
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шығ. 26 «28» сәуір 2021 ж. 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

«Цифрлық этикет: Ғаламторда бір-біріне қалай құрмет көрсету» 

жобасын жүзеге асыру туралы 

 
«Археологиялық зерттеулер»   ұйымы   «Интерньюс»,   USAID,   академик                  

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ-мен бірлесіп 2021 жылғы 3 мамырдан бастап «Цифрлық 

этикет: Ғаламторда бір-біріне қалай құрмет көрсету» жобасын іске асыруда. 

Ұйымдастырушылардың басты міндеті - жастардың назарын цифрлық этикет 

мәселелеріне аудару, Soft Skills деңгейін арттыру және қатысушылардың шығармашылық 

әлеуетін белсендіріп, шығармашылық қабілеті мен кәсіби дағдыларын дамыту. 

Жоба шеңберінде оқушылар мен педагогтар үшін оқыту тренингтері іске 

өткізіледі. Оқыту қорытындысы бойынша оқушылар мен студенттер арасында 

цифрлық этикет бойынша үздік бейнероликке байқау ұйымдастырылады.  

Жоба аяқталғаннан кейін жеңімпаздардың бейнероликтері мектептердің, 

колледждер мен университеттердің сайттарында және әлеуметтік желілердегі ресми 

парақшаларында орналастырылады. Бейнероликтер байқауының жеңімпаздары 

бағалы сыйлықтармен марапатталады. 

Жобаның мақсаты – жастар назарын цифрлық этикет проблемаларына 

аудару, Soft Skills деңгейін арттыру, қатысушылардың шығармашылық қабілеттері 

мен кәсіби дағдыларын дамыту. 

Жобаның міндеттері: 

1. Оқыту тренингтерін өткізу арқылы студенттердің цифрлық этикет 

дағдыларын қалыптастыру. 

2. Оқушылар мен студенттер үшін цифрлық этикет бойынша ең үздік 

бейнеролик конкурсын ұйымдастыру және өткізу. 

3. Әлеуметтік желілерде мектептердің, колледждер мен университеттердің 

сайттарында және ресми беттерінде бейнероликтер орналастыру. 

4. Жобаны әлеуметтік желілерде жариялау. 

Өткізу мерзімі: 

- Тренингтер 2021 жылы мамыр – тамыз аралығында өткізіледі. 

- Конкурс 2021 жылы тамыз – қыркүйек аралығында өткізіледі. 

Өтінім беру мерзімі: 

- 2021 жылғы 15 мамырға дейін – жалпы білім беретін мектептердің 9-11 сынып 

оқушылары; 

- 2021 ж. 5 маусымға дейін – колледж студенттері; 

- 1 шілдеге дейін – ЖОО студенттері; 

- 1 тамызға дейін – мектеп мұғалімдері мен ЖОО мен колледж оқытушылары 

Жобаға қатысу кезеңдері: 

1. Тренингке қатысу үшін онлайн тіркеуден өту; 

2. «Цифрлық этикет: Ғаламторда бір-біріне қалай құрмет көрсету» онлайн 



тренинг жұмысына қатысу; 

3. Видеографтан видеоконтент жасау жайлы кеңес алу; 

4. Бейнеролик түсіру; 

5. Бейнероликтер конкурсына қатысу үшін бейнеролик жіберу; 

6. Бейнероликтер конкурсының жеңімпаздарын қорытынды марапаттауға 

қатысу. 

Конкурсқа қатысушылар 

1. Конкурсқа Қарағанды облысының жоғары оқу орындары мен 

колледждерінің, жалпы білім беретін және мамандандырылған мектептердің 

9-11 сынып білім алушылары қатыса алады.  
2. Жоғары оқу орындары мен колледждердің оқытушылары, жалпы білім 

беретін және мамандандырылған мектептердің мұғалімдері тренингтерге 

қатысуға шақырылады, сондай-ақ бейнеролик жасау кезінде техникалық қолдау 

көрсетуге және кеңес беруге тікелей қатысуға құқылы. 

