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Կինոարվեստ – Հատուկ կանոններ/Ուղեցույց 

ԿԻՆՈԱՐՎԵՍՏԸ ֆիլմ ստեղծելու գործընթացն է: Ռեժիսորը (մրցույթի նյութը ներկայացնող աշակերտը) պարտավոր չէ 
նկարահանվել ֆիլմում, բայց եթե նա ցանկանություն ունի, ապա մի գուցե տեսախցիկի համար եռոտանի կպահանջվի: 
Ամբողջ սցենարը, նկարահանման գործընթացը, տեսագրումը/նկարահանումը և խմբագրումը պետք է արվի աշակերտ-
ռեժիսորի կողմից: PowerPoint ծրագրով պատրաստված նյութերը չեն ընդունվի:  

Անդրադարձ 2019-2020 թեմային` Հայացք դեպի ներս 

Ձեր յուրօրինակ գեղարվեստական կամ վավերագրական ֆիլմը ներկայացնելու համար՝ նկատի առեք 
հետևյալ ոճերը 

• Անիմացիոն. ներկայացնում է շարժում՝ իրար հաջորդելով անշարժ իրեր կամ օգտագործելով համարգչային 
գծանկարներ:     

• Գեղարվեստական. ներկայացնում է աշակերտի կողմից զարգացրած մի գեղարվեստական պատմություն: 

• Վավերագրական. ներկայացնում է փաստեր և տեղեկություն: 

• Փորձարարական ֆիլմ. հետազոտում է շարժումը, լույսը և մոնտաժը:    

• Մուլտիմեդիա. ներկայացնում է մի ամբողջություն՝ տարբեր բովանդակությամբ (տեքստ, ձայնային 
հոլովակ, անշարժ պատկերներ, անիմացիա և այլն.): 

Ֆիլմի բովանդակության վերաբերյալ մեկնաբանության և/կամ ֆիլմի ոճի կարևորության մասին տեղեկության 
տրամադրումը կարող է ներկայացվող նյութի համար օգտակար հավելում լինել: Անկախ այն հանգամանքից՝ նյութում 
օգտագործվում են տեխնիկական միջոցներ թե մի պարզ մոտեցում, առաջնային քննության կենթարկվի այն, թե 
որքանով է աշակերտն օգտագործում իր դերասանական խորաթափանց հայացքը, որպեսզի մատուցի թեման, 
յուրօրինակությունը և ստեղծագործական առանձնահատկությունները: Նյութը պատրաստելու համար 
օգտագործվող համակարգչային ծրագրերը պետք է միայն բարելավեն և ներկայացնեն աշխատանքը, այլ ոչ թե 
ապահովեն հիմնական կառուցվածքը: 

Հեղինակային իրավունք. մրցույթին ներկայացվող նյութը կարող է ներառել հասարակական վայրեր, հայտնի 
ապրանքանիշեր, գործարանային ապրանքանիշեր կամ այլ որոշակի հեղինակային իրավունքով պաշտպանված 
նյութեր, եթե դրանք ոչ էական դեր են խաղում և/կամ հիմնական նյութի համար չնչին տարր են համարվում: Ֆոնային 
երաժշտության կիրառումը պետք է հիշատակվի նյութը ներկայացնող ուսանողի թերթիկի մեջ:  

Մրցույթին ներկայացվող նյութ լսողական/տեսողական որակի համար առաջարկներ  

• Տեսախցիկն անշարժ պահելու համար եռոտանի օգտագործեք: 

• Շատ լուսավորություն ապահովեք, մանավանդ, երբ նկարահանում եք ներսում: 

• Սենյակում գտնվող բոլոր աղմկահարույց սարքերն անջատեք (օդորակիչներ, օդափոխիչներ, հեռախոսներ և այլն): 

• Փորձի համար մի փոքր հատված տեսագրեք և լսեք: Եթե անհրաժեշտ է, ձայնն իջեցրեք կամ բարձրացրեք կամ 
բարձրախոսի տեղը փոխեք: 

• Ստուգեք արդյոք ֆոնային երաժշտությունը (եթե կա) լսելի է ձայնագրման մեջ: 

• Ձայնագրության սկզբում և վերջում երկու րոպե լռություն ապահովեք: 

Ներկայացման պահանջներ. 

• Արվեստի միայն նոր գործեր կարող են ներկայացվել՝ ոգեշնչված մրցույթի թեմայով: 

• Մրցույթին ներկայացվող յուրաքանչյուր նյութ պետք է մեկ ուսանողի յուրօրինակ աշխատանք լինի:  

• Տեսագրության տևողությունը չպետք է գերազանցի 5 րոպե, իսկ ծավալը՝ 1 գիգաբայթ (GB): 

• Նյութի ընդունելի ձևաչափերն են՝ AVI, MOV, MP4, WMV and FLV. 

• Ֆոնային երաժշտություն օգտագործելու դեպքում՝ անհրաժեշտ է այն հիշատակել մրցույթի նյութը ներկայացնող 
ուսանողի թերթիկի մեջ: 

• Պիտակավորեք՝ CD/DVD/flash drive, գրեք արվեստի գործի վերնագիրը, արվեստի բնագավառը և բաժինը:     

• Ներկայացրեք ֆիլմը և մրցույթի նյութը ներկայացնող ուսանողի թերթիկը՝ համաձայն ձեր Ծնողական խորհրդի 
հրահանգներին: 

Բոլոր մասնակիցները պետք է նաև հետևեն «Պաշտոնական կանոններին» 


