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Қазақстан Республикасы Мемлекеттік рәміздерінің 30 жылдығына арналған 

облыстың білім беру ұйымдарының 5-11 сынып оқушылары арасындағы 

 «Мемлекеттік рәміздер – ұлттық мақтаныш!» бейнероликтер конкурсының 

ЕРЕЖЕСІ 

1. Жалпы ережелер 

1.1. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік рәміздерінің 30 жылдығына арналған 

облыстың білім беру ұйымдарының 5-11 сынып оқушылары арасындағы  

«Мемлекеттік рәміздер – ұлттық мақтаныш!» бейнероликтер конкурсын  (бұдан әрі 

– Конкурс) Шығыс Қазақстан ӛңірлік білімдегі жаңа технологиялар орталығы 

ӛткізеді. 

1.2. Бейнеконкурстың мақсаты – оқушылардың Қазақстан Республикасының 

рәміздері туралы білімдерін тереңдету, отансүйгіштік сезімін және ӛз Отанына деген 

сүйіспеншілігін қалыптастыру, балалардың шығармашылық ӛсуіне қолдау кӛрсету, 

ынталандыру. 

1.3. Конкурстың негізгі міндеттері: 

 ҚР Мемлекеттік рәміздері туралы оқушылардың жан-жақты түсініктерін 

қалыптастыру; 

 Танымдық қызығушылықты дамыту, Мемлекеттік рәміздер саласындағы ой-

ӛрісті кеңейту; 

 Балаларды Қазақстанның мемлекеттік рәміздеріне құрметпен және ұқыппен 

қарауға тәрбиелеу. 

 Мемлекеттік рәміздерді қоғамдық құндылық ретінде қабылдауға, 

оқушылардың азаматтық сана-сезімін қалыптастыруға ықпал ету. 

 Фото-бейне камерамен жұмыс істей алатын, фото-бейне түсіруді ұнататын 

білім алушыларды әлеуметтік жобалар жасауға тарту. 



1.4. Осы Ереже конкурсқа қатысушыларға танысу үшін беріледі. Осы Ереже және 

конкурс туралы толық ақпарат https://vkrgcnto.edu.kz./  ресми веб-сайтында         

«Іс-шаралар мен конкурстар»  бӛлімінде ұсынылған.  

 

2. Байқаудың ұйымдастыру комитеті 

Конкурсты ӛткізу мақсатында Ұйымдастыру комитеті ШҚО білім 

басқармасының, ШҚО ББ  ӚБЖТО ӛкілдерінен, облыстық (ӛңірлік) орталықтардың 

ӛкілдерінен құрылады.  

2.1. Ұйымдастыру комитетінің функциялары: 

 Конкурсқа қатысуға ӛтінімдер мен жұмыстарды қабылдау және тіркеу; 

 Ӛтініш берушілерге оларды конкурсқа қатысушылар деп тану туралы 

хабарлама жіберу; 

 Қазылар алқасы отырысының мерзімдерін тағайындау; 

 Қазылар алқасы жұмысының қорытындыларын қарау және бекіту; 

 Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттау. 

2.2. Ұйымдастыру комитетінің құқысы: 

 ұсынылған материалдардың конкурс талаптарына сәйкес келмеуі немесе 

белгіленген мерзім ӛткеннен кейін берілген ӛтінім негізінде ӛтінім берушінің 

конкурсқа қатысуына бас тартуға; 

 белгіленген мерзімге дейін Конкурсқа қатысу үшін  екеуден аз ӛтінім берілген 

жағдайда конкурс ӛтпеді деп тануға; 

 қорытынды бақылау жүргізу кезінде конкурстық материалдарды пайдалануға 

құқылы. 

 Ұйымдастырушылар қосымша номинацияны таңдау құқығын ӛздеріне 

қалдырады. 

2.3. Ұйымдастыру комитетінің міндеттері: 

 Сайыстың барлық қатысушыларына тең жағдай жасау; 

 Конкурстың жариялылығын қамтамасыз ету, ашықтық қағидаттарын сақтау. 

 

3. Конкурсты ұйымдастыру және өткізу тәртібі 

3.1. Конкурс үш кезеңнен тұрады: 

https://vkrgcnto.edu.kz./


I кезең – 2022 жылғы 24 мамырдан 7 маусымға дейін жұмыстар 

konkurs2017_vko@mail.ru электрондық поштасы арқылы қабылданады . 

