
 

 

 

 

 

                 

 
 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде және БҰҰ  

(ЮНЕСКО) Мәдениеттерді жақындастырудың онжылдығы (2013-2022жж) 

бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасында жастар жылын 

мерекелеуге орай жас дарынды вокалистердің, 

 аспапта орындаушылардың, хореографтардың,сурет өнері мен қолөнер 

шығармашылығын сүйетіндердің 

"Жас өнер: әлем мәдениеті жолында!" атты VІІ халықаралық фестивалінің 

ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 

 

 Жас дарындылар халықаралық фестивалінің мағыналы константасы 

музыканың жоғары рухани мәні туралы сананың, орындаушылық  жігерлік, әр 

баланың сын тұрғысынан жоғары мәдени тұлға ретінде қалыптасқан вокалдық- 

шеберлік, БҰҰ Конвенциясы кепілдік ететін адамның қоғамдық өмірге қатынасы, 

музыкалық-эстетикалық мәдениеттің және жастар ортасындағы оның қажеттілігін 

қалыптастыру  болып тдарований. 

          Фестиваль – мәдениет, білім беру мекемелерінің, музыка және қоғамдық 

ұйымдар жүйесінің қалыптасуына және дамуына, құндылықты-мағыналы мәдени 

қарым-қатынастарын, қаныққан музыкалық үйлесімді, балалар мен жастардың 

шығармашылық қабілеттерін, өсіп келе жатқан ұрпақты Қазақстан мен Ресей 

халықтарының, түрлі елдер мен халықтардың жақсы отандық және классикалық 

музыка, хореография, көркемөнер дәстүрлеріне тартып, сонымен қатар сәтті 

ортаға бейімдену мен қоғамдық сананың жаһандануы негізінде жас таланттарды 

қоғамның танып білуіне, қалыптастыруына және дамуына ықпалын тигізеді. 

Фестиваль шеңберінде «Рухани жаңғыру: табысқа жол» жас дарындар 

байқауы өтеді, славян музыкасының (Мәскеу қ.) Халықаралық фестивалінің 

қазылар алқасы жұмыс істейді, құрылтайшысы Мәскеу қаласының 

М.А.Балакирев атындағы Балалар өнер мектебі болып табылады. (Осы 

фестивальдің конкурстық бағдарламасы 2қосымшада берілген). 

 

 



 Құрылтайшы мен байқаудың жауапты ұйымдастырушысы: Нұр-

Сұлтан қ. Білім басқармасымен бірге, ҚР БҒМ балалардың құқықтарын қорғау 

Комитетінің қолдауымен, М.А.Балакирев ат. Балалар өнер мектебінің (Мәскеу қ.), 

ХІІІ Халықаралық славян музыкасы фестивалінің Ұйымдастырушы комитетінің, 

сонымен қатар Көкшетау қ. Ақан сері ат. Мәдениет колледжінің, Біржан сал 

ат.музыкп колледжінің, Ақмола облысы    білім басқармасының, Махамбет 

Өтемісұлы атындағы оқушылар сарайының және Нұр-Сұлтан қаласының білім 

басқармасының   № 3 балалар музыка мектебінің қатысуымен «Жұлдыз» БҚҰО 

ҚБ 

Өткізу мерзімі:2019 жылдың 15-17 мамыры 

Өткізу орны: Нұр-Сұлтан қ., Махамбет Өтемісұлы атындағы оқушылар 

сарайы 

Жас вокалистер мен орындаушы- аспапшылардың, хореографтардың, 

суретшілердің және қолөнер шығармашылығын ұнататындардың байқауы 4 

жастан 29 жасқа дейінгі  балалар мен жастар арасында өткізіледі. 

Вокалдық, орындаушылық және хореографиялық кезеңге музыкалық  және 

хореографиялық дайындығының деңгейінен тыс шығармашылық орындаушылық 

қабілеттері бар жас дарындар қатыса алады. 

