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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! 

Құрметті білім ұйымының басшылары! 

Құрметті балалар вокалдық және музыкалық студияларының, 

 аспаптық топтар мен ұжымдардың басшылары! 

Құрметті ата-аналар, балалар және жастар бірлестіктерінің 

көшбасшылары!  

Балалар мен жастарды музыкалық тәрбиелеу және білім беру, 

 жас вокалшылардың, орындаушы-аспапшылардың табысты жүзеге 

асырылуы және жетістіктерінің мойындалуы,   

жастарды музыкалық өнер саласында кәсіби дайындалуын жетілдіру 

мәселелері толғандыратындардың барлығы! 

«Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы» ҚБ  

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығына арналған 

 «Жұлдыз» достарын шақырады» атты вокалшылар мен орындаушы-

аспапшылардың  жас музыканттар дәстүрлі байқауын өткізеді.  

 

Байқау 2016 жылдың 23 - 25 қарашасында «Музыка әлемді басқарады!» 

ұранымен өтеді.  

    

Балалар музыкалық және көркемөнер мектептерінің, көркем өнерпаздық 

студиялар мен клубтардың тәрбиеленушілерін, барлық жас вокалшылар 

мен орындаушы-аспапшыларды, сонымен қатар балалар және жастар 

қоғамдық бірлестіктерін, көшбасшыларды, үйлестірушілерді, кәсіби оқу 

орындарындағы жастар істері комитеттерінің өкілдерін, жастар ресурстық 

орталықтарын, педагогтарды, ата-аналарды, жоғары музыкалық 

орындауларға ұмтылатындарды, тәжірибе алмасуға, шығармашылық 

шабытқа ұмтылантындарды, балаларды музыкалық тәрбиелеу және білім 

беруді ұйымдастырудағы жетістіктері мен инновацияларымен бөліскісі 

келетіндерді қатысуға шақырамыз.  

 

Байқауды өткізу орны: Көкшетау қаласы, М.Әуезов к-сі, 192 (№12, 17, 19 

автобустармен жүру) Біржан сал атындағы музыкалық колледж.  

 
Қатысуға өтінімді 2016ж. 20 қарашасына дейін ұйымдастырушы 

Комитетке sdoozhuldyz@mail.ru,мекенжайына жолдаңыз.  

Анықтама мына телефондар бойынша: Астана қаласында: тел/факс (8 717 

2) 21 74 22; 

Көкшетау қаласында: тел./факс (8 7162) 50 25 91, 72 12 26.  

ұялы: + 7  701 533 70 28 (Дмитриенко Елена Александровна), +7 705 226 56 02 

(Пятков Александр Сергеевич). неемесе: sdoozhuldyz@mail.ru, dea_ast@mail.ru 

электрондық пошталарына.  

   Байқау туралы толық ақпаратты «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ 

www.zhuldyz.kz сайтынан немесе байқауды ұйымдастырушы Комитеттен 

алуға болады. 
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ КОМИТЕТ 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:dea_ast@mail.ru
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«БЕКІТЕМІН» 

«Жұлдыз» балалар 

қоғамдық ұйымдарының 

Одағы» ҚБ президенті  

______ Е. Дмитриенко 

қыркүйектің 26-сі 2016 ж. 

 

 

«Жұлдыз» достарын шақырады»  

жас музыканттар мен орындаушы- аспапшылардың 

 байқауы туралы 

ЕРЕЖЕ 

Байқаудың мағыналы константасы музыканың жоғары рухани мәні туралы 

сананың, орындаушылық  жігерлік, әр баланың сын тұрғысынан жоғары мәдени 

тұлға ретінде қалыптасқан вокалдық шеберлік, сонымен қатар музыкалық-

эстетикалық мәдениеттің және балалар мен жастар ортасындағы оның 

қажеттілігін қалыптастыру  болып табылады.  