II кезең – 2022 жылғы 8 маусымнан 9 маусымға дейін қатысушылардың жұмысын 

бағалау бойынша қазылар алқасының жұмысы. 

III кезең – 2022 жылғы 10 маусымда қорытындылау және конкурс жеңімпаздарын 

жариялау. 

 

4. Қатысушылар 

4.1. Байқау жалпы білім беретін, мамандандырылған және арнайы білім беру 

мекемелері мен балалар үйлерінің оқушылары арасында ӛткізіледі. 

4.2. Байқауға бір оқу орнының командалары да, кез келген оқушы жеке қатыса 

алады. 

4.3. Облыстық байқауға қатысу үшін ШҚО білім басқармасының «ШҚО ББ» 

YouTube  арнасына жазылу қажет.  

Сілтемесі:  https://www.youtube.com/channel/UCKaU76rTWuQiI5pcOGlHt8w . 

4.4. Жұмыстардың уақтылы ұсынылуына конкурсқа қатысушылар жауапты болады. 

 

5. Байқаудың мазмұны және байқау материалдарына қойылатын талаптар 

5.1. Байқауға ұсынылған жұмыстар байқау тақырыбына сәйкес болуы тиіс. 

5.2. Жұмыс мұрағатта болуы керек: 

 конкурсқа ӛтінім 

 шығармашылық жұмыс туралы түсіндірме жазба 

 шығармашылық жұмыс. 

5.2. Әрбір қатысушы кемінде 1 бейнеролик ұсына алады, сондай-ақ бейнеконкурсқа 

2022 жылдан кейін жасалған жұмыстар жіберіледі. 

5.3. Ұсынылатын материалдарға қойылатын талаптар: 

 Қатысушылар бейнеролик жанрын ӛздері анықтайды (сұхбат, репортаж, 

бейнеклип және т.б.). 

 Бейненің ең тӛмен ажыратымдылығы – 4:3 үшін 480x360, 16:9 үшін 480x272. 

 Бейнероликтің ұзақтығы 3-4 минуттан артық емес. 
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 Бейнероликті монтаждау және түсіру кезінде арнайы бағдарламалар мен 

құралдарды пайдалану – қатысушының қалауы бойынша. 

 Бейнеде фотосуреттер, бейнелер қолданылуы мүмкін. 

 Ролик сапалы жазылып, бӛгде жазбалар болмауы керек. 

 Жұмысқа міндетті түрде ат қою қажет (білім беру мекемесі, атауы және 

хронометражы, автор). 

 Бейнероликтер саны шектеулі емес. 

 Байқау талаптарына сай келмейтін бейнероликтер байқауға қатыспайды. 

 Қатысушының бейнероликке қатысуы міндетті емес. 

5.4. Автор(лар) ӛз ӛтінімімен жұмыстың авторлығын растайды. Конкурстық 

жұмыста басқа адамның құқықығы бұзылған жағдайда, құқық бұзушылық үшін 

жұмыстың авторы(лары) жауапты болады. 

5.5. Байқауға берілген жұмыстарды ұйымдастырушылар Интернетте де, басқа да 

бұқаралық ақпарат құралдарында да әзірлеушінің авторлығын сақтай отырып, 

қосымша шарттарсыз және авторлық қаламақы мен ӛзге де тӛлемдерсіз конкурс 

қызметін кӛпшілікке тарату мен жария ету үшін пайдалана алады. 

 

6. Қазылар алқасы мүшелерінің жұмыстарды бағалау критерийлері 

6.1 . Қазылар алқасы мүшелері ШҚО IT-қауымдастығы Кеңесінен, ШҚО ББ 

орталықтарының ӛкілдерінен және ЖОО оқытушыларынан анықталады. 

6.2 . Бейнероликтерді бағалау критерийлері: 

 Мазмұны (тақырыпқа сәйкестігі: ақпараттық мазмұны, материалдың 

мәлімделген тақырыпқа сәйкестігі). 

 Сценарий (идея, материалды ұсынудың ӛзіндік ерекшелігі, креативтілік); 

 Дыбыстық сүйемелдеудің болуы, бейне эффектілері. 

