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3. Байқауға қатысушылар  

 

9. Байқауға Шығыс Қазақстан облысының қосымша музыкалық білім беру 

мекемелерінің оқушылары келесі жас санаттары бойынша қатысады:  

1) кіші жас тобы: 5-6 жас; 

2) кіші жас тобы: 7-9 жас; 

3) орта жас тобы: 10-13 жас; 

4) жоғарғы жас тобы: 14-16 жас. 

Қатысушылардың жасы 01.01.2023 жылға қатысты есептеледі. 

 

4. Байқауды өткізудің шарттары мен тәртібі 

 

10. Байқау мынадай номинациялар бойынша өткізіледі: 

- эстрадалық вокал; 

- Академиялық ән айту. 

Байқауға қатысушылар патриоттық, достық, бақытты балалық шақ 

тақырыптарында бір вокалдық шығарма орындайды. 

Репертуар орындаушының жас санатына сәйкес болуы керек. 

Шығарма жанды дауыста немесе минус фонограммамен сүйемелдеумен 

орындалады. 

Байқаудың жұмыстарын бағалау критерийлері: 

1) орындаудың вокалдық шеберлігі (интонация тазалығы); 

2) орындаушылық шеберлік; 

3) сахналық бейне; 

4) репертуардың байқау тақырыбына сәйкестігі. 

11. Байқауға қатысуға төрт қатысушыдан - қосымша білім беру 

ұйымының солистері жіберіледі. 

                 

5. Байқау қорытындысын шығару және қатысушыларды марапаттау 

13. Байқауды бағалау критерийлеріне сәйкес кәсіби қазылар алқасы бағалайды. 

Қазылар алқасының шешімі түпкілікті болып табылады, хаттамамен ресімделеді 

және қайта қарауға жатпайды. 

14. Байқау қорытындысы бойынша қазылар алқасының мүшелері 

жеңімпаздарды анықтайды. Жеңімпаздар Гран-при, бірінші, екінші және үшінші 

дәрежелі лауреат атақтарымен марапатталады. 

15. Байқауға қатысушыларға грамоталардың электрондық нұсқалары          

2023 жылдың 22 сәуіріне дейін Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы 

«Дарындылық пен қосымша білім беруді дамытудың Шығыс Қазақстан ғылыми-

әдістемелік «Дарын» орталығы» сайтында орналастырылады. 

Анықтама үшін телефондар: 

- Дубейко Елена Анатольевна, №1 БММ, директордың ТЖ бойынша 

орынбасары, Өскемен қаласы, ұялы телефон: 8(705)530-67-35. 

- Муратова Мольдер Муратовна, №1 БММ, директордың ТЖ бойынша 

орынбасары, Өскемен қаласы, ұялы телефон: 8(777)678-64-78. 
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№1 қосымша  

 

Қашықтықтан өтетін  

Облыстық «Мөлдір нота»  

байқауының ұйымдастыру  

комитеті                                                                                                       
                                                                                                           

 

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы  

Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «№1 балалар музыка мектебі» КМҚК 

Облыстық қашықтықтан өтетін «Мөлдір нота» байқауына қатысуға өтінім,  

16 – 17 наурыз 2023 жыл 

 

                                                                                   
 

 

 

 

  

 

Директор___________________    толық аты-жөні 

                                     (қолы, мөр) 

 

Байқаудың барлық қатысушылары көрсетілген, номинациясына қарамастан, білім беру мекемесінен, 

директорымен бекітілген, бір өтінім жасалады (өтініш қосымша word форматында жіберіледі).  

Қатысушының аты-

жөні 

Қосымша 

білім беру мекемесінің 

атауы 

 

Оқытушының 

аты-жөні, 

байланыс 

телефондары 

Номинация, 

бағыт 

Репертуар, 

бейнематериалға 

сілтеме  

    

 

 