Байқауға  жеке орындаушыларға да, топтарға да,  ансамбльдерге де, балалар 

ұжымына да қатысуға болады. 

Жас музыканттар, орындаушы-аспапшылардың конкурстық 

бағдарламасына музыка мектебінің, студиялардың, өнер мектептерінің, 

хореографиялық студиялардың, би үйірмелерінің және т.б., тәрбиеленушілері, 

сонымен қатар өздері немесе үйретуші арқылы түрлі өнер түрлерін игерген 

балалар қатыса алады. 

Фестивальдің (Байқаудың) мақсаты: 

- «Рухани жаңғыру»  бағдарламасының негізінде музыкалық мәдениеттің 

негізін, орындау шеберлігін қалыптастыруда әрі отандық және әлемдік 

музыкалық мәдениеттің байлығына жас таланттарды тарту арқылы жастардың 

жоғары көркем музыкалық  және хореографиялық шығармашылық тәсілдерімен 

өзін-өзі дамыту  қажеттілігіне ықпал етуде балалар мен жастардың музыкалық-

эстетикалық, хореографиялық тәрбиесін жетілдіруне атсалысу. 

Фестивальдің міндеттері: 

- жас дарындарының презентациясы, жас вокалистердің, хореографтардың 

және музыкалық орындаушылардың жетістіктерін насихаттау және қоғамдық 

тану; 

- балалар мен жастар әнінің репертуарын, қазақстандық, шетел авторларының 

музыкалық туындыларын, хореографиялық туындыларын кеңейту және дәріптеу; 

- музыкалық және хореографиялық оқу орындарына әрі жас музыканттардың, 

вокалистердің, хореографтардың халықаралық байқауларына қатысуы үшін 

кәсіби бағдарлау мен дарынды орындаушыларды іріктеу; 

- түрлі білім мен мәдениет мекемелерімен, мәдениеттану бағытындағы 

қоғамдық құрылымдар арасындағы  шығармашылық байланысты нығайту; 

- орындаушы және педагогикалық тәжірбиемен, сонымен қатар балалар 

қауымындағы музыкалық бағытта эксперименттік жұмыс тәжірбиесімен 

(педагогикалық репертуарды кеңейту, композиторлық шығармашылықта, 



вокалдық орындаушылықта, музыкалық педагогикада жаңа тенденцияны 

айқындау), сондай-ақ би өнерінің түрлі бағытындағы би хореографиясымен 

алмасу 

- балалар мен жастар ортасында классикалық музыкалық, хореографиялық 

білімнің насихатталуына және қажеттілігіне ықпал ететін музыкаға, вокалдық 

мәдениетке, хореографияға жастардың кең-өрісін тарту; 

- балалар вокалы, музыкалық орындау, хореография бойынша педагогтардың 

кәсіби шеберлігін жоғарылату; 

- отандық және шетел музыка мәдениеті мен хореография мәдениетінің үздік 

үлгілерін және қазақстандық авторлардың қазіргі заманғы қызықты 

шығармаларын белсенді насихаттау; 

- балалар мен жастардың музыкалық-ағарту қызмет, хореографиялық өнер 

саласындағы әлеуметтік бастамаларын қолдау. 

 

Жобаны жүзеге асыру болжайды: 
- отандық және шетел мәдениеті мен өнердің фольклорлық дәстүрлерінде 

мамандандырылған вокалдық, орындаушылық, хореографиялық мектептерді, 

студяларды, үйірмелерді және т.б. құру және дамыту мәселелерін 

өзектілендіру; 

-  балалар мен жастардың вокалдық, музыкалық, хореографиялық студялар, 

мектептер желісін дамыту; 

- балалар музыкалық және хореографиялық шығармашылығының өңірлік 

фестивальдерінің, концерттер ұйымдастыруға, «Жас Өнер: әлем мәдениеті 

жолында!» атты байқаудың жеңімпаздарының, лауреаттарының, 

дипломанттарының шығармашылық есептерінің өткізілуіне атсалысу; 

- музыканың жас дарындары облыстық байқауының Лауреаттары мен 

Дипломанттарын грамоталармен, дипломдармен, естелік сыйлықтармен, 

сыйлықтармен, құрмет белгілерімен марапаттау, лауреаттар мен дипломат 

атақтарын иелену. 