 

 

 
 

                  Директор         Е.Амиров 



«Цифрлық этикет: Ғаламторда бір-біріне қалай құрмет көрсету» 

жобасы аясындағы конкурстың ережесі 

 

Жобаның мақсаты – жастар назарын цифрлық этикет проблемаларына 

аудару, Soft Skills деңгейін арттыру, қатысушылардың шығармашылық қабілеттері 

мен кәсіби дағдыларын дамыту. 

Жобаның міндеттері: 

1. Оқыту тренингтерін өткізу арқылы студенттердің цифрлық этикет 

дағдыларын қалыптастыру. 

2. Оқушылар мен студенттер үшін цифрлық этикет бойынша ең үздік 

бейнеролик конкурсын ұйымдастыру және өткізу. 

3. Әлеуметтік желілерде мектептердің, колледждер мен университеттердің 

сайттарында және ресми беттерінде бейнероликтер орналастыру. 

4. Жобаны әлеуметтік желілерде жариялау. 

 

Өткізу мерзімі: 

- Тренингтер 2021 жылғы мамыр-тамыз аралығында өткізіледі. 
- Конкурс 2021 жылдың тамыз-қыркүйек аралығында өткізіледі.  

 

Жобаға қатысу кезеңдері: 

1. Тренингке қатысу үшін онлайн тіркеуден өту; 

2. «Цифрлық этикет: Ғаламторда бір-біріне қалай құрмет көрсету» онлайн 

тренинг жұмысына қатысу; 

3. Видеографтан видеоконтент жасау жайлы кеңес алу; 

4. Бейнеролик түсіру; 

5. Бейнероликтер конкурсына қатысу үшін бейнеролик жіберу; 
6. Бейнероликтер конкурсының жеңімпаздарын қорытынды марапаттауға 

қатысу. 

Конкурсқа қатысушылар 

1. Конкурсқа Қарағанды облысының жоғары оқу орындары мен 

колледждерінің, жалпы білім беретін және мамандандырылған мектептердің 9-

11 сынып білім алушылары қатыса алады.  

2. Жоғары оқу орындары мен колледждердің оқытушылары, жалпы білім 

беретін және мамандандырылған мектептердің мұғалімдері тренингтерге 

қатысуға шақырылады, сондай-ақ бейнеролик жасау кезінде техникалық қолдау 

көрсетуге және кеңес беруге тікелей қатысуға құқылы.  

 

1. Конкурс шарттары 

1.1. Конкурсқа қатысушылар үшін конкурстың мақсаттары мен 

міндеттерін түсінуді нақтылау және кәсіби дағдыларын кеңейту мақсатында 

келесі тақырыптық тренингтер өткізіледі: 

- цифрлық этикет дегеніміз не, 

- цифрлық этикет және электрондық пошта, 

- цифрлық этикет және бейресми байланыс, 

- әлеуметтік желілердегі цифрлық бедел, 

- әлеуметтік желілерде өзін-өзі орналастыру, 
- кибербуллинг және Интернеттегі қауіпсіздік, 

- әлеуметтік желілердегі араздық тілі, 

- плагиат және авторлық құқық. 

1.2. Конкурсқа конкурс тақырыбына сәйкес келетін, материалы 

цифрлық фото-бейне камераларға немесе цифрлық мультипликациялық 

бағдарламаларды пайдалана отырып тіркелген және кез келген қолжетімді 

техникалық құралдармен монтаждалған бейнероликтер ұсынылады 

1.3. Конкурстық жұмыс дербес орындалуы тиіс; интернетте бар 



материалды пайдалануға тыйым салынады. 

1.4. Конкурсқа оның мақсаттары мен міндеттеріне жауап беретін, 

аяқталған, бірегей туындылар ғана қабылданады. 

