Положение
о проведении областного заочного конкурса
«Мультфильм своими руками»
1. Общие положение:
Настоящее положение регламентирует порядок проведения областного
заочного конкурса «Мультфильм своими руками» (далее – Конкурс).
1.1. Организатором Конкурса является РНПЦ «Костанай дарыны» Управления
образования акимата Костанайской области.
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет.
1.3. Оргкомитет формирует состав конкурсной комиссии.
1.4. Конкурсная комиссия рассматривает представленные конкурсные
материалы, оценивает их и принимает решение о допуске к участию в Конкурсе.
1.5. Информация о Конкурсе публикуется на официальном сайте РНПЦ
«Костанай дарыны» http://www.kostdaryn.kz/ru/.
1.6. Работы для участия в конкурсе направляются электронный адрес
metod.info_kost.dar@inbox.ru, с пометкой«Мультфильм».
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Цель: развить творческие способности детей по средствам анимации.
2.2. Задачи конкурса:
• раскрытие творческого потенциала учащихся;
• разработка авторских анимаций.
• формирование информационных компетентностей;
3. Порядок проведения конкурса:
3.1. Конкурс проводится в заочном формате.
4. Сроки проведения конкурса: с 01 марта по 01апреля 2021 года. Прием
мультфильмов до 18.03.2021 г. (включительно)
5.Участники конкурса:
5.1.В конкурсе принимают участие учащиеся 7-8 классов организаций общего
среднего образования.
6. Требования к оформлению работ:
6.1.На Конкурс принимается мультфильм на любую детскую тему, сделанный
своими руками, в любых компьютерных программах, из любых материалов (в
технике предметной и/или компьютерной анимации).
1. Предметная анимация - это технические приѐмы создания иллюзии
движущихся изображений с помощью последовательности неподвижных
изображений, сменяющих друг друга с некоторой частотой с использованием
любых материалов (бумага, картон, пластилин, природные материалы, ткани и
др.).
2. Компьютерная анимация – анимация, создаваемая с помощью
специализированных компьютерных программ, посредством авторской отрисовки

героев и фонов с последующим самостоятельным анимированием в этих
программах.
6.2. Работа не должна быть ранее опубликованной (обнародованной), выложена
на сайте (ресурсе) автора, соц. сетях, форумах, файлообменниках;
6.3. Принимаются мультфильмы продолжительностью не более 2 минут.
6.4. Анимационный мультфильм должен иметь титры, в которых указывается
название, ФИО автора, год выпуска, авторство используемых аудио-, фото- и
видеофрагментов.
6.5. Анонимные произведения, произведения под псевдонимом (без указания
реальных данных ученика и учителя) к участию в Конкурсе не допускаются.
7. Критерии оценки:
− режиссура - целостность,творческий подход;
− логичность, ясность и проработанность идеи,раскрытие художественного
образа;
− оригинальность и актуальность идеи - новизна идеи, еѐ неповторимость,
необычность и новизна сценарных решений;
− качество проработки сюжета, персонажей, фона, декораций и т.п., красота
визуального ряда;
− съѐмка и качество анимации - четкость кадров, качество освещения,
достаточность кадров, плавность анимации;
− звук (если таковой имеется) и монтаж- качество звука, соответствие
звукового ряда происходящему на экране и всему замыслу, красота и гармоничность
аудио-визуального ряда.
8. Порядок оформления заявки на участие в конкурсе:
8.1. Заполнить заявку (приложение 1).
8.2. Высылать работу на metod.info_kost.dar@inbox.ru
9. Подведение итогов конкурса:
9.1. Подведение итогов до 01 апреля 2020 г.
9.2. Все участники будут отмечены сертификатами. Авторы лучших работ
будут награждены дипломамиРегионального научно-практического центра
«Қостанайдарыны» управления образования акимата Костанайской области.
9.3.
Мультфильмы-победители
будут
размещаться
на
http://www.kostdaryn.kz/ru/.
Приложение 1

Форма заявки
( Ф.И.О. в сертификатах будут заполняться в соответствии с присланной заявкой).
№
район
школа
класс
Ф.И.
Ф.И.О.
контактные
п/п
ученика
учителя
данные
(e-mail, тел.сот.:)

