- балаларды ұлттық мәдениет пен халықтың рухани байлығының адамгершілік 

негіздерін түсінудің шығармашылық үдерісіне тарту. 

1.4 Конкурс ұйымдастырушылары 

Павлодар облысының білім беру басқармасы, М. М. Катаев атындағы 

Оқушылар сарайы. 

 

2. Конкурсты өткізу мерзімі мен тәртібі 

 

2.1 Конкурс 2021 жылғы 1 наурыздан 31 наурызға дейін қашықтықтан 

өткізіледі. 

Конкурстық жұмыстар metodotdelDSH@mail.ru электрондық пошта 

мекенжайына 2021 жылдың 25 наурызына дейін қабылданады.  

2021 жылғы 25 наурызынан кейін түскен, сондай-ақ талаптарға сәйкес 

келмейтін конкурстық материалдар қаралмайды. 

  

 2.2 Конкурсқа қатысу үшін metodotdelDSH@mail.ru электрондық 

поштасына келесі құжаттар жіберу қажет: 

1) 1-қосымшаға сәйкес өтінім; 

2) арнадағы бейнематериалға сілтеме https://www.youtube.com немесе 

конкурстық жұмыс. 

2.3 Конкурсқа ұсынылған жұмыстар қайтарылмайды. Конкурс 

ұйымдастырушылары конкурс материалдарын БАҚ-та авторға сілтеме жасай 

отырып жариялауға құқылы. 

  

 

3. Конкурсқа қатысушылар 
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3.1 Конкурсқа Павлодар облысының жалпы орта және қосымша білім 

беру ұйымдарының білім алушылары қатысады. Қатысушылардың жасы: 13-

17 жас. 

 

3.2 Қатысушылар туралы мәліметтерді (т. а. ә., туған жылы, сыныбы, оқу 

орны және білім беру ұйымының мекен-жайы, үй мекен-жайы, телефоны, 

номинациясы, жұмыс атауы) және жұмысты электрондық мекенжайға жіберу 

қажет: metodotdelDSH@mail.ru 

 

 

4. Конкурсты өткізу шарттары мен тәртібі 

 

4.1 Конкурс келесі номинациялар бойынша өткізіледі: 

• «Қазақстан – достық бесігі» (халықтар достығы туралы, Қазақстан 

екінші Отанына айналған адамдардың тағдыры туралы) 

           «Ғасырлар арқылы Тәуелсіздікке» (Қазақстанның тәуелсіздікке дейінгі 

жолы, ҚР қалыптасу тарихы ) 

• «Ел рәміздері-Қазақстанның мақтанышы» (ҚР-ның бір немесе бірнеше 

рәміздері(Ту,Елтаңба,Әнұран),олардың тарихы туралы) 

• «Мәңгілік ел-біздің болашағымыз» (мен еліміздің болашағын қалай 

елестетемін) 

4.2 Бейнероликке қойылатын талаптар: 

1. Конкурстық бейнероликтер электронды түрде ұсынылады. 

2. Бейнероликтің ең көп ұзақтығы-5 минуттан аспайды. 

3. Қатысушылар бейнеролик жанрын өздері анықтайды. 

4. Роликте фотосуреттер пайдаланылуы мүмкін 

4.3 Басқа адамдардың материалдарын және Интернет желісінен алынған 

материалдарды пайдалануға тыйым салынады. Конкурстық жұмыстар бұрын 

басқа сайтта жарияланбауы тиіс. 

4.4 Конкурс жұмыстарын бағалау критерийлері: 

• конкурс тақырыбына сәйкестігі; 

• ойдың ерекшелігі және шығармашылық көзқарас; 

• жұмыстың мазмұндылығы (сюжеттің құрылысы және аяқталуы, 

жұмыстың ақпараттылығы); 

• қабылдау және эмоциялық әсер ету; 

• көркем ойға мәнерлі құралдардың сәйкестігі; 

• жұмыс сапасы (көркем және техникалық жағынан). 

 

  

 

5. Конкурстың қорытындысын шығару 

5.1 Конкурс қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды. 
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5.2 Конкурс жеңімпаздары әр номинация бойынша I, II, III дәрежелі 

дипломдармен марапатталады, орын алмаған қатысушыларға сертификаттар 

беріледі. 

5.3 Конкурс жұмыстары metodotdelDSH@mail.ru   электрондық пошта 

мекенжайына 2021 жылғы 25 наурызға дейін қабылданады.  

Конкурс қорытындысы www.dshk.kz,сайтында жарияланады, 

жеңімпаздардың дипломдары, қатысушылар сертификаттары 2021 жылдың 9 

сәуіріне дейін өтініште көрсетілген электрондық поштаға жіберіледі. 

 

 

 

 

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

«Тәуелсіздік-ел тұғыры» 

бейнероликтердің облыстық қашықтық конкурсына 

қатысуға өтінім 
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Конкурстың үйлестірушісі: М. М. Катаев атындағы Оқушылар сарайының 

әдіскері Оспанкулова Асима Советқызы 

Анықтама телефоны: 8 (776)-814-50-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


