
«Менің қиялымдағы әлем» анимациялық  фильмдердің республикалық 

интернет-байқауын ұйымдастыру және қашықтықтан өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Менің қиялымдағы әлем» қашықтықтан өткізілетін анимациялық  

фильмдердің республикалық интернет-байқауды (бұдан әрі - Байқау) жалпы 

орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім 

алушылары арасында қашықтықтан өткізу ережелері оның мақсатын, 

міндеттерін және өткізу тәртібін анықтайды.   

2. Байқаудың мақсаты: балалар анимациялық киносын және білім 

алушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту.  

3. Міндеттері: 

          1) білім алушылардың шығармашылық іс-әрекетке қызығушылығын 

арттыру; 

     2) анимация құралдарымен білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту.  

          4. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

5. Байқауды ұйымдастырушы әділ қазылар алқасы мен ұйымдастыру 

комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

6. Байқау жұмыстары 2017 жылғы 31 қаңтардан 1 мамырға дейін 

mrkzt@mail.ru электронды поштасына қабылданады. Байқауға 2017 жылғы 

1 мамырдан кейін түскен және Ережеге сәйкес келмеген  байқау 

материалдары қарастырылмайды.  

Байқау қорытындысы, жеңімпаздар дипломдары мен қатысушылар 

сертификаттары 2017 жылғы 26 мамырда www.ziyatker.org сайтына 

орналастырылады. 

7.Ұйымдастырушының байқауды өткізу мерзімін ұзартуға құқығы бар.  

Ұйымдастырушының шешімі бойынша байқауды өткізу мерзімін 

ұзарту туралы ақпаратты міндетті түрде әлеуетті қатысушыларға хабардар 

ете отырып, байқаудың өткізу, өзгерту туралы және қорытындыны 

ораналастыру мерзімдерін мына сілтемеде көрсетіледі: www.ziyatker.org → 

Республикалық шаралар → «Менің қиялымдағы әлем» байқауы →  әрі 

қарай 

8. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды. Ұйымдастырушылар 

авторды көрсете отырып, жұмысты БАҚ-та жариялауға құқылы.  

Анықтама телефондары: 8 (7172) 24-93-12 «Менің қиялымдағы әлем» 

байқауы). 

9. Байқауға қатысу үшін әр жұмысқа 1500 (бір мың бес жүз) теңге 

төлемақы төленеді.  

mailto:mrkzt@mail.ru
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Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

(резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

АО Банк Центр Кредит, Астана қ. 

Төлемақы аталуы: «Менің қиялымдағы әлем» байқауы.  

10. Байқауға қатысу үшін mrkzt@mail.ru электронды поштаcына 

келесі құжаттарды жіберу қажет:  

1) 1-қосымшаға сәйкес өтінімді; 

2) сканерден өткізілген төлемақы құжатын (түбіртек немесе төлем 

тапсырмасы); 

 

3. Қатысушылар және байқауға қойылатын талаптар 

 

11. Ұсынылған жұмыстар байқаудың тақырыбына, мақсатына және 

міндеттеріне сәйкес болуы керек. 

12. Байқауға жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының 18 жасқа дейінгі білім алушылары қатыса алады: 

1) орта жас санаты: 11-14 жас; 

2) жоғары жас санаты:15-18 жас. 

13. Байқау жұмыстары келесі номинация бойынша қабылданады. 

 «Анимациялық фильм».  

Жұмыс техникалық жағынан аяқталған болуы тиіс. Видеоматериал 

жоғары көркемдік сапада орындалған, анимациялық түрде өзіндік 

режиссурасы болуы тиіс. 

Жұмыс ұзақтығы: 3 минуттан кем емес, 10 минуттан аспау керек. 

14. Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: 

1)  мәлімделген номинацияға сәйкестігі;  

2)  бейне түсірілім сценарийінің құрылымы мен мазмұны;  

3)  дыбыстық - бейне технологияларын қолдануы;  

4)  осы бейне түсірілімнің қолдану болашағы;  

5)  жұмысты ресімдеу мәдениеті.  

Байқауды ұйымдастырушы Youtube бейне-хостингінде 

орналастырылған бейне түсірілімнің сілтеме түрінде көрсетілген 

жұмыстарды қабылдайды. 1-қосымшада сілтеме көрсетіледі. 

15. Әр қатысушыдан бір жұмыс қана қабылданады.  

Қатысушы ҚР БЖҒМ РҚББОӘО каналына жазылуы тиіс 

https://www.youtube.com/channel/UCaSRIAS1u4jFuSG3X580HcA 
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16. Басқа адамдардың және интернеттен алынған материалдарды 

пайдалануға қатаң тыйым салынады. Байқау жұмысы бұған дейін интернетте 

жарияланбауы тиіс.  

 

4. Байқауды қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау 

17. Байқау қорытындысы бойынша әділ қазы мүшелері жеңімпаздарды 

анықтайды.  

18. Байқау жеңімпаздары І, ІІ, ІІІ дәрежедегі дипломдармен, байқау 

жеңімпаздарының жетекшілері алғыс хаттармен марапатталады, орынға 

ілікпеген қатысушыларға сертификаттар беріледі.  

Байқау жеңімпаздарына дипломдардың, олардың жетекшілеріне алғыс 

хаттардың және қатысушыларға сертификаттардың электронды нұсқалары 

www.ziyatker.org сайтында мына сілтеме http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg 

бойынша автоматты түрде жүктеу мүмкіндігімен орналастырылады.  

Анықтама телефондары: 8(7172) 24-93-12 «Менің қиялымдағы әлем» 

байқауы). 

Диплом, сертификаттардың онлайн нұсқасын жүктеу үлгісі 

www.ziyatker.org → Республикалық шаралар → «Менің қиялымдағы әлем» 

байқауы →  әрі қарай. 

 

1- қосымша 

 

Байқауға қатысушы туралы мәлімет   

 
Қатысушын

ың аты-

жөні  

Жасы Мекен

жайы 

Білім беру 

ұйымының 

аталуы, 

сыныбы, курсы  

Байқаудың 

аталуы, 

номинациясы  

жұмыс 

сілтемесі  

Байланыс 

мәліметтері 

(ұялы телефоны, 

эл. поштасы) 

Жетекшісінің 

толық аты-

жөні, жұмыс 

орны, 

лауазымы  

Жетекшісінің 

байланыс 

мәліметтері 

(ұялы телефоны, 

эл. поштасы) 
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