
 

Жас музыканттардың 49-шы республикалық байқауын 

қашықтықтан өткізу ережелері 
 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Балалар музыка мектептері мен өнер мектептерінің халық аспаптары 

бөлімдерінің (домбыра, қобыз, қылқобыз, шертер, баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара) білім алушылары арасында жас музыканттардың 49-шы 

республикалық байқауын қашықтықтан өткізу ережелері (бұдан әрі – Байқау) 

оның мақсатын, міндеттерін, өткізу тәртібін анықтайды.  

2. Байқау музыкалық дарынды білім алушыларды және дарынды балалар 

ұжымдарын дамыту және қолдау, олардың шығармашылық белсенділігі мен 

кәсіптік бейімделуін ынталандыру мақсатында өткізіледі. 

3. Байқаудың міндеттері:  

1) жас музыканттардың эстетикалық, адамгершілік және отансүйгіштік 

сезімдерін, дәстүрлі әлемдік және отандық көркемдік мәдениет дәстүрлеріне 

деген тұлғалық қызығушылықты тәрбиелеу; 

2) балалардың әр түрлі музыкалық аспаптарда орындауын насихаттау, 

музыкаға әуестенген ұжым түрлерін жетілдіру және дамыту, білім 

алушылардың  мүмкіндіктерін кеңейту және қоғамға таныту;  

3) балалар музыка, өнер мектептерін дамыту, білім алушылардың 

шығармашылық тұлғаларын дамыту және оқыту, тәрбиелеу жұмыстарында 

олардың рөлін арттыру; 

4) республикадағы музыкалық-педагогикалық білім берудің сапасын 

арттыру, ұжымдар мен педагогтер арасында тәжірибе алмасуға ықпал жасау, 

кәсіби және мәдени байланыстарын нығайту. 

4. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

5. Байқаудың ұйымдастырушылары ұйымдастыру комитеті мен әділ 

қазылар алқасының құрамын қалыптастырады. 

 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі мен тәртібі 

 

6. Байқау 2016 жылғы 12 ақпан мен 20 сәуір аралығында балаларға 

арналған ғылыми-танымдық сайтта www.ziyatker.org қашықтықтан өткізіледі. 

7. Байқау жұмыстары 2016 жылғы 18 наурызға дейін 

rumcdo.49konkurs@mail.ru электронды поштасына қабылданады.  

Анықтама телефоны: +7 (7172) 249 306, көркем-эстетикалық бөлім 

жетекшісі Асавбаева Рауза Байдрахманқызы. 

http://www.ziyatker.org/
mailto:rumcdo.49konkurs@mail.ru


8. 2016 жылғы 18 наурыздан кейін түскен, сондай-ақ талаптарға сәйкес 

келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды.  

9. Байқауға қатысу үшін оркестрлер мен ансамбльдерге – 5000 (бес 

мың) теңге; кіші, орта жастағы топтарда жеке орындайтындар үшін – 2000 

(екі мың) теңге; жоғарғы жастағы топтарда жеке орындайтындар үшін – 

5000 (бес мың) теңге төлемақы (ұйымдастырушылық төлем) төленеді.  

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы  жүргізіледі:  

Алушы: «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» 

РМҚК (резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

АО БанкЦентрКредит 

Төлемақы мақсаты: Байқау «Жас музыканттардың 49-шы қашықтықтан 

өткізілетін республикалық байқауы». 

Байқауға қатысушының (жіберуші) фамилиясын міндетті түрде көрсету 

және төлемақы құжатын (түбіртек немесе төлем тапсырмасы) сканерден 

өткізіп, rumcdo. 49konkurs@mail.ru электрондық пошта арқылы жіберу қажет. 

10. Байқаудың қорытындысы және жеңімпаздар тізімі 2016 жылғы 3 

мамырда www.ziyatker.org сайтында орналастырылады. 

 

 

3. Фестиваль қатысушыларына қойлатын талаптар 

11. Байқауға 2015, 2016 жылдардағы облыстық, қалалық байқаулардың 

жеңімпаздары қатысады.  

12. Облыстық, қалалық (Астана, Алматы қалалары) кезең 

жеңімпаздарының республикалық кезеңге қатысуы туралы шешімді облыстық 

әділқазылар қабылдайды және ол шешімді қашықтықтан өткізілетін байқау 

қатысушысының сұранысына қоса тіркеу қажет. 

