
                                                                               
МУЗЫКА  ЖӘНЕ ӨНЕР-МЕКТЕПТЕРІНІҢ 

ФОРТЕПИАНО БӨЛІМІ ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 
   АРАСЫНДА І  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОНЛАЙН 

«ЖАС  ЖҰЛДЫЗ»  ПИАНИСТЕР БАЙҚАУЫ 
  ЕРЕЖЕ 

  
Ұйымдастырушы: 
    «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығы қолдауымен,      
Нұр-Сұлтан  қаласы  Білім басқармасы  № 1 Балалар музыка мектебінің  
ұйымдастыруымен 
І республикалық  онлайн «Жас жұлдыз»  пианистер байқауы өткізіледі. 
Өткізілу мерзімі: 19-25 наурыз  2021 жыл                  
Байқаудың мақсаты:  
*Отаншылдық сезімге тәрбиелеу;  оқушылардың музыкалық-эстетикалық 
тәрбиесін жетілдіру;   
*Фортепиано мәдениеті мен өнеріне баулу, жас музыканттарының 
фортепианоға деген қызығушылығын ынталандыру.  
*Қазақстан композиторларының шығармаларын кеңінен  насихаттау; 
* Талантты, қабілетті оқушыларды  анықтау, қолдау көрсету. 
Байқау талаптары:  
 1.  Байқау  2021 жылы  , 19-25 наурыз  аралығында  №1 Балалар музыка 
мекетбінің  ұйымдастыруымен қашықтан  бейне жазбалар арқылы өткізіледі.  
2. Жас ерекшеліктері:  
 7-9жас, 
 10-12 жас, 
 13-15жас, 
 16-18жас қоса  алғанда;   
 
3. Байқау шарты. 
 Бағдарламалық талаптары: 
 Қазақстан композиторларының  2 әртүрлі мінез-құлықтағы   шығарма 
 4. Өтінімде берілген бағдарлама өзгертілмейді, шығармалар жатқа орындалу 
шарт. 
5. Бейнежазба сапалы  жазылуы керек, шығармалар   басталғаннан аяғына 
дейін тоқтамай бір бейнеде үзіліссіз жазылуы шарт, шығармалар арасында  
үзіліске жол беріледі.  Бағдарламаны орындау барысында   қолдары, аспап 
және орындаушының бейнесі  айқын көрінуі керек. Егер бейне байқау 
талаптарына сәйкес келмесе, өтініш қарастырылмайды. 



6. Қатысушылар өтініштерін, туу туралы куәліктің көшірмесін 
бейнероликтерінің сілтемесін  2021 жылдың наурыз  айының  18 не дейін  
ұйымдастыру комитетінің мектеп сайты https://dmsh1-astana.kz/kalaly-
respublikaly-baj-aular  тапсыруға тиіс. (төменде өтінім үлгісі беріледі) 
18наурыздан кейін келген өтінімдер қабылданбайды. 
 
Бағалау критерилері: орындаушылық шеберлігі, стильді келтіруі, сахналық 
мәдениеті, техникалық шеберлігі. 
Байқаудың марапаттауы:   Марапаттау әр жас ерекшелігіне қарай бөлінеді.  
Арнайы дипломдар:  «Үздік  орындаушы»,  «Жас пианист» 
- Байқаудың қазылар алқасы құрамына өнер қайраткерлері,   белгілі ұстаздар 
шақырылады. Қазылар алқасы шешімі  түпкілікті, қайта қарауға жатпайды. 
- Байқауға қатысқан өнерпаздар  және дайындаған педагогтар электронды 
түрде мақтау қағаздарымен  марапатталады.  
 - Байқау нәтижесі  және жеңімпаздар 30наурыз   1_dmsh   инстаграм 
парақшасында жарияланады. 
Нұр-Сұлтан  қаласы, Желтоқсан көшесі, 36 
№1 Балалар музыка мектебі  
Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Оралбаева Жанар 
Шерханқызы, тел.: 87774213186 , Фортепиано бөлімінің меңгерушісі 
Кожахметова Майя Еркиновна. , тел,: 87014234996. 

Өтінім үлгісі 
І республикалық онлайн «Жас жұлдыз» 

пианистер байқауына 
Өтінім 

Облыс, аудан ,қала,  
 мектеп № атауы 

 

Қатысушының аты-жөні  
 Туған күні, айы, жылы  
Тобы   
Шығарма авторы,  атауы 1. 

