
«Өзі өзіне режиссёр» қысқа метражды комедиялық роликтер 

Республикалық интернет-байқаудың қорытындысы 

 

ҚР БжҒМ-нің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім 

алушылары арасында  «Өзі өзіне режиссёр» қысқа метражды комедиялық роликтер 

республикалық интернет-байқауын 2017 жылғы 13 ақпан - 17 сәуір аралығында 

балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта қашықтықтан 

өткізді. 

Байқаудың мақсаты: қатысушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

Міндеттері: 

1) қатысушылардың бейнеөнер құралын қолдана білуін қалыптастыру. 

2) авторлық шығармашылық қызмет арқылы сценарий құру, комедиялық 

роликтерді қою және түсіру дағдыларын анықтау және дамыту. 

 Байқауға барлығы 25 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға келесі жас санаттары бойынша 7-18 жас аралығындағы білім 

алушылар қатысты: 

1) кіші жас санаты: 7-10 жас; 

2) орта жас санаты: 11-14 жас;  

4) жоғары жас санаты: 15-18 жас. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1. «Біздің балалар» (қызықты, шығармашылық сюжеттер);  

2. «Денсаулық және спорт» (спорттық сюжеттер, жеке және ұжымдық 

спорттық жетістіктер, спорттық дәстүрлер);  

3. «Мына қызықты жануарлар» (жануарлармен бейнесюжеттер); 

4. «Мобильді репортёр» (мектеп өмірінен ұялы телефонға түсірілген 

қызықты бейнесюжеттер). 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 5 

баллдық жүйемен бағаланды: байқаудың тақырыбына сәйкестігі; композицияның 

түпнұсқалығы; орындалған жұмыстың ерекшелігі мен мазмұндылығы; әзіл және 

позитивтігі; жұмыстың орындалу сапасы. 

«Өзі өзіне режиссёр» қысқа метражды комедиялық роликтер тақырыбындағы 

республикалық интернет-байқаудың әділ қазыларының шешімі негізінде 17 

қатысушы жеңімпаз болып анықталды.    

 

«Біздің балалар» номинациясы бойынша: 

Жас санаты: 11-14 жас 

І орын: 
1. Болатбекқызы Айнұр (ШҚО, Көкпекті ауданы, Көкжыра ауылы, Амангелді орта 

мектебі). 

ІІ орын: 
2. Есекеев Нұрсәт (Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, №249 

мектеп-лицейі). 

ІІІ орын: 
3. Абишева Камила (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Ю.Н.Павлов атындағы 

№ 35 ЖББОМ); 

4. Төлеген Асел (Атырау облысы, Атырау қаласы, Б.Момышұлы атындағы №25 

орта мектебі); 

http://www.ziyatker.org/


5.  Чукалин Антон (БҚО, Тасқала ауданы, Тасқала ауылы, Ы. Алтынсарин 

атындағы ЖББОМ). 

Жас санаты: 15-17 жас 

І орын: 
6. Красильников Алексей (Қостанай облысы, Қамысты ауданы, Алтынсарин 

ауылы, Алтынсарин ОМ). 

ІІ орын: 
7. Мұрат Өжет (ШҚО, Үржар ауданы, Үржар ауылы, Жансүгіров атындағы орта 

мектебі); 

8. Хамитов Жангелди (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қарағанды теміржол 

колледжі). 

ІІІ орын: 
9. Касимова Амина (Павлодар облысы, Железин облысы, Железин ауылы, Железин 

№2 ЖОББМ); 

10. Нургалиев Оразгали (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, №15 орта мектебі). 

 

«Денсаулық және спорт» номинациясы бойынша: 

Жас санаты: 15-17 жас 

І орын: 
11. Муканов Данияр (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, №15 орта мектебі). 

ІІ орын: жоқ 

ІІІ орын: жоқ 

 

«Мына қызықты жануарлар» номинациясы бойынша: 

Жас санаты: 11-14 жас 

І орын: 
12. Ермекбаева Жасмин (ШҚО, Көкпекті ауданы, Көкжыра ауылы, Амангелді орта 

мектебі). 

ІІ орын: жоқ 

ІІІ орын: жоқ 

 

«Мобильді репортёр» номинациясы бойынша: 

Жас санаты: 7-10 жас 

І орын: жоқ 

ІІ орын: жоқ 

ІІІ орын:  
13. Бекдаулетов Әділет (Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Қобда мектеп-балабақша 

комплексі). 

Жас санаты: 11-14 жас 

І орын: 
14. Молдаш Нұржан (Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Облыстық көп салалы 

дарынды балаларға арналған көптілді лицейі). 

ІІ орын: 
15. Бейсенбекова Аделя (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Қарпық Батыр ауылы, № 

3 орта мектеп). 

ІІІ орын: 
16. 8 «ә» сынып (БҚО, Зеленов ауданы, п.Переметное, Қ.Аманжолов атындағы 

ЖОББМ). 

Жас санаты: 15-17 жас 

І орын: 



17. Аманжолова Алтынай (ШҚО, Көкпекті ауданы, Үлгілі малшы ауылы, Абай 

атындағы “Мектеп-бала бақша” кешені). 

ІІ орын: жоқ 

ІІІ орын: жоқ 

 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар  Жұмыстар саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола  - - 

2 Ақтөбе  2 1 

3 Алматы  1 0 

4 Атырау  2 1 

5 Шығыс Қазақстан  4 4 

6 Жамбыл  2 1 

7 Батыс Қазақстан  2 2 

8 Қарағанды  3 2 

9 Қостанай  4 3 

10 Қызылорда  1 1 

11 Маңғыстау  - - 

12 Павлодар  2 2 

13 Солтүстік Қазақстан  - - 

14 Оңтүстік Қазақстан  - - 

15 Алматы қаласы 1 0 

16 Астана қаласы 1 0 

 Барлығы  25 17 

 

 

 