Байқау білім беру, музыка және қоғамдық ұйымдар жүйесінің құрылуына, 

құнды-мағыналы мәдени қарым-қатынастың, қаныққан музыкалық үйлесімді, 

балалар мен жастардың шығармашылық қабілеттерін ашуға, өскелең ұрпақты 

жақсы отандық және әр ел мен халықтың классикалық музыкалық дәстүрлеріне 

тартып, сонымен қатар қазіргі ортаға әлеуметтік бейімделуіне, орындаушылық 

шеберлігінің өсуіне және жас дарындылықты қоғамдық мойындауға ықпалын 

тигізеді. 

 Байқау ЮНЕСКО бағдарламасы бойынша мәдениеттерді жақындастыру 

онжылдығы (2013-2022 жж.) және Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-

жылдығына орай өткізіледі. 

 

Құрылтайшы мен байқаудың жауапты ұйымдастырушысы: ҚР БҒМ 

БҚҚК, Ақмола облысы білім басқармасының, мәдениет басқармасының 

ұйымдастырушылық-идеологиялық қолдауымен "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ. 

 

 Өткізу мерзімі: 23 – 25 қараша 2016 жыл. 

 Өткізу орны: Көкшетау қ, Біржан сал атындағы музыка колледжі. 

 

Жас вокалшылар мен орындаушы аспапшылардың байқауы 6 жастан 22 

жасқа дейінгі  балалар мен жастар арасында өткізіледі. 

 

Вокалдық кезеңге музыкалық дайындық дәрежесінен тыс вокалдық 

қабілеттері бар жас таланттар қатыса алады. 

Байқауға  жеке орындаушыларда, ансамбльдерде қатысуға болады. 

 Жас музыканттар, орындаушы аспапшылардың конкурстық 

бағдарламасына музыка мектебінің, студиялардың тәрбиеленушілері, сонымен 

қатар өздері немесе үйретуші арқылы музыкалық аспаптармен ойнай білетін 

балалар, жастар қатыса алады. 
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Байқаудың мақсаты: 
- музыкалық мәдениеттің негізін,орындаушы аспапшылықты  

қалыптастыратын  және жас таланттарды отандық және әлемдік музыкалық 

мәдениеті арқылы тартатын жастардың жоғары көркем музыка 

шығармашылығын өзін өзі дамытуына талап ететін балалар мен жастардың 

музыкалық-эстетикалық тәрбиесін жетілдіру;  

 

Байқаудың міндеттері: 

- жас таланттар презентациясы, жас вокалшылар мен орындаушы-

музыканттардың жетістіктерін насихаттау әрі қоғамдық мойындау; 

- балалар және жастар әндерінің репертуарларын, қазақстандық авторлардың 

музыкалық туындыларын тарату және насихаттау; 

- кәсіби бағдарлау және музыкалық оқу орындарында оқу және жас 

музыканттар мен вокалшылардың халықаралық байқауларға қатысулары үшін 

дарынды орындаушыларды іріктеу; 

- білім мен мәдениет мекемелерімен, қоғамдық қалыптастырумен 

шығармашылық байланысты нығайту; 

- орындаушы және педагогикалық тәжірбиемен,   сонымен қатар балалар 

қауымындағы музыкалық бағытта экспериментті жұмыстық тәжірбиемен алмасу 

(педагогикалық репертуарды кеңейту, композиторлық шығармашылықта, 

вокалды орындаушылықта, музыкалық педагогикада жаңа тенденцияны 

айқындау); 

- жастар ортасында  классикалық музыкалық білімді дәріптеуге және талап 

етуге жастардың кең ортасын музыкаға, вокалды мәдениетке тарту; 

- балалар вокалы мен музыкалық орындау бойынша педагогтардың кәсіби 

шеберлігін дамыту; 

- отандық және шетел музыка мәдениетін және қазақстандық авторлардың 

қазіргі заманғы қызықты шығармаларын белсенді насихаттау; 

- музыкалық-ағарту қызмет саласында балалар мен жастардың әлеуметтік 

бастамаларын қолдау. 