 Операторлық ӛнер (жұмысты орындау кәсібилігі). 

 Жұмыстың рәсімдеу мәдениеті (жиек, абзацтарды сақтау, ұқыптылық). 

 Шығармашылық жаңалық. 

 

 

 



7. Байқау жеңімпаздары мен жүлдегерлерін анықтау тәртібі.  

7.1. Қазылар алқасы ұсынылған материалдарды осы Ереженің 6-тармағында 

кӛрсетілген ӛлшемшарт бойынша 10 балдық межемен бағалайды. 

7.2. Қазылар алқасының алдын ала бағалары мен түсініктемелері конкурс 

аяқталғанға дейін жарияланбайды; 

7.3. Қазылар алқасының мүшелері дауыс берудің соңғы күніне дейін бір-бірімен 

кеңеспей және әріптестерінің бағалары туралы ақпаратты алмай бағаларды ӛздері 

қояды. 

 

8. Жеңімпаздарды марапаттау 

8.1. Конкурс қорытындысы бойынша анықталады: 

1 орын-1 жұмыс; 

2 орын-2 жұмыс; 

3 орын-3 жұмыс. 

Анықтама телефоны: 8(7232) 75-33-33, ШҚО ББ «ШҚ ӚБЖТО» КММ 

«Инновациялық жобаларды енгізу бӛлімі». 

 

 

ИЖЕ бөлімінің басшысы                                                                          Р. Азангулова 

Директордың орынбасары                                                                  Ж. Сағандықова 

 

 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГУ «ВК РгЦНТО» УО ВКО 

__________ Коваленко С.Н. 

«___»  __________ 2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении дистанционного областного конкурса видеороликов                                    

«Государственные символы – национальная гордость!»,  

посвященного 30 летию Государственных символов Республики Казахстан, 

среди учащихся 5-11 классов организаций образования области  

 

1. Общие положения 

1.1 Областной видеоконкурс «Государственные символы – национальная 

гордость!» среди учащихся 5-11 классов организаций образования, 

посвященный празднованию 30-летия Государственных символов Республики 

Казахстан, (далее – Конкурс) проводится Восточно-Казахстанским 

региональным центром новых технологий в образовании. 

1.2 . Цель видеоконкурса - углубление знаний учащихся о государственных  

символах Республики Казахстан, формирование чувства патриотизма и любви к 

своей   Родине, поддержка, стимулирование творческого роста детей. 

1.3 . Основными задачами Конкурса являются:  

 Формирование у учащихся разностороннего представления о 

государственных символах РК; 

 Развитие познавательного интереса, расширение кругозора в области 

государственной символики; 

 Воспитание  у детей уважительного и бережного отношения к 

государственным символам Казахстана. 

 Способствование принятию личностью государственной символики как 

общественной ценности, становлению гражданского самосознания школьников. 



 Привлечение обучающихся, умеющих работать с фото-видео 

камерой, увлекающихся фото-видео съѐмкой, к созданию социальных проектов. 

1.4 . Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. Настоящее 

Положение и полная информация о Конкурсе представлены на официальном веб-

сайте https://vkrgcnto.edu.kz./ в разделе «Мероприятия и конкурсы». 

 

2. Оргкомитет конкурса 

С целью обеспечения проведения Конкурса формируется оргкомитет из 

представителей управления образования ВКО, ВК РгЦНТО УО ВКО, 

представителей областных (региональных) центров.  

2.1. Функциями оргкомитета являются: 

 Прием и регистрация заявок и работ на участие в Конкурсе; 

 Уведомление заявителей о признании их участниками Конкурса;  

 Назначение сроков заседания жюри; 

 Рассмотрение и утверждение итогов работы жюри; 

 Награждение победителей и призеров. 

2.2. Оргкомитет имеет право: 

 Отказать заявителю на участие в Конкурсе на основании несоответствия 

представленных материалов требованиям Конкурса, либо на основании заявки 

на Конкурс, поданной по истечению установленных сроков; 

 Признать конкурс несостоявшимся в случае подачи в установленный срок менее 

двух заявок на участие; 

 Использовать конкурсные материалы при проведении контрольных срезов 

знаний. 