 

2. Бейнероликке қойылатын талаптар 

2.1. Жасалған бейнероликтің соңғы нұсқасы AVI, MOV, MPEG, MP4 

форматтарында сақтау керек. 

2.2. Ең төменгі бейне ажыратымдылығы-1280 x 720 HD 16:9, 240 px-ден 

(пиксель) төмен емес. Бағдары - көлденең. 

2.3. Бейнероликтің ұзақтығы 2 минуттан аспайды. 

2.4. Автордың бейнероликтегі бейне сюжетке қатысуы міндетті емес. 
2.5. Бейнероликті түсіру және монтаждау кезінде арнайы бағдарламалар 

мен құралдарды пайдалануды конкурсқа қатысушы дербес шешеді. 

2.6. Әрбір қатысушы конкурсқа бір ғана бейнеролик жібереді. 

2.7. Байқауға қатысушылар бейнеролик жанрын өздері анықтайды 

(сұхбат, репортаж, бейнеклип, мультипликация және т.б.). 

2.8. Бейнероликті монтаждауда фотосуреттер мен мұрағат 

материалдарын пайдалануға болады. 

2.9. Конкурсқа басқа адамдардың қадір-қасиетін және сезімдерін 

қорлайтын, конкурс тақырыбын ашпайтын жарнамалық сипаттағы роликтер 

қабылданбайды. 

2.10. Байқау жұмыстарын mailto: proinfogram2020@gmail.com  

электронды адресіне «Цифрлық этикет» Конкурсы тақырыбын көрсете 

отырып жолдау қажет. 

 

3. Бағалау критерийлері. Жеңімпазды анықтау 

3.1. Конкурстық жұмыстарды бағалау үшін құрамына сарапшылар – 

медиатренерлер, журналистер, жастар көшбасшылары кіретін Ұйымдастыру 

комитеті (қазылар алқасы) құрылады. Ұйымдастыру комитеті бейнероликтерге 

мазмұнды және техникалық сараптамалық бағалардан тұратын сараптама 

жүргізеді. Бейнероликтің мазмұндық құрылымы конкурстың жеңімпазы мен 

жүлдегерлерін анықтауда шешуші болып табылады. Бейнероликтің 

техникалық орындалуы, конкурстық жұмыстың маңыздылығын арттыруы 

мүмкін, бірақ жүлделі орын алу үшін шешуші мәнге ие бола алмайды. 

3.2. Бейнеролик мазмұнын сараптамалық бағалау критерийлері: 

• ұсынылған материалдың конкурс тақырыбына сәйкестігі; 

• ақпараттылықты сақтау; 

• сюжеттерді/кадрларды орналастыруда бейнеролик жоспарының 

логикалық жүйелілігі сақталып, материалды біртұтас ретінде қабылдауға 

мүмкіндік береді; 

• конкурстық материал түсінікті түрде ұсынылған және конкурстың 

тақырыптық бағытын көрсетеді; 

mailto:proinfogram2020@gmail.com


• ұсынылған материал тақырыбы дәлелденген және терең, жан-жақты 

ашылған. 

3.3. Бейнероликтің техникалық орындалуын сараптамалық бағалау 

критерийлері: 

• бейнетүсірілім және/немесе бейнемонтаж сапасы; 

• бейнематериалдарды түсіру және монтаждау кезінде арнайы 

құралдарды пайдалану мен қолданудың заңдылығы-өзара іс-қимыл желісі мен 

масштабты, композицияны сақтау, жоспарларды, жарық пен түс әсерлерін 

үйлестіру, қайтаруларды, фэйдерді, композитті және т. б. қолдану; 

• конкурстық жұмыстың эстетикалығы - жалпы эмоционалды 

қабылдануы; 

• жұмыстың мәлімделген талаптарға сәйкестігі. 

3.4. Конкурстың жеңімпазын анықтау ұйымдастыру комитеті 

өкілдерінің дауыс беруі арқылы жүзеге асырылады. 