 

Байқау бағдарламасының вокалдық блогы бойынша номинациялар: 

- эстрадалық вокал; 

- халық вокалы; 

- академиялық вокал; 

- авторлық и бардовты әндер; 

вокалдық-аспаптық ансамбльдер: соло, ансамбль (топтар).  

- Балалар хор ұжымы 

 

Байқау бағдарламасының музыкалық-аспаптық бөлігі бойынша 

номинациялар:  

- Халық аспаптары (қазақ, орыс, Әлем халықтарының): соло, дуэт, ансамбль, 

оркестр; 

-  классикалық аспаптар (фортепиано, скрипка, виолончель и пр.): соло,  

ансамбль; 

- үрмелі аспап: соло, оркестр, ансамбль; 

- соқпалы аспаптар 



Байқау бағдарламасының хореографиялық бөлігі бойынша 

номинациялар:  

 - халық биі: соло, ансамбль; 

 - классикалық би: соло, ансамбль; 

 - эстрадалық би: соло, ансамбль, дәстүрлі өзіндік эстрадалық билер (диска, 

классикалық джаз, джаз-модерн, неофолк,аралас стиль); 

 - дәстүрлі өзіндік эстрадалық билер (диско, классикалық джаз, джаз-

модерн, неофолк, аралас стиль; 

 -  Street dance(Hip-Hop, House, Break-dance, Locking, Popping, Crump, 

Vogue, Street Jazz, Dancehall, Electro). 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сурет өнері мен қолөнер шығармашылығы бойынша 

жас дарындардың жұмысы негізгі конкурстық бағдарламадан тыс фестиваль 

көрмесінде ұсынылатын болады.  

  

ФЕСТИВАЛЬДЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ 

 

 Бекітілген кестеге сәйкес байқаулық орындаулар облыстық филармонияның 

концерттік залында екі айналымда көпшілікті түрде өтеді. 

 Байқауда орындау кезектері Ұйымдастырушы комитетпен анықталады. 

      қатаң түрде бекітілген кестеге сәйкес байқаудың барлық қатысушыларына 

залда дайындалу уақыты беріледі. 

 шығармалардың немесе нөмірлердің  орындау реті мен бағдарламасы алдын 

ала берілген өтінім бойынша, келешекте өзгертуге рұқсат етілмейді! 

 

ФЕСТИВАЛЬДІҢ ҚАЗЫЛАР АЛҚАСЫНЫҢ ЖҰМЫС  РЕГЛАМЕНТІ 

 

Қазылар алқасына Қазақстан, Ресей және басқа елдердің өнер мен мәдениет 

саласындағы жетекші мамандардан құрылады.  

Қазылар алқасының құрамын Фестивальді Ұйымдастырушы комитет бекітеді. 

Қазылар алқасы құқылы:  

• барлық жүлделі орындарды бермеуге; 

•  байқаудың бірнеше қатысушыларына бір жүлделі орынды тағайындауға; 

• арнайы дипломдарды тағайындауға. 

Қазылар алқасы өздерінің оқушыларын бағалауға қатыса алмайды. 

Ұйымдастырушы комитет бекіткен қазылар алқасының шешімі соңғы әрі 

қарастыруға жатпайды. 

Байқаудың қорытындысы «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ»www.zhuldyz.kz сайтында 

жарияланады. 

