
 

30-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РК 
ГОРОДСКОЙ ОНЛАЙН КОНКУРС  ПЕСЕН 

« БЕЙБІТШЛІК ПЕН МЕЙІРІМДІЛІКТІҢ 7 НОТАСЫ» 
                    СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

 
 
     В связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 в период пандемии городской конкурс эстрадной песни  
«Бейбітшілік пен мейірімділіктің 7 нотасы»  пройдет в онлайн формате. 
 
Время  проведения: 25-30  октября 2021 года                    
  
Цели и задачи конкурса: Создание условий для проявления творческого 
потенциала учащихся города Нур-Султан. Воспитание детей и подростков в 
духе патриотизма, доброты и дружбы, выявление новых дарований, 
повышения профессионального мастерства педагогов,  активизации их 
творческой деятельности.  
На данный конкурс приглашаем вокальные ансамбли, солисты   музыкально-
одаренных  детей  столицы. Возраст участников от  8до  17 лет. 
Условия конкурса: 
Конкурс проводится последующим номинациям : 
1.Вокал (соло) -  8- 10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет 
2. Вокальные ансамбли ( дуэты, трио, квартеты   и т.д)  
 8- 10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет (количество детей в ансамбле не более 12 
человек) Каждая организация образования   выставляет 1 солиста и 1 
вокальный ансамбль. Содержание репертуара:(песни о доброте и дружбе, о 
мире и согласии, о любви к ближнему ) Просим строго воздержаться 
тематики конкурса. 
     Вокал: (соло, дуэт, трио, вокальные группы)  конкурсные выступления 
проводятся в сопровождении фонограммы «минус», исполняется одна песня. 
 Видеоролик должно быть записано качественно и загружено на You Tube 
канале .  
 
Жюри: Состав жюри формируется организаторами  с привлечением 
высококвалифицированных вокалистов, выдающихся деятелей культуры 
и искусства. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 



Критерии оценок: Уровень исполнительского мастерства, сценическая 
культура и  артистичность, соответствие формы  и   содержания репертуара, 
внешний вид - костюмы,  оригинальность конкурсной  программы.   

Награждение победителей 
   Лучшие творческие коллективы и исполнители награждаются  Дипломами . 
Просим указать точный электронный адрес  в заявке. 
   Результаты   конкурса будут размещены на школьном инстаграме 1_dmsh   
1 ноября  2021г. 
Ответственные: Ж.Ш.Оралбаева, Даулетбак М.Т.  

 
Для  участия  в  конкурсе необходимо:  до 23 октября  2021г. Подать заявку 
на сайте  https://dmsh1-astana.kz/kalaly-respublikaly-baj-aular  : 
ссылку видео  на You Tube канале  , заявку на участие (форма заявки  
прилагается), копию свидетельство о рождения. После подачи заявки, ответ 
приходит автоматический о принятии ! (Сіздің өтінішіңіз жіберілді. 
Комиссияның қарауында) 
 
тел.;  314386  
 
                                                             

Форма заявки 
 

30ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РК И ДМШ№1 
ГОРОДСКОЙ ОНЛАЙН  КОНКУРС ПЕСЕН 

 «БЕЙБІТШЛІК ПЕН МЕЙІРІМДІЛІКТІҢ 7 НОТАСЫ» 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

 
 
Школа 
 

 

ФИО участника или название кол-ва, 
список участников 

 

Дата рождения, 
возрастная категория 

 

Автор и название произведения, 
хронометраж 

 

ФИО руководителя   
телефон,  E- mail  
 
Директор                                     МП                                        подпись 

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


ҚР Тәуелсіздігінің 30- жылдығы  аясында 
«Бейбітшілік пен мейірімділіктің 7 нотасы» оналайн ән байқауы 

ЕРЕЖЕ 
Өткізілетін уақыты: 25-30 қазан аралығы 2021 жыл                                      
 Ұйымдастырушы:  Білім басқармасы, №1Балалар музыка мектебі 
Байқау мақсаты: Бейбітшілік пен жақсылық,достық туралы, мультфильм 
және кино әндерін орындау, өскелең ұрпақты көркемдік және эстетикалық 
талғамға тәрбиелеу,педагогтардың кәсіби шеберлігін жетілдіру, олардың 
шығармашылық қызметін жандандыру. 
        Аталған байқау жалпы білім беретін мектептерінің оқушылары арасында 
өткізіледі. 
Қатысушылардың жасы:  8 жастан 17 жасқа дейін.   
Байқау талаптары:  
Вокал( жеке орындаушы)  : 8-10жас, 11-13жас, 14-17 жас 
Вокалдық ансамбль  ( дуэт,трио, вокалдық топтар) 
Әр мектептен  1 жеке орындаушы , 1 ансамбль шығару. 
Байқауда өнер көрсету «минус» фонограммасымен   бір ән орындалады. 
Бейне жазба сапалы түсіріліп You Tube арнасына  жүктеу. 
Байқауға қатысу шарттары: 
Байқауға қатысу үшін: 2021 жылы қазан айының 23-не дейін байқаудың 
ұйымдастыру комитетіне сапалы бейнежазба сілтемесін, өтініш, 
қатысушылар тізімі.(ТАӘ,туған күні,айы,жылы)   берілген сайтқа 
https://dmsh1-astana.kz/kalaly-respublikaly-baj-aular  жүктеу. Өтінім 
автоматты түрде қабылданып бірден жауап беріледі. 

Байқаудың қазылар алқасы 
Байқауға қатысушылардың өнерін қазақстан Республикасының танымал 
мәдениет  қайраткерлерінен  құралған кәсіби  мамандар бағалайды. Қазылар 
алқасының шешімі түпкілікті  және қайта қаралмайды. 

Бағалау өлшемдері 
Орындау шеберлігі, сахналық мәдениеті және артистілігі, репертуардың түрі 
мен мазмұнының сай келуі, киім үлгісі, байқау бағдарламасының ерекшелігі. 
 Жеңімпаздарды  марапаттау 
 Байқау нәтижесі 1_dmsh инстаграм желісінде 1 қараша жарияланады. 
Жеңімпаздар мен жетекшілер   элекронды түрде дипломдармен 
марапатталады. 
 
 
 

 

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


 
ҚР ТӘУЕЛСІЗДІГІ ЖӘНЕ №1 БАЛАЛАР МУЗЫКА МЕКТЕБІНІҢ  

30 ЖЫЛДЫҒЫ АЯСЫНДА ҚАЛАЛЫҚ ОНЛАЙН 
 «БЕЙБІТШІЛІК ПЕН МЕЙІРІМДІЛІКТІҢ 7 НОТАСЫ» БАЙҚАУЫ 

ӨТІНІМ 
 
 
Мектеп 
 

 

Қатысушы аты-жөні, топ атауы 
  

 

Жас ерекшелігі, туған күні  ,айы 
 

 

Шығарма авторы , атауы, ұзақтығы 
 

 

Жетекшінің аты-жөні 
 

 

телефонs,  E- mail 
 

 

 
 
Басшы аты-жөні                                       МО                                        қолы 

 

 


