
 

 

 

 
 

 
 



Жалпы ережелер 

 

1.1. Осы ереже ҚР Тәуелсіздік мерей тойына орай студенттер 

мен магистранттар арасында ұйымдастырылып отырған 

«Мен Тәуелсіздік тарихын білемін» байқауын өткізудің 

мақсатын, міндеттерін, тәртібі мен шарттарын 

айқындайды.  

1.2. Байқауды ұйымдастырушы – Тарих және құқық институты. 

1.3. Байқау қатысушылары «Тәуелсіздік белестері» атты 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 

арналған фотохроника, видеоролик түсіреді.  

 

2. Байқаудың мақсаттары 

2.1. Еліміздің даумын Тәуелсіздік тарихымен байланыстыра 

отырып насихаттау. 

2.2. Білім алушыларды еліміздің Тәуелсіз тарихы мен 

мәдениетін құрметтеуге тәрбиелеу, азаматтық және 

патриоттық сезімін қалыптастыру.  

2.3. Креативті жастардың шығармашылық ізденістеріне қолдау 

көрсету.  

 

3. Байқаудың міндеттері 

3.1. Тарихи – мәдени мұраны зерттеу және жады да сақтау. 

3.2. Тәуелсіздік тарихын жарнамалаудың креативті тәсілдерін 

анықтау.  

3.3. Тарихи сананы, толеранттылық, өз елі тарихы мен 

мәдениетіне құрмет, ғасырлар бойы қалыптасқан 

жалпыадамзаттық, ұлттық және жалпыадами 

құндылықтарды қалыптастыру. 

 

4. Фотохроника мазмұны  

5.1 Фотохроника – фотосуреттер арқылы көрсетілген 

оқиғалар жылнамасы. БАҚ беттерінде немесе арнайы 

стендтерде, альбомдарда орналастырылған тарихи және 

тәрбиелік маңызы бар фотосуреттерде көрсетілген 

ағымдағы өмір шежіресі. 

 

5. Видеоролик мазмұны  

– алғашқы он жылдық – егемен Қазақстанның өз дербестігін 



қалыптастыру кезеңі; 

      – екінші он жылдық – еліміз тұғырын нықтап, керегесін 

кеңейтіп, іргесін бекіту; 

– үшінші он жылдыққа – мемлекетіміз кемеліне келіп, әлемдік  

саясаттан орын алуы қамтылуы қажет.  

 

6. Қатысушылар 

Байқауға университтетің студенттері, магистранттары 

қатыса алады. 

 

7. Бейнеролик пен Фотохроника рәсімдеу талаптары мен 

шарттары  

7.1. Конкурс 2021 жылғы 01 желтоқсан мен  10 желтоқсан 

аралығында (материалдарды қабылдау 06 желтоқсанды қоса 

алғанда). 

7.2. Конкурс онлайн форматта өтеді, материалдар (тақырыптық 

Тәелсіздік тарихына байланысты фотохорника, бейнеролик, 

қатысушы туралы мәліметтер – жеке мәліметтер, оқу 

орыны, институты) төмендегі электрондық почтаға 

жіберіледі bbaikau_2021@mail.ru. 

7.3. Қатысушы туралы мәліметтер бір А4 парақтан аспайтын 

көлемде толтырылады. WORD форматы, Times New Roman 

қарпі, 14 кегль, қатысушының фотосуреті қоса беріледі.  

–  мұқаба бетінде байқауға қатысушының институты, курсы, 

мамандығы, аты-жөні толық жазылу керек; 

– Қазақстан Республикасы егемендік алған күннен бастап отыз 

жылдық тарихтың көрініс алуы; 

– бейнеролик пен фотолардың сапасы жоғары, дауысы анық, 

мәнерлі болу; 

– смартфонға түсіру кезінде ролик көлденең түсірілуі тиіс; 

– Ұзақтығы 3 минуттан аспайды; 

– музыкалық сүйемелдеу қажет. 

Бейнежазба форматы мен пішіні:  

– рұқсат етілген пішін: MP4, MOV; 

– бір файылдық өлшемі – 200 Mb артық емес; 

– фотохроника ұзақтығы -2-3 минут. 

