
 
ІІ ГОРОДСКОЙ ОНЛАЙН КОНКУРС ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА КО 

ДНЮ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ШКОЛ  ИСКУССТВ «NEW VOICE» 

ПОЛОЖЕНИЕ: 
Время проведения: 1-2 декабря 2021г 
Организатор: ДМШ№1, Отделение эстрадного вокала   
Участники: учреждений дополнительного образования: учащиеся  детских 
музыкальных школ и школ искусств; 
Жюри:деятели культуры и искусства Казахстана,преподаватели отделения 
эстрадного вокала. 
Цель конкурса: совершенствование музыкального и эстетического 
воспитания юных музыкантов за счет повышения их творческих 
способностей через отечественную и мировую музыкальную культуру. 
Конкурс проводится по номинации : 
-эстрадный вокал ; 
- вокальный ансамбль. 
В конкурсе могут принять участие :солисты,дуэты,трио,квартеты,ансамбли. 
Возрастные категории: 
-1 возрастная категория :до 7 лет 
-2 возрастная категория:8-10лет 
-3 возрастная категория:11-13 лет 
-4 возрастная категория:14-16 лет 
-Смешанная группа 

Основные требования: 

-Участники исполняют 1 произведение,хронометраж до 5 минут. 
-Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «+1» 
Критерии оценок: 
-Музыкальность,художественная трактовка музыкального произведения; 
-Красота тембра и сила голоса; 
-Соответствие репертуара исполнительским возможностям  и возрастной 
категории исполнителя; 

-Исполнительское мастерство; 
-Умение  владеть микрофоном; 
-Чистота интонации и музыкальный строй; 
-Технические возможности  ансамблевого исполнения. 
Работа жюри: 



-На конкурсе применяется квалификационный принцип оценки конкурсной 
программы, с учетом возраста исполнителей. 
-Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
-Оргкомитет не несет ответственности за выставление оценок членами жюри 
и присуждения звания участникам. 
-Итоги конкурса и награждение проводится раздельно  с учетом возрастных 
категорий, 
-Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 
конфиденциальной информацией ,не демонстрируются и не выдаются! 
Награждение:  
-Гран При (диплом) 
-Лауреаты  1,2,3 степени(диплом) 
Для участия необходимо : 
Выслать заявку участия и видео материалы размещенные на  You Tube и 
ссылку на сайт  https://dmsh1-astana.kz/kalaly-respublikaly-baj-aular .  

После подачи заявки, ответ приходит автоматический о принятии ! (Сіздің 
өтінішіңіз жіберілді. Комиссияның қарауында) 
До 25 ноября 2021года. Участие в конкурсе подразумевает безусловное  
согласие со всеми пунктами данного положения. Результаты будут 
опубликованы 4 ноября на инстаграм странице  1_ dmsh  

ДМШ№1:Отделение эстрадного вокала 
               87014791170, 87774213186 
 

 Заявка для участия 
 

ФИО участника или название 
вокального коллектива 

 

Школа №  
ФИО педагога,концермейстера  
Мобильный  телефон, 
е-mail:педагога 
 

 

Возрастная группа участника  
Номинация  
Программа конкурса  
Хронометраж программы  

 
 
 
 

https://dmsh1-astana.kz/kalaly-respublikaly-baj-aular


МУЗЫКА ЖӘНЕ ӨНЕР МЕКТЕПТЕРІ ОҚУШЫЛАРЫ АРАСЫНДА 
ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ АЯСЫНДА  ІІ ҚАЛАЛЫҚ 
 «NEW VOICE» ОНЛАЙН  ЭСТРАДАЛЫҚ ӘН БАЙҚАУЫ 

ЕРЕЖЕ 
Өтетін уақыты: 2021жылдың  1-2 желтотқсан 
Ұйымдастырушы: №1 Балалар музыка мектебі, эстрада вокал бөлімі. 
Қатысушылар: қосымша білім беру мекемелері: музыка және өнер 
мектептері оқушылары. 
Әділқазылар: Елге танымал  өнер қайраткерлері, эстрада вокал бөлімінің 
педагогтары. 
Байқау мақсаты: музыкалық  мәдениеттің негізін, вокалдық өнерді дамыту, 
жас музыканттарды отандық және әлемдік музыкалық мәдениеті арқылы 
шығармашылықтарын арттырып, музыка-эстетикалықтәрбиесін жетілдіру. 
Байқау номинациялары: 

- Эстрадалық вокал, вокалдық ансамбльдер (жеке орындаушы, дуэт, 
трио, квартет, ансамбльдер) 

Жас ерекшеліктер: 
-1 санаттағы жас:   7жасқа дейін 
-2санаттағы жас:    8-10жас 
-3санаттағы жас:   11-13жас 
-4санаттағы жас:   14-16 жас 
-Біріккен топтар 
Байқау талаптары: 
-5 минуттан аспайтын 1 шығарма 
-Әншілерге «+» фонограммамен орындауға тиым салынады 
Бағалау критерийлері: 
-Әннің музыкалық көркемділігі; 
-Дауыс күші мен үні (тембр);  
-Орындаушының репертуардағы  жасы мен мүмкіншшілігі; 
-Орындаушылық шеберлігі; 
-Микрофонмен қолдануы; 
-Дауыс тазалығы; 
-Ансамбльдегі техникалық мүмкіншіліктері. 
Қазылар жұмысы: 
-Байқауда орындаушылардың жас ерекшелігін ескере отырып, байқау 
бағдарламасын бағалаудың біліктілік принципі қолданылады. 
-Қазылар алқасының шешімі түпкілікті және қайта қарауға жатпайды. 
- Ұйымдастыру комитеті қазылар алқасы мүшелерінің бағаларын қоюына 
және қатысушыларға атақ беруіне жауапты емес. 



- Байқау нәтижелері  жас санаттарын ескере отырып , бөлек бағаланады 
-Қазылар алқасы мүшелерінің бағалау парақтары мен ескертулері құпия 
ақпарат болып табылады, көрсетілмейді және берілмейді! 
Марапаттау: 
           * Бас жүлдде  (Диплом) 

* 1,2,3 дәрежелі лауреаттары (диплом) 
Байқауға қатысу үшін: 
Бейнебаян You Tube каналында орналастырылып сілтемесін, туу туралы 
куәлік көшірмесін, берілген өтінім үлгісі бойынша толтырып 2021 
жылдың  25 қарашасына  дейін кешіктірмей  
https://dmsh1-astana.kz/kalaly-respublikaly-baj-aular   сайтына 
жіберу. Cайтқа берілген өтінім автоматты түрде өтінім қабылданғанын 
жазады! (Сіздің өтінішіңіз жіберілді. Комиссияның қарауында!) 
Байқауға  қатысу осы ереженің барлық тармақтарымен сөзсіз келісуді 
білдіреді!!!  Байқау нәтижесі  1_ dmsh инстаграм парақшасында 
жарияланады. 
№1Балалар музыка мектебі, эстрада вокал бөлімі. 
Телефон: 87014791170, 87774213186 

Өтінім үлгісі 
 

1. Қатысушының аты-жөні, ұжымның 
атауы,  
 

 

2. Мектебі № 
 

 

3 .Педагогтің, сүйемелдеушінің аты-
жөні 
 

 

4 .Байланыс телефоны,  е-mail: 
 

 

5 .Қатысушының жас ерекшелігі 
 

 

6. Номинация 
 

 

7 .Байқау бағдарламасы 
 

 

8. Бағдарлама хронометражы  
 

 
 

https://dmsh1-astana.kz/kalaly-respublikaly-baj-aular