 

Жобаны жүзеге асыру болжайды: 
-  отандық және шетел музыка мәдениетінің фольклорлық салт-дәстүрге 

мамандандырылған балалар мен жастардың вокалдық студяларын, мектептерін 

құру және жүйелерін дамыту мәселелерінің өзектілігін ; 

-балалар вокал студиясы желісін, мектептерді құру және дамыту; 

-балалар музыка шығармашылығы өңірлік фестивальдарын өткізуге, 

концерттерді, "Жұлдыз достарын шақырады" байқауының жеңімпаздарын, 

лауреаттарын, дипломанттарының шығармашылық есебін ұйымдастыруға 

атсалысу; 

- қатысқаны үшін сертификаттарды табыс ету; 

- үздік вокалшылар мен орындаушыларды мадақтамалармен, дипломдармен, 

естелік сыйлықтарымен, құрметті белгілерімен марапаттау, лауреаттар мен 

дипломаттарға атақ беру. 
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-үздік вокалшылар мен орындаушыларды грамоталармен, дипломдармен, 

естелік сыйлықтармен, құрмет белгілерімен марапаттау, лауреаттар мен 

дипломдарды иелену. 

 

Байқау бағдарламасының вокал блогы бойынша номинациялары: 

- эстрадалық вокал; 

- халықтық вокал; 

- академиялық вокал; 

 - авторлық және бардовиялық ән; 

- вокалдық- аспаптық ансамбль (топ).  

 

Байқау шарттары : 

 

1. Байқауға қатысушылар бағдарламаға бірнеше номинациялар бойынша 

жастық топтарға сәйкес қатыса алады: 

 I  топ    6 - 8 жас:      орындау 7 -8 минуттан аспауы қажет. 

 II топ    9 - 11 жас:    орындау 7-8  минуттан аспауы қажет.  

III  топ  12 - 14 жас:    орындау 7-8 минуттан аспауы қажет. 

IV топ   15 - 18 жас:    орындау 10 минуттан аспауы қажет. 

 V топ   19  -  25 жас:   орындау 10 минуттан аспауы қажет.    

 

2.  Вокалды топтағы және ансамбльдегі орындаушыларға әр түрлі жас 

ерекшеліктері рұсат етіледі. 

 

 3. Соло орындаушы жас вокалистер, жеке орындаушылар бағалауға 

қазылар алқасына екі түрлі туындыдан тұратын бағдарламаны ұсынады. 

 

4. фольклорды вокалды топтар үшін (ансамбльдар) бағдарлама екі түрлі 

туындыдан тұрады.  
 

5. Жас музыканттар, орындаушы-аспапшылардың жастық 

ерекшеліктері мен олардың орындау уақыттары:  

I  топ    6 – 8 жас: орындау12 минуттан аспауы қажет. 

 II  топ    9 – 11 жас: орындау 15 минуттан аспауы қажет. 

III  топ 12 - 14 жас: орындау 15 минуттан аспауы қажет. 

IV топ   15 – 18 жас: орындау 15 минуттан аспауы қажет.  

 V топ   19  -  22 жас : орындау 15 минуттан аспауы қажет. 

 

5.2. Жас музыкант-орындаушылардың орындауы келесі 

номинациялар бойынша қарастырылған: 

 - фортепиано; 

 - халық инструменттері (домбыра, қобыз, баян және басқалары); 

 - аспаптық ансамбльдер; 

          - домбырамен өлең айту; 

 - үрмелі аспаптар оркестрі. 
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5.3. Орындаушы-музыканттардың орындау бағдарламасы – екі түрлі 

сипаттағы туынды болуы керек. 

Байқаудың әділ-қазылар алқасына байқауға қатысушылардың 

(солисттер, топтар) орындау бағдарламасын мәтінімен және музыка мен 

мәтін авторын көрсетілген, сонымен қатар байқау қатысушысының 

шығармашылық қызметі мен жетістіктері туралы қысқаша аннотация 

ұсынуы керек.  

Репертуарды "қосу" фонограммасымен орындауға тыйым салынады!  

 

5.4.Жас музыканттарды аспаптық орындауы бойынша бағалау талаптары: 

    орындалынатын бағдарлама байқаудың талаптарына, солист немесе 

ансамбльдің жастық және жеке ерекшеліктеріне сәйкестігі; 

 шығармаларды түсінікті орындаудың бейнелік-көркемдік жетістігі; 

 орындаушының техникалық шеберлік деңгейі; 

 талдаудың түпнұсқалығы мен ерекшілігі. 