7.4. Байқау комиссиясы 2021 жылдың 10-желтоқсанға дейін 1, 2 

және 3 орын алған қатысушыларды анықтайды.  
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7.5. Жеңімпаздарды салтанатты марапаттау 2021 жылы 10-

желтоқсан күні өтеді. 

7.6. Конкурсқа материалдар мемлекеттік немесе орыс тілдерінде    

ұсынылады.  

 

8. Конкурсқа қатысушылардың жұмыстарын бағалау 

критерийлері 

8.1. Регламентті сақтау (7-минут); 

8.2. Тақырып мазмұнын толық ашу; 

8.3. Шығармашылық ізденіс, креатив; 

8.4. Материалды ұсыну және жеткізу формасы;  

8.5. Сөйлеу мәдениеті; 

8.6. Фотохроника мен бейнероликке қойылатын талаптар: 

• Бейнематериал сапасы;  

• Фотохроника сапасы; 

• Дыбыс сапасы. 

8.7. Жалпы баға онлайн-конкурстың ең жоғары ұпай 

жиынтығынан шығады.  

 

9. Қорытынды шығару және жеңімпаздарды марапаттау, 

жүлде қоры 

9.1. Конкурстың жеңімпаздары мен жүлдегерлері 

дипломдармен және бағалы сыйлықтармен 

марапатталады.  

9.2. Конкурс жүлдегерлеріне диплом, естелік белгі, бағалы 

сыйлық тапсырылады.  

9.3. Қорытынды шығаруды, жеңімпаздарды марапаттау 

рәсімінің күні мен орнын ұйымдастыру комитеті 

анықтайды. 

9.4. Жеңімпаз бен жүлдегерлерге келесі марапаттар 

қарастырылған: 

             1 орын  – 100 000 тг. 

             2 орын  – 70 000 тг. 

       3 орын  – 50 000 тг. 

– университет тарапынан I, II, III дәрежелі дипломдар  

 

 

 

 



10. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі  

10.1. Фотохроника және бейнеролик bbaikau_2021@mail.ru. 

электронды поштасына 2021 ж.  6 желтоқсанға дейін 

қабылданады (материалдарды қабылдау 06 желтоқсанды қоса 

алғанда). 

10.2. Үздік жасалған фотохроника және бейнежазба 

университеттің әлеуметтік желісі – Facebook, инстаграмм 

парақшасында жарияланады.   

 

11. Байланыс ақпараты 

Ұйымдастыру комитетінің мекен жайы: 

«Тарих және құқық институты», №10 оқу ғимараты, 

Алматы қ., Жамбыл көшесі, 25 (Ш.Уәлиханов көшесінің 

қиылысы) 503-кабинет, e-mail: bbaikau_2021@mail.ru. 

Байланыс телефондары:  

8(727) 91-78-24, 87075474751, 8700 033 00 07 
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«Тәуелсіздік белестері» 

байқауына қатысуға 

 

ӨТІНІШ 

 

1. Автордың аты-жөні: 

______________________________________

__________________________________ 

2. Автор туралы мәлімет: 

Жасы:_________________________________

__________________________________ 

Білімі:_________________________________

__________________________________ 

3. Видеоролик тақырыбы (конкурстық жұмыс) 

______________________________________

__________________________________ 

4. Жұмысқа қысқаша аннотация  

______________________________________

__________________________________ 

______________________________________

__________________________________ 

5. Байланыс ( телефон, электрондық пошта ) 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________ 

    Осы өтінім «Тәуелсіздік белестері» байқауына 

қатысуға келісімін және байқау шарттарымен 

келісетіндігін растайды. 

     Осы өтініммен ұсынылған конкурстық жұмыс 

жаңадан жасалған туынды болып табылатыны және 

басқа автор (авторлар) жасаған туындының көшірмесі 

еместігі расталады. 

_______________________________________________ 
                       ( толық аты-жөні ) 

 “___” _______2021 жыл 

 қолы _______________ 