13. Байқауға қатысу үшін 2016 жылғы 18 наурызға дейін осы ереженің 1 

және 2-қосымшаларына сәйкес сұранысты толтырып, ұжымның тізімі мен туу 

туралы куәліктерінің көшірмелерін қоса жіберу қажет.  

14. Республикалық байқау келесі жас санаттары бойынша өткізіледі: 

1) кіші жас тобы –10 жасқа дейін; 

2) орта жас тобы - 11-13 жас;  

3) ересек жас тобы - 13-18  жас. 

15. Кіші жас тобының қатысушыларына қойылатын бағдарламалық 

талаптар музыка мектебінің 3-сынып білім алушыларына арналған 

бағдарламалық талаптардан төмен болмауы керек, орта жастағы топтар үшін 4-



сыныптың. ересек жастағы топтар үшін 5-сынып бағдарламалық талаптарынан 

төмен болмауы керек.   

16. Кіші және орта жастағылар тобында байқау 1 кезеңде, ересек 

жастағылар тобында 2 кезеңде өткізіледі.  

17. Байқау жұмыстары келесі талаптарға сәйкес қабылданады: 

кіші және орта жастағы топтардың жеке орындаушылары бір бейнеролик 

ұсынады, әр жеке орындаушының орындайтын шығармаларының саны үштен 

кем болмауы тиіс; 

ересек жастағы топтардың жеке орындаушылары екі бейнеролик 

ұсынады, әр жеке орындаушының орындайтын шығармаларының саны әр кезең 

үшін үштен кем болмауы тиіс; 

ансамбль, оркестрлер бір бейнеролик ұсынады, байқауда орындалатын 

шығармалардың саны бестен кем емес. Әр ұжымның өнер көрсету уақыты 15 

минуттан артық емес. 

18. Видеода монтаж элементтері болмауы тиіс. Төмен сападағы видеолар 

қаралмайды. 

19. Жеке орындаушылардың байқау жұмыстарының бас парағында келесі 

ақпараттар көрсетілуі қажет: 

- білім алушының толық аты-жөні; 

- қатысушының жасы; 

- аспаптың аталуы; 

- облысы; 

- аудан, қала; 

- білім беру ұйымы толық аталуы; 

- педагог пен концертмейстердің аты-жөні. 

20. Жеке орындаушылардың бағдарламалары 4-қосымшаға сәйкес 

ресімделеді. 

21. Оркестр немесе ансамбльдің байқау жұмыстарының бас парағында 

келесі ақпараттар көрсетілуі қажет: 

- ұжым; 

- қатысушылардың саны; 

- жас санаты; 

- облысы; 

- аудан, қала; 

- білім беру ұйымы толық аталуы; 

- байқаудың және номинацияның аталуы; 

- педагогтің аты-жөні; 

- концертмейстердің аты-жөні. 

22. Оркестрлердің немесе ансамбльдердің бағдарламалары 3-қосымшаға 

сәйкес ресімделеді.  

 

 



4. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды 

марапаттау 

 

21. Байқау нәтижесінде әділ қазылар алқа құрамы Байқау жеңімпаздарын 

анықтайды. 

22. Байқау жеңімпаздары Бас жүлде, I, II, III дәрежелердегі дипломдармен 

марапатталады. Байқау жеңімпаздарына дипломдардың, педагогтеріне, 

концертмейстерлерге алғыс хаттардың және қатысушыларға сертификаттардың 

электронды нұсқалары жүктеп алу мүмкіндігіменмына сілтеме бойынша 

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg www.ziyatker.org сайтында орналастырылады.  
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Ережеге 1-қосымша 

 

БАЙҚАУДЫҢ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫ 

 

ҚАЗАҚ ХАЛЫҚ АСПАПТАРЫ 

 

Кіші жас тобы (домбыра сыныбы) 

Сүйемелдеумен түрлі сипаттағы 3 пьеса, оның бірі – орыс, кеңес, батыс 

немесе қазақ композиторларының шығармалары. 

 

Орта жас тобы (домбыра сыныбы) 

Сүйемелдеумен түрлі сипаттағы 3 пьеса, ның бірі – орыс, кеңес, батыс 

немесе қазақ композиторларының шығармалары. 

 

Ересек жас тобы (домбыра сыныбы) 

1-кезең:  

1. Түрлі сипаттағы екі күй (шертпе, төкпе). 

2. Виртуозды шығарма. 

2-кезең:  

1. Орыс, кеңес немесе батыс композиторының шығармасы.  

2. Орындаушының таңдауы бойынша шығарма. 