 

 

Байқауға қатысушыларды бағалау регламенті  

 

Барлық орындаулар 10 балдық жүйемен бағаланады: 

 

9 - 10 балдар I дәрежелі лауреат атағына сәйкес; 

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

7 - 7,9 балдар - III званию лауреата; 

6 - 6,9 балдар -дипломант атағы. 

 

Жарқын және сәтті орындағандары үшін Гран-при беріледі.Сонымен 

қатар ұйымдастырушы комитет байқауға қатысушыларға байқау 

лауреаттарының арнайы дипломдарын,белсенді қатысқандығы үшін және 

музыкалық шығармашылығының жоғаыр деңгейіне Диплом, алғыс хаттар 

мен номинациялар бойынша жүлделер қарастырған: 

 

-  «Қазақстандық авторлардың туындыларын үздік орындағаны 

үшін». 

 -  «Классикалық музыканы үздік орындағаны үшін». 

 

Байқауға қатысушыларға жоғары орындаған  шеберлігі үшін және олардың 

жетекші педагогтарына арнайы грамоталар мен алғыс хаттар беріледі. 

 

Ең үздік және дарынды орындаушыларға кәсіби музыкалық бағыттағы 

(мәдениет, көркемөнер) оқу орындарына түсу мақсатында ұсыныс хаттар тарту 

етіледі. 
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     Байқауға қатысушылардың барлығы қатысқан туралы сертификатқа ие 

болады.  

Байқауға қатысу шарттары 
 Байқауға қатысу үшін ұйымдастырушы комитетке  2016 жылдың 20 қарашасына дейін келесі 

құжаттарды ұсыну қажет: 

1. Қатысуға өтінімді ұсынылған үлгі бойынша  doc (Microsoft Word) электронды 

нұсқада sdoozhuldyz@mail.ru  мекенжайына жіберіледі. Өтінімді рәсімдеу үлгісі 1-

қосымшада берілген.  

2. Конкурсқа қатысушының(лардың) туу туралы куәлігінің немесе жеке куәлігінің 

(нотариуспен куәландырылған) көшірмесі электрондық түрде sdoozhuldyz@mail.ru  
мекенжайына жіберіледі. (өтінімге қосымша); 

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

түрде sdoozhuldyz@mail.ru  мекенжайына жіберіледі. (өтінімге қосымша). 

 

Байқаудың қаржымен қамтамасыз етілуі 
Байқау ешқандай қаржылық қолдаусыз, өзін өзі қаржыландыру шартында 

өткізіледі. 

Ұйымдастыру жарнасы: жеке қатысушыларға – 12 мың., ансамбльдің барлық түрлері 

үшін – 35 мың. теңге. 

  
Мектеп-интернаттың жағдайында тұру және тамақтану бағасы тәулігіне бір 

адамға 2500 теңге төленеді. 

 Қонақүйде тұру орнының бағасы өтінім беру фактілері бойынша хабарланады. 

Ерікті ұйымдастырылған жарнаның төлемі кез келген банк бөлімшесінде немесе 

«Қазпошта» АҚ бөлімшесінде "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ есеп бөліміне келесі реквизиттер 

бойынша жүргізіледі:  

"Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы" ҚБ 

020000, Көкшетау қ,  Абай к-сі, 112а, 207-каб. 

Код 18 

ЖСК KZ276010321000017832 

БСК HSBKKZKX 

БСН 040840005670 

Көкшетау қ. "Қазақстан Халық банкі" АҚ 

КНП 589 

Төлемді "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ кассасына қатысушы байқауға келген күні қолма-

қол ақшамен төлеуге болады.  

 Тамақтану және тұру орнының қаражаты барлық қатысушылар мен ертіп 

жүрушілердің келу күні бойынша қолма-қол ақшамен тұру және тамақтану 

орнының кассасына төленеді.  

  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. 

 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
http://www.zhuldyz.kz/
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1-қосымша. 