 

     

ФЕСТИВАЛЬДІҢ ҚОРТЫНДЫСЫН ЖАРИЯЛАУ, ЖЕҢІМПАЗДАРДЫ 

МАРАПАТТАУ 

 

1. Байқау жеңімпаздары Дипломдармен, грамоталармен және естелік 

сыйлықтармен марапатталады, Мәскеу қ. Славян музыкасының ХІІІ 

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9fLSswtyS_P0ysq1Vd1MVS1MASTRqouBqpOFmDSCcLWRZIwAJMuYBEzMNsUTBrpF5cUpaaW6KYk5iWn6uZmVugzXGy82HSx4cKOi00KF7Zc2HBh78VGBkMTSwNjCwNTc0uGPX88Xa7dX7GzzK1-8rvt6kkAAyw01Q
http://www.zhuldyz.kz/


халықаралық фестивалінің қорытынды Гала-концертіне қатысу 

құқығы мен мүмкіндігіне ие болады.  

2.  Байқауда қазылар алқасының шешімі бойынша бір ғана «Бас жүлде» 

беріледі. 

3.  I, II, III орындар алған байқаудың қатысушылары лауреат дипломдарымен 

марапатталады. IV орын алған байқауға қатысушы дипломант санатын 

иеленеді. 

 

ФЕСТИВАЛЬДІ ҰЙЫМДЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ  

 

1.Фестивальдің дайындалуын және өткізілуін ұйымдық қамтамасыз ету үшін 

келесі жұмыс органдары құрылады: 

• Фестивальді Ұйымдастырушы комитет; 

• Үйлестіруші топтар; 

• Байқаудың қазылар алқасы; 

• Фестивальдің баспасөз орталығы; 

• Фестивальдің хатшысы. 

 

2.Фестивальді ұйымдастырушы комитет: 

• байқаудың жетекшілерін және үйлестіруші топтардың құрамын бекітеді; 

• осы Ереженің талаптары орындалуын, оның ішінде өтінім кезеңдерінің 

өткізу мерзімдерін, ұсынылған құжаттардың сапасын қадағалайды; 

• фестиваль іс- шараларының жоспар-кестесін бекітеді; 

• Фестивальдің сметасын бекітеді; 

• байқаудың қазылар алқасының құрамын бекітеді; 

• байқаудың қазылар алқасының шешімін бекітеді; 

• Фестивальдің қорытындысы бойынша ақпарат ҚР БҒМ балалардың 

құқықтарын қорғау комитетіне, ҚР мәдениет және ақпарат министрлігіне, Нұр-

Сұлтан қ. Білім басқармасына, Мәскеу қ. Мәдениет департаментіне және Ресей 

славян қорының Президиумына беріледі. 

 

Жетекшілер басқаратын үйлестіруші топтар: 

• фестиваль мен конкурстық бағдарламалар іс- шараларының 

ұйымдастырылуын және техникалық сүйемелдеуін жүзеге асырады; 

• орындаушылар мен қазылар алқасына тиесілі қолдау көрсетеді. 

4. Фестивальдің баспасөз орталығы: 

• фестивальға ақпараттық қолдау көрсетеді; 

• сайтқа тиісті ақпараттарды орналастырады; 

• баспасөз-релиздерін даярлайды; 

• афиша мен буклеттердің макетін жасауды қамтамасыз етеді. 

 

5. Фестиваль хатшылығы фестиваль құжаттарының дайындығын 

қамтамасыз етеді. 

     

  

 



Байқау шарттары: 

 

1. Байқауға қатысушылары бағдарламаға бірнеше номинациялар бойынша 

жастық топтарға сәйкес қатыса алады: 

Iтоп    4 - 9 жас:      орындау регламенті  7 минуттан аспауы қажет. 

IIтоп    10 - 14 жас:    орындау регламенті  7 минуттан аспауы қажет. 

IIIтоп  15 - 18 жас:    орындау регламенті 10 минуттан аспауы қажет. 

IVтоп   19 - 25 жас:    орындау регламенті15минуттан аспауы қажет. 

2.  Вокалдық, хореографиялық және аспаптық топ пен ансамбль 

орындайтын қатысушылар үшін түрлі жастағы құрамға рұсат етіледі. 