 

Кіші жас тобы (қобыз сыныбы) 

Сүйемелдеумен түрлі сипаттағы 3 пьеса, оның бірі –орыс, кеңес, батыс 

немесе қазақ композиторларының шығармалары. 

 

Орта жас тобы (қобыз сыныбы) 

Сүйемелдеумен түрлі сипаттағы 3 пьеса, оның бірі – орыс, кеңес, батыс 

немесе қазақ композиторларының шығармалары. 

 

Ересек жас тобы (қобыз сыныбы) 

1-кезең:  

1. Халықтық орындау нақышындағы міндетті пьеса (күй). 

2. Ыңғайланған және өңделген халық әуендері. 

3. Орыс, кеңес және батыс композиторларының шығармалары. 

2-кезең:  

1. Ірі нысанды шығарма (концерт).  

2. Орындаушының таңдауы бойынша шығарма. 

 

Кіші жас тобы (қыл-қобыз сыныбы) 

Сүйемелдеумен түрлі сипаттағы 3 пьеса, оның бірі –орыс, кеңес, батыс 

немесе қазақ композиторлары. 

 



Орта жас тобы (қыл-қобыз сыныбы) 

Сүйемелдеумен түрлі сипаттағы 3 пьеса, оның бірі –орыс, кеңес, батыс 

немесе қазақ композиторларының шығармалары. 

 

Ересек жас тобы (қыл-қобыз сыныбы) 

1-кезең:  

1. Түрлі сипаттағы екі күй (квартет, квинтаға салумен). 

2. Сүйемелдеумен орыс немес батыс композиторының шығармасы. 

2-кезең: 

1. Ірі нысанды шығарма (концерт). 

2. Орындаушының таңдауы бойынша шығарма (халық күйі). 

 

Кіші жас тобы (шертер сыныбы) 

1. Ыңғайланған немесе өңделген қазақ халық күйі немесе қазақ 

композиторының әуені. 

2. Орыс композиторының пьесасы. 

3. Өңделген халық әні. 

 

Орта жас тобы (шертер сыныбы) 

1. Ыңғайланған немесе өңделген қазақ халық күйі немесе қазақ 

композиторының әуені. 

2. Батыс композиторының пьесасы. 

3. Өңделген халық әндері мен халық күйлері. 

4. Виртуозды шығарма немесе концерт (I бөлімі немесе II-III бөлімдері). 

 

Жоғары жастағылар тобы (шертер сыныбы) 

1-кезең:  

1. Ыңғайланған немесе өңделген қазақ халық күйі немесе қазақ 

композиторының әуені. 

2. Өңделген халық әні немесе күйі. 

3. Виртуозды шығарма. 

2-кезең:  

1. Концерт (I бөлімі немесе II-III бөлімдері). 

2. Орындаушының таңдауы бойынша шығарма немесе күй. 

 

 

ОРЫС ХАЛЫҚ АСПАПТАРЫ 

 

Кіші  жас тобы (баяна, аккордеон сыныбы) 

1. Кантилена. 

2. Қазақстан композиторының пьесасы. 

3. Ірі нысанды шығарма немесе өңделген халық әуені. 

 



Орта жас тобы (баяна, аккордеона сыныбы) 

1. Виртуозды шығарма. 

2. Полифониялық шығарма (таңдалған пернеде – баянға арналған). 

3. Ірі нысанды шығарма немесе өңделген халық әуені. 

4. Қазақстан композиторының пьесасы. 

 

Ересек жас тобы (баяна, аккордеона сыныбы) 

1-кезең. 

 1. Виртуозды шығарма. 

2. Полифониялық шығарма (баянға арналған – таңдалған пернеде). 

3. Қазақстан композиторының шығармасы. 

2-кезең.  
1. Өңделген халық әуені. 

2. Ірі нысанды шығармалар, вариациялар, өңдеулер, халық әндеріне 

ыңғайланған концерттік пьесалар. 
 

Кіші жас тобы (домра, балалайқа сыныбы) 

1. Ыңғайланған немесе өңделген қазақ халық күйі, әуені немесе қазақ 

композиторының шығармасы. 

2. XVII-XIX ғасырлардағы қампозитдың ыңғайланған пьесасы. 

3. Өңделген халық әуендері. 

 

Орта жас тобы (домры, балалайки сыныбы) 

1. Ыңғайланған немесе өңделген қазақ халық күйі, әуені немесе қазақ 

композиторының шығармасы. 