"Жұлдыз достарын шақырады" жас вокалшылар мен музыкант-

аспапшылардың байқауына қатысуға 

ӨТІНІМ 

 

Номинация: жеке вокал, аспап 

__________________________________________________________________ 

 

ТАӘ______________________________________________________________ 

 

Жасы____________________ _жынысы_______________ 

 

Нақты тұру орны: _____________________________________ пошталық индексі 

______________ 

 

Елдімекен, аудан, облыс ____________________________________ 

көше___________________________________  үй_____  

корпус_____     пәтер________ 

 

Үй телефоны_________________________________________________ 

 

Ұялы телефоны_______________________________________________ 

 

Электрондық мекенжай_______________________________________________ 

Жеке куәлігінің нөмірі, берілген мекеме (туу туралы куәлігінің нөмірі): 

__________________________________________________________________ 

 

Байқауға жолдаған оқу орны немесе мекеменің (атауы, мекен-жайы, телефон, 

факс)______________________________________________ 

 

Оқытушының ТАӘ, байланыс телефоны 

_______________________________________________________ 

 

Концертмейстердің ТАӘ, байланыс телефондары ( қажет туындалған болса 

концертмейстер  фестивальді ұйымдастырушылардан ұсынылуы мүмкін. Бұл 

жағдайда алдын ала ескеру қажет)  

 

 

Жетекшінің қолы: 

 

Мерзімі:                                      

 

МП 
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Топтың (ұжымның) "Жұлдыз достарын шақырады" 

жас вокалшылар мен музыкант-аспапшылардың  

байқауына қатысуға 

ӨТІНІМ 

Номинация: (ансамбль, топ)  
__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Аспаптар құрамы (ансамбльдер үшін) _______________________________ 

 

Ұжымның атауы, құрылу мерзімі:  

__________________________________________________ 

 

Қатысушылар саны_______(оның ішінде_____әйелдер, 

______еркектер)____________________________________________________ 

 

қатысушылардың жастары  ______бастап_____ дейін 

 

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

қатысушының жасы, аспабы 

____________________________________________________ 

 

Жетекшінің ТАӘ: ______________________________________________ 

 

Жетекшінің төлқұжат нөмірі, берілген мекеме__________________________ 

 

Жетекшінің тұрақты мекен-жайы 

_______________________________________ 

 

Жетекші мен қатысушының байланыс телефоны: ________________________ 

Жетекшінің электрондық мекенжайы: _____________________________________ 

Байқауға жолдаған оқу орны немесе мекеменің (атауы, мекен-жайы, телефон, 

факс: 

__________________________________________________________________ 

Концертмейстердің аты-жөні, байланыс телефондары. Қажет туындалған болса 

концертмейстер  фестивальді ұйымдастырушылармен таныстырылуы мүмкін. 

Өтінімді алдын ала жасау қажет. 

  

Басшының қолы:   _____________________      ___________________ 

                                 ТӘА 
Мерзімі 

_______________________________________ 
 

 

МП 
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 БАЙҚАУ РЕПЕРТУАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

туындының авторы (инициалдары, 

тегі)________________________ 

_________________________________________________________

______ 

 

Туынды атауы_________________________________________ 

 

орындау хронометражы 

(мин.)_________________________________ 

 

Қазақ композиторының 

туындысы___________________________ 

 

Классик-композитордың 

туындысы______________________________ 

 

Әлем халқтарының 

туындысы______________________________________ 

 

 

   

 

. 

 Басқа қаланың байқауға қатысушысының назарына!   

            Алдын ала келесі ақпаратты хабарлауыңызды өтініп сұраймыз: 

 Көкшетау қ., келу уақыты мен күнін (жергілікті уақыт), пойыз, рейс,  

автобус, ұшақ нөмірін, келуші ерлер және әйелдердің санын;  

 Көкшетау қаласында орналасуға көмек қажеттілігін. Егер керек болса 

интернатта, қонақүйде тұрғысы келетін  адамдар санын (қыздар мен ұлдар 

саны) көрсетіңіз;  

 Қонақүйде орналасқысы келетіндерге  қонақүй бағалары бойынша 

төлем кепілдерімен классты, жетекшілерге, ұлдарға,қыздарға нөмірлер санын 

көрсетуді. 

 

Ұйымдастырушы комитет. 

   

 

 


