
Жалпы білім беретін мектеп оқушылары арасында 

«Көңілдің асыл пернесі: Н. Ә. Назарбаевтың сүйікті әндері», 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне арналған 

республикалық шығармашылық онлайн байқау туралы 

 

ЕРЕЖЕ 
 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

Осы Ереже «Көңілдің асыл пернесі: Н.Ә.Назарбаевтың сүйікті әндері» 

шығармашылық байқауын ұйымдастыру және өткізу тәртібін анықтайды. 

«Көңілдің асыл пернесі: Н.Ә. Назарбаевтың сүйікті әндері» (бұдан әрі - 

Конкурс), байқауға қатысу шарттары және жеңімпаздарды анықтау 

критерийлері, оны өткізу мерзімі. 

Байқауды ұйымдастырушылар - «Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президентінің Кітапханасы - Елбасы» мемлекеттік мекемесі, Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президентінің Қоры - Елбасы және 

«М.Өтемісұлы атындағы Оқушылар сарайы». 

 

2. КОНКУРС МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

Байқаудың мақсаты - жас дарындардың шығармашылық белсенділігін қолдау 

және арттыру, қазақ халқының музыкалық мұрасын және Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың сүйікті 

әндерін оқып үйрену және насихаттау арқылы музыка пәніне деген 

қызығушылықтарын арттыру. 

Байқаудың қойылған мақсатына сәйкес келесі міндеттер қарастырылады: 

- ұлттық және жалпы адамзаттық тәжірибені бейнелеудің феноменальды 

құралдарының бірі ретінде өлең жазуды өзектендіру; 

- Н.Ә.Назарбаевтың әні мен поэзиясын жеке тұлғаны қалыптастырудың ең 

бай қоры ретінде насихаттау; 

- қазақстандық қоғамның рухани-адамгершілік және мәдени дәстүрлері 

тұрғысынан жастардың құндылық бағдарын қалыптастыру; 

- музыкалық өнердің әр түрлі жанрындағы дарынды жас орындаушыларды 

анықтау және қолдау. 

 
3. КОНКУРС ШАРТТАРЫ 

 

Байқауға қатысушылар, жалпы білім беретін мектептердің вокалды ұжымдық 

топтары (жеке, дуэт, трио) қатыса алады (қатаң түрде бір вокалды ұжым 

немесе бір білім беру ұйымының солисті). 

 

 

Анықталған жас санаттары: 



- біріншісі - 12 жастан 14 жасқа дейін; 

- екіншісі - 15-тен 17 жасқа дейін. 

Шығарма жанды дауыспен орындалады. 

 

Байқау 4 номинация бойынша өтеді: 

- «Бабамнан қалған кеңдала» (Н. Ә. Назарбаевтың авторлық әндерін 

орындау); 

- «Елбасының сүйікті әндерінің толқынында» (Н. Ә. Назарбаевтың сүйікті 

әндерін орындау); 

- «Касиетті домбыра» (Елбасының сүйікті әндерін немесе оның авторлық 

шығармаларын домбыраның сүйемелдеуімен орындау); 

- «Ән адаммен қалады ...» (қазақ халқының музыкалық мұрасын және ҚР 

Тұңғыш Президентінің сүйікті әндерін қазақ тілінде насихаттау). 

Байқауға қатысудан бас тартқан жағдайда, құжаттар мен материалдар 

қатысушыларға қайтарылмайды. 

 

 

4. КОНКУРС ТӘРТІБІ 

 
Байқау екі кезеңде өтеді: 

Бірінші кезеңде (қарау) - негізгі кезеңге үміткерлерді іріктеу өтеді. 

Бірінші кезеңдегі қатысушыларға қойылатын критерийлер: 

сыртқы келбет, орындау деңгейі (интонация тазалығы), дыбыс сапасы, 

репертуар жоба тақырыбына сәйкес келуі керек, орындаушылардың сипаты 

мен бейнесі міндетті түрде салмақты болу керек. Видеоның фоны бейтарап, 

өздігінен болуы керек және орындаушының назарын аудармауы керек. 

 

Қатысуға өтінімді тіркеуге қойылатын талаптар: 

Онлайн-байқаудың бірінші кезеңіне қатысу үшін (сырттай) байқауға 

қатысушылар номинациялардың біріне кіру үшін байқау нөмірінің 

орындалуын бейнежазбамен қамтамасыз етуі керек. MP4 форматындағы 

бейне формат. 

Қатысуға өтінімдер мен конкурстық бейнематериалдарды 

қабылдаудың соңғы мерзімі 8.10.20 - 10.10.20 аралығында. 

Бейне материалдары жоқ өтінім жарамды деп саналмайды. Сайыскер 

4 минуттан аспайтын бір шығарманы орындайды. 

Өтініштер мен бейнематериалдар электронды поштаға жіберілуі 

керек: saya_zhakupova@mail.ru, сонымен қатар dvorecutemisova@mail.ru 

электронды поштасына көшірме жасау керек. 

Өтінім білім беру ұйымынан қатаң түрде қабылданады, білім беру 

ұйымының бірінші басшысының қолымен және мөрімен куәландырылады. 