 3. Соло орындауында жеке өнер көрсететін жас вокалистер қазылар 

алқасының бағалауына түрлі сипаттағы туындыны ұсынады: 

4. фольклорлық вокалдық топтар (ансамбльдер) үшін: екі түрлі 

сипаттағы туынды. 

5. Жас музыканттар, орындаушы-аспапшылар: екі түрлі сипаттағы 

туынды. 

     Қатысушылардың өнер көрсету бағдарламасында екі түрлі сипаттағы 

туынды болуы тиіс. 

 Байқау қатысушыларын бағалау талаптары: 

 орындалынатын бағдарламаның байқау талаптарына, солисттің немесе 

ансамбльдің жастық және жеке ерекшеліктеріне сәйкестігі; 

 туындылардың түсіндіріле орындау бейне-көркем жетістіктеріне; 

 орындаушының сахналық және техникалық шеберлік деңгейі; 

 талдаудың түпнұсқалығы мен ерекшілігі. 

 

Конкурстық орындауларды бағалау регламенті  

 

Барлық орындаулар 10 балдық жүйемен бағаланады: 

 

9 - 10 балдарI дәрежелі лауреат атағына сәйкес; 

8 - 8,9 балдар - II дәрежелі лауреат атағы; 

7 - 7,9 балдар - III лауреат атағына; 

6 - 6,9 балдар -дипломант атағы 

 

 Жарқын және сәтті орындағандары үшін Бас жүлде беріледі. 

Сонымен қатар, ұйымдастырушы комитет байқауға қатысушыларға арнайы 

дипломдар мен номинациялар бойынша жүлделер қарастырған: 

-  «Қазақстандық авторлардың туындыларын үздік орындағаны үшін». 

-  «Классикалық музыканы үздік орындағаны үшін». 
 

 Байқау қатысушыларына және олардың жетекші педагогтарына жоғары 

орындаушылық шеберлігі үшін арнайы Грамоталар, алғыс хаттар беріледі. 

  

Ең табысты және дарынды орындаушыларға музыка және хореография 

саласындағы (мәдениет, өнер, педагогика саласы) кәсіби оқу орындарына түсуге 

ұсыным хаттар табыс етіледі.  



   Байқаудың барлық қатысушылары қатысу сертификаттарын алады.  

 Байқауға қатысу шарттары: 

Байқауға қатысу үшін ұйымдастырушы комитетке  2019 ж. 10 мамырына дейін 

келесі құжаттарды ұсыну қажет: 

1. «Жас өнер: әлем мәдениеті жолында» VII халықаралық  фестиваліне 

қатысу өтінімін ұсынылған үлгі бойынша  (мүмкін, электрондық түрде doc 

форматында (Microsoft Word) немесе факспен баспа түрінде  немесе 

баспа әріптерімен  қолмен толтыруға болады. 

2. Конкурсқа қатысушының(лардың) туу туралы куәлігі (нотариуспен 

куәландырылған көшірмесі)  

3. қатысушының (лардың) фотосуреті(тері) (мүмкін педагогымен қоса) 

      

«Жас Өнер: әлем мәдениеті жолында» атты жалпы конкурстық 

бағдарламаға қазақ репертуарымен өнер көрсететін қатысушылар үшін 
өтінімді рәсімдеу үлгісі 1-қосымшада көрсетілген. 

 

Байқаудың қазылар алқасына байқауға музыканың авторы мен мәтіні 

көрсетілген, сонымен қатар шығармашылығы және жетістіктері жөнінде 

қысқаша мазмұндамасымен қатысушының(лардың),(солисттің, топтың) 

өнер көрсету бағдарламасын ұсыну қажет. 

 

«Плюс» фонограммасымен репертуарды орындауға тыйым салынады! 

 
Байқауды қаржымен қамтамасыз ету 

 

Байқау коммерциялық жоба емес, ешқандай қаржылық қолдаусыз, өзін өзі 

қаржыландыру шартында өткізіледі. 