2. 
Шығармаға сілтеме  
Хронометраж  
Жетекшінің аты-жөні, телефон, 
электронды мекен-жайы 

 

 

 

Басшы аты-жөні                                       МӨ                                        қолы 

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


І РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОНЛАЙН КОНКУРС ЮНЫХ ПИАНИСТОВ  
«ЖАС ЖҰЛДЫЗ» СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ШКОЛ И ШКОЛ ИСКУССТВ 
 

     В связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 в период пандемии республиканский конкурс юных 
пианистов  «Жас жулдыз» пройдет в онлайн формате. 

 

«Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям- это 
важнейшая черта патриотизма. Это основа того культурно-генетического 
кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов»                
Н.Назарбаев 

   Продвижение казахстанской классической фортепианной музыки играет 
важную роль в  духовном воспитании патриотизма молодого поколения. 
Поэтому главная задача это поддержать творчество молодых  исполнителей. 

Организаторы:  

Управление образования  и Детская музыкальная школа № 1 г Нур-Султан   
при  поддержке  республиканского  научно-практического центра  «Дарын»  
 I республиканский конкурс юных  пианистов "Жас жұлдыз" 

 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Время проведения : 19-25 марта  2021 года                   
Цель конкурса: воспитание патриотизма; музыкально-эстетического 
воспитание учащихся; приобщение к фортепианной музыке и искусству; 
популяризация и пропаганда произведения композиторов Казахстана ; 
выявление и поддержка молодых талантов. 
 

Конкурсные дни 19-25 марта  , 2021 г   
1. Условия конкурса : Онлайн  конкурс проводится в номинации 

фортепиано .                                
- В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ 

и школ искусств 
-  Возрастные категории:  7-9лет, 10-12 лет, 13-15лет, 16-18лет;  
- Возраст участников определяется на момент проведения конкурса. 

2.  Програмные требования: 
-  2  разнохарактерных произведения казахстанских композиторов 



-     Видео должно быть записано качественно, единым роликом без 
остановок  с начала  и до конца исполнения произведения, 
допускаются паузы в записи между произведениями. Во время 
исполнения программы на видео должны быть отчетливо видны 
руки, инструмент и лицо исполнителя. В случае не соответствия 
видеоролика требованиям конкурса , заявка рассматриваться не 
будет. 

-  Заявку, копии свидетельство о рождении и  ссылку на видеоролик для  
участие подать  до 18 марта  2021г. на сайт школы  

           https://dmsh1-astana.kz/kalaly-respublikaly-baj-aular       
  (форма заявки прилагается) заявки отправленные после 18 марта не 
регистрируются. 
Критерии оценки: исполнительское мастерство, владение стилистическими 
особенностями, техническое мастерство. 
 
- Состав  жюри входят  заслуженные  деятели культуры , известные педагоги 
. Решение жюри обжалованию не подлежит. 
 
Награждение:   Награждения присуждаются по возрастным категориям.  
Специальные  дипломы: «Юный пианист»,  «Лучший исполнитель»,  
Всем участникам и руководителям будут вручены дипломы и грамоты в 
электронном формате. 
Результаты конкурса будут выставлены на страничке инстаграм 1_dmsh  
30 марта   
Наш адрес:  
г.Нур-Султан,  ул, Желтоқсан , 36 
Детская музыкальная школа №1 
Заместитель директора по ВР  Оралбаева Жанар Шерхановна, тел.: 
87774213186 ,заведующая отделением фортепиано  Кожахметова Майя 
Еркиновна. , тел,: 87014234996. 
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Образец  заявки  

 

Заявка на участие 
в І республиканском онлайн конкурсе юных пианистов 

«Жас жұлдыз» 
 
 

Область, район , город, 
  №  школы  
 

 

ФИО участника 
 

 

Дата рождения, число, месяц 
 

 

Возрастная категория 
 

 

Название произведения, автор 1. 
2. 

Ссылка на видеоролик 
 

 

Хронометраж 
 

 

ФИО рук-ля,  телефон, 
электронный адрес 

 

 
 

 
 
 
 
  
       Директор                               МП                                    подпись 