 

4. Авторлық құқық 

4.1. Конкурсқа қатысатын жұмыстың авторлық құқықтарының 

сақталуына, осы жұмысты конкурсқа жіберген автор жауапты болып табылады. 

4.2. Өз жұмысын конкурсқа жібере отырып, автор автоматты түрде 

конкурс ұйымдастырушыларына жіберілген материалды пайдалану (Интернет 

желісіне орналастыру, шығармашылық жобаларға қатысу және т.б.) құқығын 

береді. 

4.3. Қажет болған жағдайда, конкурсты ұйымдастырушылар автордан 

бейнероликтің түпнұсқасын сұрата алады. 

4.4. Конкурсқа қатысушылар өздерінің дербес деректерін: тегін, атын, 

әкесінің атын, туған жылы мен жерін, пошталық мекенжайын, абоненттік 

нөмірін, электрондық поштасын, мамандығы, кәсібі, оқу орны туралы 

мәліметтерді және конкурсқа қатысушы хабарлаған өзге де дербес деректерді 

өңдеуге келісімін береді. 

4.5. Ұсынылған бейнероликтер қайтарылмайды. 

 

5. Конкурсты қорытындылау 

5.1. Конкурстық жұмыстарға сараптамалық бағалау жүргізу үшін 

ұйымдастыру комитеті мүшелерінен қазылар алқасы құрылады. 

5.2. Қазылар алқасы конкурстың жеңімпаздарын және екі санат 

бойынша (студенттер мен оқушылар) екі жүлдегерді анықтап, олар 

жүлделермен және дипломдармен марапатталады. 

5.3. Сертификаттар тренинг пен конкурстың барлық қатысушыларына 

беріледі. 

5.4. Марапаттау рәсімі 2021 жылдың қазан айында өтеді. 

5.5. Қатысушыларды тіркеу Google Forms-те арнайы құрылған 

сауалнамалар арқылы жүзеге асырылады. 

5.6. Жоба қатысушысының сауалнамасына сілтемелер: 
1) оқушылар, колледждер мен ЖОО студенттері тіркеуден өту үшін: 

https://docs.google.com/forms/d/1LWaj7ofQVMAVQILk6HNew1rACgLYyMFF7

43MhdKv97s/viewform?edit_requested=true 

2) жоғары оқу орындары мен колледждердің мұғалімдері мен 

оқытушыларын тіркеу үшін: https://docs.google.com/forms/d/1NJtLgNgHMB-

4B2cif4hLGvko_dWKDmNPKNuBzPujT-s/viewform?edit_requested=true 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1LWaj7ofQVMAVQILk6HNew1rACgLYyMFF743MhdKv97s/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1LWaj7ofQVMAVQILk6HNew1rACgLYyMFF743MhdKv97s/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1NJtLgNgHMB-4B2cif4hLGvko_dWKDmNPKNuBzPujT-s/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1NJtLgNgHMB-4B2cif4hLGvko_dWKDmNPKNuBzPujT-s/viewform?edit_requested=true


Өтінім беру мерзімі: 

- 2021 жылғы 15 мамырға дейін – жалпы білім беретін мектептердің 9-11 сынып 

оқушылары; 

- 2021 ж. 5 маусымға дейін – колледж студенттері; 

- 1 шілдеге дейін – ЖОО студенттері; 

- 1 тамызға дейін – мектеп мұғалімдері мен ЖОО мен колледж оқытушылары 

  

6. Байланыс ақпараттары 

- Резвушкина Татьяна, +7 701 484 33 63, rezvushkina_t78@mail.ru  

- Карасева Наталья, +7 705 779 3703, nataliakarasseva@gmail.com  
- Мырзахметова Әсел, +7 702 999 6528, amyrsakhmetova@gmail.com  

- Хлебников Игорь, +7 708 552 2957, igorkhlebnikov79@gmail.com  
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