Ұйымдастырушы комитетпен бекітілген сметаға сәйкес барлық шығындар 

қатысушылардың ерікті ұйымдастырушылық жарналары есебінен жүргізіледі. 

 

Ұйымдастыру жарнасы: жеке қатысушыларға – 10 мың.,дуэт үшін-20мың., 

ансамбльдің, би ұжымдары үшін  ( 5адамнан және одан жоғары)- 30 мың. теңге. 

 

Фестивальға қатысуға ниет білдірушілер қатысу өтінімін, ерікті 

ұйымдастырушылық жарғыны төлем түбіртегінің көшірмесін және қажетті 

құжаттар топтамасын 2019 жылдың 14 мамырына дейін «жас өнер-2019» 

халықаралық байқауына Өтінім» өтінімнің электрондық тақырыбын 

(жөнелту-хат) міндетті түрде көрсетумен sdoozhuldyz@mail.ru электрондық 

поштасына, көшірмесін  dea_ast@mail.ru жолдауы қажет   

 

Фестивальға қатысушылардың кіру жарнасының төлемі қолма қол ақшасыз 

мына реквизиттері бойынша жүргізіледі:  
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"Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы" ҚБ 

020000, Көкшетау қ,  Абай к-сі, 207-каб. 

Код 18 

ЖСК KZ276010321000017832 

"Қазақстан Халық банкі" АҚ Ақмола  ОФ 

БСК HSBKKZKX 

БСН 040840005670 

Код18 
КНП 589 

 

 

Төлем құжаттарының көшірмесі Ұйымдастырушы Комитетке құжаттар 

топтамасымен электрондық пошта арқылы, сонымен қатар Фестивальға қатысуға 

келген күні ұсынылады.  

 

 Төлем Фестивальға қатысуға келген күні «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ есеп 

бөліміне қолма қол ақшамен жүргізілуі мүмкін.  

 

 Байқауға қатысуға бастартқан жағдайда құжаттар және ерікті кіру 

жарнасы қайтарылмайды!   

  

  Барлық анықтамалар үшін байқауды Ұйымдастырушы комитетке 

хабарласыңыз. 

 Байланыс ақпараты: Көкшетау қ.: (8 716 2) 50 25 91, 8 705 226 56 02. 

 Астана қ.: (8 717 2)  21 74 22, сот. 8 701 533 70 28. 

 Электрондық мекенжайы:  sdoozhuldyz@mail.ru, dea_ast@mail.ru. 

 "Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы" қоғамдық 

бірлестігі және оның жобалары туралы ақпаратты www.zhuldyz.kz сайтынан 

алуға болады. 

  

Көрсетілген мерзімнен кейін ұсынылған өтінімдер қарастырылмайды! 

 

Фестивальдің ұйымдастырушы комитеті өтінім құжаттарын алғаннан соң, өтінім 

берушінің электрондық мекенжайына құжаттарды қабылдағаны туралы растауды 

жібереді. 

 

Қатысушылардың барлық шығындарды (жол, тамақтану, тұру) жіберу 

тарабы алады. 

Ұйымдастырушы комитет қатысушыларды қонақ үйлерге орналастыруды 

қамтамасыз етпейді. 

Ұйымдастырушы комитет кез-келген сақтандыру түрлерімен қамтамасыз 

етпейді. 
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Барлық анықтамалар жөнінде байқауды Ұйымдастырушы комитетке 

хабарласыңыз. 

 

Байланыс телефондары:  

 Астана қ.: (8 717 2)  441192, сот. 8 701 533 70 28 (Елена Александровна 

Дмитриенко). 

Көкшетау қ. 8 (7162) 50 25 91. 

Электрондық мекен-жай:  sdoozhuldyz@mail.ru, dea_ast@mail.ru 

 

«Жұлдыз»  балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы және оның жобалары  

туралы ақпаратты www.zhuldyz.kz сайтынан алуға болады. 