2. XVII-XIX ғасырлардағы қампозитдың ыңғайланған пьесасы. 

3. Өңделген халық әуендері. 

4. Виртуоздық шығармалар немесе концерттер (I бөлім немесе II-III 

бөлімдері). 
 

Жоғары жас тобы (домра, балалайка сыныбы) 

1-кезең:  

1. Ыңғайланған немесе өңделген қазақ халық күйі, әуені немесе қазақ 

композиторының шығармасы. 

2. Өңделген халық әндері. 

3. Виртуозды шығарма. 

2-кезең:  

1. Концерт (I бөлім немесе II-III бөлім). 

2. Орындаушының таңдауы бойынша шығарма. 

 

Кіші жас тобы (гитара сыныбы) 

1. Композитор шығармасы - классика. 

2. Қазақ халық әндерінің немесе Қазақстан композиторларының 



пьесаларының гитараға арналған өңдеулері. 

3. Орындаушының таңдауы бойынша шығарма. 

 

Орта жастағы топтар (гитара сыныбы) 

1. Композитор шығармасы - классика. 

2. Қазақ халық әуендерінің немесе Қазақстан композиторларының 

пьесаларының гитараға арналған өңдеулері. 

3. Ірі нысанды шығармалар (Халықтық тақырыптарға өңдеулер, рондо, 

сонатиналар, сюиталар және тағы басқа). 

4. Орындаушының таңдауы бойынша шығарма. 

 

Ересек жас тобы (гитара сыныбы) 

1-кезең:  

1. Композитор шығармасы - классика. 

2. Қазақ халық әндерінің немесе Қазақстан композиторларының 

пьесаларының гитараға арналған өңдеулері. 

3.Виртуозды пьеса. 

2-кезең: 

1. Ірі нысанды шығармалар және полифониялық шығармалар. 

2. Орындаушының таңдауы бойынша шығармалар. 

 

Ансамбльдер немесе оркестрлер 

Ансамбльдің немесе оркестрдің байқаулық көрсетілімдерінің 

бағдарламасына түрлі сипаттағы пьесалар кіреді, оның бірі – өңделген 

Қазақстан композиторының немесе қазақ халық әні болуы тиіс.  

Байқауда орындалатын шығармалардың саны бестен көп болмауы тиіс. Әр 

ұжымның өнер көрсету уақыты 15 минуттан аспауы қажет. Аснсамбль 

ұжымының құрамында дирижер немесе орындаушы ретінде бір педагог қатыса 

алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ережеге 2-қосымша 

 

Жас музыканттардың 49-шы республикалық байқауына  

қатысу туралы сұраныс 

 

Жеке орындаушылар 

Білім алушының 

фамилиясы, аты (толық 

жазу) 

 

Туған жылы, айы, күні 

(санмен жазу) 

 

Жас санаты  

Аспаптың аталуы  

Облысы  

Ауданы/қала  

Білім беру ұйымының 

аталуы (толық жазу) 

 

 

Орындау бағдарламасы 

 

1-кезең 

р/с Авторы  Шығарманың аталуы 

1.   

2.   

3.   

 

Орындау уақытының ұзақтығы  __________ (минутта) 

 

2-кезең 

р/с Авторы  Шығарманың аталуы 

1   

2   

Орындау уақытының ұзақтығы    __________(минутта) 

 

Педагогтің  
(аты-жөнін толық жазу) 

 

Концертмейстердің  

(аты-жөнін толық жазу) 
 

 

 

 

 



Ережеге 3-қосымша 

 

Ұжымдар (ансамбльдер немесе оркестрлер) 

 

Ұжымның аталуы  

Ұжымның сандық 

құрамы 

 

Облысы  

Ауданы/қала  

Білім беру ұйымының 

аталуы (толық жазу) 

 

 

Орындау бағдарламасы 

р/с Авторы  Шығарманың аталуы 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Орындау уақытының ұзақтығы  __________(минутта) 

 

Педагог 

(аты-жөнін толық жазу) 
 

Концертмейстер 

(аты-жөнін толық жазу) 
 

 

Қатысушылардың тізімі 

р/с Білім алушының фамилиясы, аты 

(толық жазу) 
Туған жылы, айы, күні  

(сандармен жазу) 

1   

2   

3   

 

Ескертпе:  

1. Концертмейстер болмаған жағдайда ұяшық толтырылмайды.  

2. Ұжымдардың байқауға қатысушылары сұраныстарға білім алушының туу 

туралы куәлігінің көшірмесін қоса тіркейді. 

 

 

 

 