Көрсетілген мерзімнен кеш түскен өтінімдер Байқауға жіберілмейді. 

Екінші кезеңде (негізгі кезең) - Конкурстың жеңімпаздары мен 

жүлдегерлерін анықтау. 



 

Ұйымдастыру комитеті жобаның позициясына сәйкес келмейтін 

бейнені қарастырмауға құқылы (мазмұны, файлды сақтауға және жіберуге 

қойылатын талаптар, техникалық сипаттамалар) 

Бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша ақтық мәреге 8-10 қатысушы 

шығады.   

Байқауға қатысушылардың бейнежазбасы (негізгі кезең) 2020 жылдың 

10 қарашасында Конкурс ұйымдастырушыларының сайттарында 

орналастырылады. 

 

Байқау нәтижелері 2020 жылдың 17 қарашасында шығарылады 

 

 

5. БАЙҚАУДЫҢ ӘДІЛ-ҚАЗЫ АЛҚАЛАРЫ 
Байқаудың қазылар алқасы мен оның төрағасын байқауды 

ұйымдастырушылармен анықталады. 

Қазылар алқасы материалдарды іріктеп тыңдайды, әр номинация бойынша 

Конкурстың финалистері мен жеңімпаздарын анықтайды. 

Қазылар алқасының шешімі нақты болып табылады, хаттамада тіркеледі  

және қайта қаралмайды. 

Байқаудың қазылар алқасы құрамына танымал әншілер, композиторлар 

мен оқытушылар кіреді. 

 

6. БАЙҚАУ ҚАТЫСУШЫЛАРЫН БАҒАЛАУ КРИТЕРИИЛЕРІ: 

 

- көркем орындау деңгейі, әннің немесе шығарманың бейнелі құрылымын 

түсіну және ашып, жеткізе білу; 

- техникалық вокалды немесе аспаптық техниканы меңгеру деңгейі; 

- әртістік шеберлік, сахналық образ; 

- репертуардың қатысушының жасына сәйкестігі, оның даралығы, 

қатысушының музыкалық қабілеттерін толық ашуға ықпал ету; 

- музыкалық сүйемелдеудің фонограммалық жазбасының сапасы. 

Видеоның фоны бейтарап, өздігінен болуы керек және орындаушының 

назарын аудармауы керек. 
 

7. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ СЫЙЛЫҚТАР 

 

Дауыс беру қорытындылары бойынша қазылар алқасы: 

- Гран-при - Құрмет дипломы және ақшалай сыйлық; 

- 1 орын - Құрмет дипломы және ақшалай сыйлық; 

- 2 орын - Құрмет дипломы және ақшалай сыйлық; 

- 3 орын - Құрмет дипломы және ақшалай сыйлық. 

Қазылар алқасы барлық орындарды марапаттамауға құқылы. 

Қазылар алқасы өз қалауы бойынша жеке жетістіктері немесе қызықты 

орындаушылық шешімдері үшін арнайы сыйлықтар тағайындауға құқылы. 



Ескерту: алдыңғы конкурстардың жеңімпаздары байқауға қатыса алмайды. 

8. ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАРДЫҢ АДРЕСІ ЖӘНЕ  БАЙЛАНЫС 

ТЕЛЕФОНДАРЫ 

Өтініш пен қоса берілген құжаттарды 2020 жылдың 6 қарашасына дейін 

мына мекен-жай бойынша тапсырылуы керек: 

Нұр-Сұлтан, ст. Бейбітшілік 11, индекс 000001. 

«Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің кітапханасы - Елбасы» 

ММ. 

Байқау туралы барлық ақпарат Конкурсты ұйымдастырушылардың 

www.presidentlibrary.kz., Www.fpprk.kz және www.dvorets.kz веб-сайттарында 

орналастырылған. 

 

Байланыс телефоны / факс: 8 (7172) 75-12-12; моб: +7 702 230 91 66 

электрондық пошта: saya_zhakupova@mail.ru 

Координатор: Жакупова Саягүл Курбановна 

Оқушылар сарайы М.Өтемісова, көш. А.Мәмбетова, 1. 

Координатор: Красноштанова Наталья Викторовна 

Байланыс телефоны / факс: 8 (7172) 32 49 28 

электрондық пошта: dvorecutemisova@mail.ru 

 

 
 

СҰРАНЫС-САУАЛНАМА 

Мектепаралық «Көңілдің асыл пернесі: Н. Ә. Назарбаевтың сүйікті 

әндері» атты байқауға  
 

Қатысушының аты-жөні: ___________________________________________________  

Жасы _____________________________________________________________________  

Мектеп, аудан: _____________________________________________________________  

Шығарманың аты: _________________________________________________________  

Жетекшінің аты-жөні: ______________________________________________________  

Мекенжайы: _______________________________________________________________  

Байланыс телефоны: _______________________________________________________  

Электронды адресы: _______________________________________________________  

 

Байқауға қатысу шарттарымен келісемін: 

                   _________________  ( ___________________________ ) 

                 қолтаңба                                    Аты-жөні  

«____» ___________________ 2020 жыл 



 