 

1-қосымша. 

«Жас Өнер: әлем мәдениеті жолында» VІІ халықаралық жас дарындардың 

 

байқау-фестиваліне қатысу 

ӨТІНІМІ 

 

Номинация : жеке вокал,аспап, хореография 

__________________________________________________________________ 

 

ТАӘ______________________________________________________________ 

 

жасы____________________  жынысы_______________ 

 

нақты тұратын мекенжайы: _____________________________________  

 

пошталық индексі______________ 

 

елдімекен, аудан, облыс ____________________________________ 

 

көше___________________________________  үй_____  

 

корпус_____пәтер________ 

 

үй телефоны_________________________________________________ 

 

ұялы телефоны_______________________________________________ 

 

Электрондық мекенжай_______________________________________________ 

 

Жеке куәлігінің нөмірі, кіммен берілді (туу туралы куәліктің нөмірі): 

__________________________________________________________________ 

 

Байқауға жолдаған оқу орны немесе мекеме (атауы, мекен-жайы, телефон, факс) 

_______________________________________________ 
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Оқытушының ТАӘ, байланыс телефондары  

___________________________________________________________ 

 

Концертмейстердің ТАӘ, байланыс телефондары( қажет туындалған болса 

концертмейстер  фестивальді ұйымдастырушылардан ұсынылуы мүмкін-бұл 

жағдайда мерзімінен ерте ескеру қажет)  

 

 

 

«Жас Өнер: әлем мәдениеті жолында» VІІ халықаралық жас дарындардың 

 

байқау-фестиваліне топтың (ұжымның)қатысу 

ӨТІНІМІ 

 

Номинация: (ансамбль, топ)  ______________________________________ 

Аспаптар құрамы (ансамбльдер үшін) __________________________________ 

Ұжымның атауы______________________________________ 

 

Қатысушылар саны   _______(оның ішінде        әйелдер,        еркектер) 

_________________________ 

қатысушылардың жастары      ____     бастап      _____ дейін 

 

шағын ансамбльдер  үшін  (бес адамға дейін) – әр қатысушының ТАӘ, жасы, 

аспабы__________________________________________________________ 

 

Жетекшінің ТАӘ, лауазымы және жұмыс орны: 

______________________________________________ 

 

Жетекшінің төлқұжат нөмірі, берілген мекеме _________________________ 

 

Жетекшінің тұрақты мекенжайы: _________________________________ 

 

Жетекшінің және қатысушының байланыс телефондары: _________________ 

 

Жетекшінің электрондық мекенжайы: _________________________________ 

 

Байқауға жолдаған оқу орны немесе мекеме (атауы, мекенжайы, телефон, факс) 

_________ 

 _____________________________________________________________ 

Концертмейстердің  аты-жөні, байланыс телефондары ( қажет туындалған болса 

концертмейстер  фестивальді ұйымдастырушылардан ұсынылуы мүмкін. Өтінімді 

алды-ала дайындау қажет)  

 

__________________________________________________________________ 

 



Мекеме басшысының қолы 

 

М.О.   
 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

2-қосымша 

 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ТАЛАПТАР ЖӘНЕ «АСПАПТА 

ОРЫНДАУШЫЛЫҚ » БАЙҚАУЫНЫҢ «ФОРТЕПИАНО», « ХАЛЫҚ 

АСПАПТАРЫ», «ҮРМЕЛІ-СОҚПАЛЫ АСПАПТАРЫ», «ІШЕКТІ 

АСПАПТАР» НОМИНАЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ТАЛАПТАРЫ МЕН 

ӨТКІЗУ РЕГЛАМЕНТІ 

 

 

Байқау бағдарламасы 

1)Отандық композиторлардың шығармасы. Халық әндерін өңдеп, орындауға  

мүмкіндік бар, туындыны қолайлы болғанда қайта өңдеп, транскрипцияда 

орындауға рұқсат етіледі. 

