
Жоба 
                

Балалар мен жастар музыкалық оркестрлері және ансамбльдерінің шеруін  
дайындау және өткізу бойыша 

ЖОСПАР  
 

Өткізу күні: 2017 жылғы 1 маусым.  

Өткізу орны: облыс орталықтары, Астана және Алматы қалалары. 

Шерудің басталуы: 11.00 сағ. (барлық өңірлерде бірдей уақытта).  

Іс-шара қатысушылары: облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және Астананың жалпы орта, 

қосымша, техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру ұйымдарының педагогтері, білім алушылары                       

(12 жастан және жоғары). 

 

№ 
т/б 

Іс-шаралар атауы Орындалу 
мерзімі  

Жауаптылар  

1 Балалар мен жастар музыкалық ансамбльдерінің шеруін дайындау және 
өткізу бойыша ұжымдарда жиналыс өткізу  
 

2016 ж. 
қыркүйек  

Білім беру 
ұйымдарының 

басшылары  
2 Балалар мен жастар музыкалық ансамбльдерінің шеруін өткізу  туралы 

ата-аналар жиналыстарында ата-аналарды хабардар ету   
2016 ж. 

қыркүйек 
Білім беру 

ұйымдарының 
басшылары 

3 Ерікті қатысушылар, көмекшілер, демеушілер мен жебеушілерді тарту 
бойынша жұмыстары   

2016 ж. 
қыркүйек 

Білім беру 
ұйымдарының 

басшылары 

4 Балалар мен жастар музыкалық ансамбльдерінің шеруін дайындау және 
өткізу бойынша ұйымдастыру комитеттерін немесе жұмыс топтарын 
құру, режиссерлік – қойылым жасау топтарын қалыптастыру 

2016 ж. 
қыркүйек 

Білім беру 
ұйымдарының 

басшылары 
5 Шерудің жеке элементтерін ұйымдастыру бойынша жауапты адамдарды 2016 ж. Білім беру 



анықтау  қыркүйек ұйымдары 
басшыларының 
орынбасарлары   

6 Көркемөнер шығармашылығы үйірмелерінде, көркемөнер сабақтарында 
білім беру ұйымдарының ту, елтаңба, байрақ, шеру қатысушылары  
костюмдерінің  эскиздерін әзірлеу бойынша сабақтар өткізу  

2016 ж. 
қазан  

 

Қосымша білім 
беру педагогтері, 

мұғалімдері  
 

7 Шеруге қатысушыларды анықтау үшін білім алушылар арасында 
сауалнама өткізу, тізімін жасау  

2016 ж. 
қазан  

 

Білім беру 
ұйымдары 

басшыларының 
орынбасарлары   

8 Шеруге қатысу үшін болашақ колоннаның стилін (қораптарда 20-дан 100 
адамға дейін) оның мағыналы бөлігін және  ілеспе компонеттерін 
анықтау: 
ансамбль немесе оркестр түрін;   
музыкалық аспаптар тізімін; 
мажореткалар, черлидерлер, имидж-топторының құрамасын; 
би ұжымдарын; 
қажетті   жабдықтарын   

2016 ж. 
қазан  

 

Білім беру 
ұйымдары 

басшыларының 
орынбасарлары  

қосымша білім беру 
педагогтері, 
мұғалімдері 

9 Шерудің музыкалық негізін құрайтын шығармаларды (кем дегенде 10) 
анықтау, шерудің музыкалық негізін құрайтын партитураларды  
құрастыру, сонымен қатар би және марш қимылдарын, шығармаларды 
жаттау  

жеке кесте 
арқылы  

Қосымша білім 
беру педагогтері, 

мұғалімдері, 
оқытушылары   

10 Ата-аналар, педагогтер мен білім алушылар арасында үздік эскиздер 
бойынша байқаулар  ұйымдастырып өткізу:   
- білім беру ұйымдарының байрағы;  
- білім беру ұйымдарының ту, елтаңбасы; 
- Шеруге қатысушылардың костюмдері  

2016 ж. 

қараша-

желтоқсан 

Білім беру 
ұйымдары 

басшыларының 
орынбасарлары 

11 Білім беру ұйымының ту, елтаңба, байрағын дайындау.  Шеруге 2017 ж. Білім беру 



қатысушылардың костюмдерін дайындау. 
 

ақпан-наурыз  
 

ұйымдарының 
басшылары, білім 
беру ұйымдары 
басшыларының 
орынбасарлары   

12 Шеруге дайындықтар өткізу және кестесін құрастыру   
 

жеке кесте 
бойынша  

Білім беру 
ұйымдарының 

басшылары, білім 
беру ұйымдары 
басшыларының 
орынбасарлары   

13 Шерудің дайындығы мен өткізуі туралы жергілікті БАҚ-та кең қамту, 
имидждік материалдар, қатысушылар мен ұйымдастырушылардың 
сұхбаты мен мақалаларын жариялау  
 

жыл бойы  
 

Білім беру 
ұйымдарының 

басшылары, білім 
беру ұйымдары 
басшыларының 
орынбасарлары   

14 Шеруге қатысу  2017 ж. 
 1 маусым  

Білім беру 
ұйымдарының 

басшылары, білім 
беру ұйымдары 
басшыларының 
орынбасарлары   

 
 