«Менің өз қолыммен жасап шығарған мультфильмім» атты
облыстық сырттай конкурсын өткізу
ЕРЕЖЕСІ
1. Жалпы ережесі:
Осы ереже «Менің өз қолыммен жасап шығарған мультфильмім» атты
облыстық сырттай конкурсты өткізу тәртібін реттейді (бұдан әрі - Конкурс).
1.1
Конкурстың ұйымдастырушысы Қостанай облысы әкімдігі білім
басқармасының «Қостанай дарыны» ӨҒПО болып табылады.
1.2. Конкурсты ұйымдастыруды және өткізуді ұйымдастыру комитеті іске
асырады.
1.3.
Ұйымдастыру комитеті конкурс комиссиясының құрамын құрастырады.
1.4.
Конкурс комиссиясы конкурс материалдарын қарастырады, оларды
бағалап, Конкурсқа қатысу туралы шешім қабылдайды.
1.5.
Конкурс
туралы
ақпарат
«Қостанай
дарыны»
ӨҒПО
http://www.kostdaryn.kz/ru/ ресми сайтында жарияланады.
1.6.
Конкурсқа қатысуға арналған жұмыстар «Мультфильм» белгісімен
metod.info_kost.dar@inbox.ru электрондық мекенжайына ұсынылады.
2. Конкурстың мақсаты мен міндеттері :
2.1. Мақсаты: анимация құралдары арқылы балалардың шығармашылық
қабілеттерін дамыту
2.2. Конкурс міндеттері:
• оқушылардың шығармашылық әлеуетін ашу;
• авторлық анимацияны әзірлеу;
• ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру.
3. Конкурсты өткізу тәртібі:
3.1. Конкурс сырттай кезеңде өткізіледі.
4.Конкурсты өткізу мерзімі: 2021 жылдың 01наурызы мен 01 сәуір аралығында.
Мультфильмдерді қабылдау уақыты 2021 жылдың 18наурызына дейін (қоса
алғанда).
5. Конкурс қатысушылары:
5.1. Конкурсқа жалпы орта білім беру ұйымдарының 7-8
қатысады.

сынып оқушылары

6. Жұмысты рәсімдеуге қойылатын талаптар:
6.1. Конкурсқа кез-келген компьютерлік бағдарламаларда, кез келген
материалдардан(пәндік және/немесе компьютерлік анимация техникасында) өз
қолымен жасалған кез-келген балалар тақырыбына арналған мультфильм
қабылданады.
1.Тақырыптық анимация - бұл кез-келген материалдарды (қағаз, картон,
пластилин, табиғи материалдар, Маталар және т.б.) қолдана отырып, бір-бірін
белгілі бір жиілікпен алмастыратын қозғалмайтын кескіндер тізбегін қолдана
отырып, қозғалатын суреттердің елесін жасаудың техникалық тәсілдері.

2. Компьютерлік анимация – бұл арнайы компьютерлік бағдарламалар
көмегімен бағдарламалардың дербес анимациялану кезегімен батырлар мен
фондардың авторлық суреттеу көмегімен құрылған анимациясы.
6.2. Жұмыс бұрын жарияланбаған (халыққа таратылмаған), автордың сайтына
(ресурсқа), әлеуметтік желілерде, форумдарда, файл айырбастауларда салынбаған
болуы тиіс.
6.3. Ұзақтығы 2 минуттан аспайтын мультфильмдер қабылданады.
6.4. Анимациялық мультфильмдердің титрі (түсіндірме сөз), оның атауы,
автордың аты-жөні, шығарылған жылы, қолданылып отырған аудио, фото және
бейне үзінділердің авторлығы көрсетілуі қажет.
6.5. Анонимдік шығарма, лақап атпен көрсетілген шығарма (оқушы мен
мұғалімнің шынайымәліметі көрсетілмеген) конкурсқа қатысуға жіберілмейді.
7. Бағалау критерийлері:
- режиссура - тұтастық,шығармашылық көзқарас;
- идеяның қисындылығы, анықтығы, пысықталуы, көркем бейненің ашылуы;
- идеялардың бірегейлігі және өзектілігі - идеялардың жаңашылдығы, оның
қайталанбастығы, өзгешелігі және сценарийлік шешімдердің жаңашылдығы;
- декорация, фон, кейіпкер, сюжетті және т.б. тексеру сапасы,
визуалдыққатардың көркемдігі,
- түсірілім және анимация сапасы - кадрлардың анықтығы, жарықтандыру
сапасы, кадрлардыңжеткіліктілігі, анимация бірқалыптылығы;
- дыбыс (егер ондай бар болса) және құрастыру - дыбыс сапасы, экранда болып
жатқанға және жалпы ойға дыбыстың сәйкестігі, аудио-визуалды қатардың
көркемдігі мен үйлесімділігі.
8. Конкурсқа қатысу өтінімін рәсімдеу тәртібі:
8.1. Өтінімді толтыру (1 қосымша).
8.2. Жұмысты metod.info_kost.dar@inbox.ru поштасына жіберу қажет.
9. Конкурс қорытындысын шығару:
9.1. Қорытындылау 2020 жылдың 01 сәуіріне дейін.
9.2. Барлық қатысушыларға сертификат беріледі. Үздік жұмыс авторлары
Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы «Қостанай дарыны» өңірлік ғылымипрактикалық орталығының дипломдарымен марапатталады.
9.3.
Мультфильмдер-жеңімпаздары
http://www.kostdaryn.kz/ru/сайтына
орналастырылады.
1 қосымша
Өтінім нысаны
(Сертификаттарға
қатысушының аты-жөні жіберілген өтінімге сәйкес
толтырылады).
№ аудан мектеп сынып Оқушының Мұғалімнің Байланыс деректері
р/р
аты-жөні
аты-жөні
(e-mail,
тел.ұялы
тел.:)