2)туынды таңдау бойынша. 

 

1.«Фортопиано» бағдарламасында жастық санаттар және орындау уақыты 

(соло): 

1- ші жастық дәреже– 5-дан 8 жасқа дейін, Бағдарламаны орындау уақыты-8 

минуттан артық емес; 

2-ші жастық дәреже – 9-ден 13 жасқа дейін,қоса алғанда. Бағдарламаны 

орындау уақыты-12 минуттан артық емес; 

3-ші жастық дәреже – 14-18 жасқа дейін. Бағдарламаны орындау уақыты-15 

минуттан артық емес; 

  4-ші жастық дәреже – 19-29 жасқа дейін. Бағдарламаны орындау уақыты-20 

минуттан артық емес; 

 

 «Үрмелі және соқпалы аспаптар» (соло): 

    1-ші жастық дәреже – 8 жасқа дейін. Бағдарламаны орындау уақыты-5 

минуттан артық емес; 

2- ші жастық дәреже – 9-тан  13 жасқа дейін, қоса алғанда. Бағдарламаны 

орындау уақыты-8 минуттан артық емес; 

3-жастық дәреже –14-тен 18 жасқа дейін, қоса алғанда. Бағдарламаны орындау 

уақыты-12 минуттан артық емес; 

    4- ші жастық дәреже –19-дан 29 жасқа дейін, қоса алғанда.Бағдарламаны 

орындау уақыты-20 минуттан артық емес 



  

           «ішекті аспаптар» (соло): 

    1-ші жастық дәреже – 8 жасқа дейін. Бағдарламаны орындау уақыты-5 

минуттан артық емес; 

2- ші жастық дәреже – 9-тан  13 жасқа дейін. Бағдарламаны орындау уақыты-8 

минуттан артық емес; 

3-жастық дәреже –14-ден 18 жасқа дейін. Бағдарламаны орындау уақыты-12 

минуттан артық емес; 

    4- ші жастық дәреже –19-дан 29жасқа дейін.Бағдарламаны орындау уақыты-20 

минуттан артық емес 

 «Халық аспаптары» (соло) 

    1-ші жастық дәреже – 8 жасқа дейін. Бағдарламаны орындау уақыты-5 

минуттан артық емес; 

2-ші жастық дәреже –  9-дан 13 жасқа дейін.  Бағдарламаны орындау уақыты-8 

минуттан артық емес; 

3-ші жастық дәреже – 12-ден 14 жасқа дейін.  Бағдарламаны орындау уақыты-

12 минуттан артық емес; 

4-ші жастық дәреже –19дан 29жасқа дейін. Бағдарламаны орындау уақыты-20 

минуттан артық емес; 

.   

 

    

Байқауды өткізу тәртібі 

 

байқаудың өтетін мерзімі —2019 жылдың 15-17 мамыр аралығында. 

Байқаулық тыңдау бір айналымда өткізіледі. 

Орындау реті қатысушылардың жастарына қарай және жеребе лақтыру арқылы 

ұйымдастырушы комитетпен анықталынады. 

Байқаулық орындауларды бағалау үшін халықаралық қазылар алқасы 

құрылады, қазылар алқасы құрамына Қазақстан Республикасыныңәйгілі мәдениет 

және өнер қайраткерлері, Ресей Федерациясының және шет елдердің танымал 

қайраткерлері кіреді. 

 

Өнер көрсетуді бағалау критериилері:  орындаушылық мектеп, сахналық 

мәжениеті, әртістігі және шеберлігі, әртістік шеберлігі, дарын (дарындылығы), 

образ, костюм, жеке стиль.   

         Қазылар алқасы конкурстық тыңдалым нәтижелерінің негізінде лауреаттар 

санын өзгерту, арнайы сыйлықтар мен дипломдар тағайындау құқығын өзіне 

қалдырады.   

 

Фестивальді ұйымдастырушы комитет 

 

 

 

 

 



3-қосымша.  
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