 Организаторы оставляют за собой право выбора дополнительной номинации. 

2.3. Обязанности оргкомитета: 

 Создание равных условий для всех участников Конкурса; 

 Обеспечение гласности проведения Конкурса, соблюдение принципов 

транспарентности. 

 

https://vkrgcnto.edu.kz./


3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс организуется и проводится в три этапа: 

 I этап – с 24 мая по 7 июня 2022 года принимаются работы через 

электронную почту konkurs2017_vko@mail.ru  . 

 II этап – с 8 июня  по 9 июня 2022 года – работа жюри по оцениванию работ 

участников. 

 III этап – 10 июня 2022 года подведение итогов и объявление победителей 

конкурса. 

 

4. Участники 

4.1. Конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных, 

специализированных и специальных учреждений образования и детских домов. 

4.2. Участниками конкурса могут быть как команды из одного учебного заведения, 

так и любой учащийся индивидуально. 

4.3. Для участия в областном конкурсе необходимо подписаться на YouTube-канал 

Управления образования ВКО «УО ВКО» 

https://www.youtube.com/channel/UCKaU76rTWuQiI5pcOGlHt8w. 

4.4. Ответственность за своевременное предоставление работ несут участники 

Конкурса. 

 

5. Содержание Конкурса и требования к конкурсным материалам 

5.1. Работы, поданные на Конкурс, должны соответствовать тематике Конкурса. 

5.2. Работа должна быть в архиве. Архив должен содержать:  

 заявку на конкурс 

 пояснительную записку о творческой работе 

 творческую работу. 

5.2. Каждый участник может предоставить как минимум 1 видеоролик,  также к 

видеоконкурсу допускаются работы, созданные не ранее 1 января 2022 года. 

5.3. Требования к предоставляемым материалам: 

 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.). 
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 Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. 

 Продолжительность видеоролика не более 3-4 минут.  

 Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

 В ролике могут использоваться фотографии, видео. 

 Ролик должен быть качественно записан и не содержать посторонних записей. 

 Работу необходимо обязательно подписать (образовательное учреждение, 

название и хронометраж, автор).  

 Количество видеороликов — не ограниченно. 

 Ролики, не соответствующие требованиям,  в конкурсе участия не принимают. 

 Участие в видеоролике непосредственно участника необязательно. 

5.4. Своей заявкой автор(ы) подтверждает авторство работы. В случае нарушения 

чужих прав в конкурсной работе ответственность за нарушение несет автор(ы) 

работы. 

5.5.  Работы, поданные на Конкурс, могут быть использованы организаторами как в 

Интернете, так и в других средствах массовой информации для популяризации и 

освещения деятельности Конкурса с сохранением авторства разработчика, без 

дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных отчислений. 

 

6. Критерии оценки работ членами жюри 

 

6.1 . Члены жюри определяются из Совета IT-Сообщества ВКО, представителей 

центров УО ВКО и преподавателей ВУЗов, представителей общественности.   

6.2 . Критерии оценки видеороликов: 

 Содержание (соответствие тематике: информационное наполнение, 

соответствие материала заявленной теме). 

 Сценарий (идея, оригинальность представления материала, креативность) 

 Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

 Операторское искусство (профессионализм выполнения работы). 

 Культура оформления работы (соблюдение полей, абзацев,  аккуратность). 

 Творческая новизна. 

 



7. Порядок определения победителей и призеров Конкурса 

 

7.1. Жюри оценивают предоставленные материалы по критериям, указанным в 

пункте 6.2 данного Положения по 10 балльной шкале. 

7.2. Предварительные оценки и комментарии Жюри не публикуются до завершения 

конкурса; 

7.3. Члены Жюри выставляют оценки самостоятельно, не совещаясь друг с другом 

и не имея информации об оценках коллег до конечной даты голосования.  

 

8. Награждение победителей 

 

8.1. По итогам конкурса определяются: 

1 место – 1 работа; 

2 место – 2 работы; 

3 место – 3 работы.  

 

Справки по телефону: 8(7232) 75-33-33, отдел "Внедрение инновационных проектов 

" КГУ "ВК РгЦ НТО" УО ВКО. 

 

Руководитель отдела ВИП                                      Р. Азангулова 

Заместитель директора                                Ж. Сагандыкова 

 


