
 
 

 

III Халықаралық «Young virtuosos»  

жас музыканттардың байқауы 

5-10 сәуір 2023 ж. 

Алматы, Қазақстан Республикасы 
(онлайн формат) 

 

Ұйымдастырушы 

«Art Forum of Kazakhstan» Халықаралық шығармашылық ұйымы 

Байқау "Мәдениеттер диалогы" Халықаралық 

бағдарламасы аясында өтеді 

 
Байқау мақсаттары: 

 музыкалық өнер дәстүрлерін сақтау және дамыту 

 балалар мен жастарға рухани тәрбие беру 

 орындаушылық шеберлік деңгейін жетілдіру 

 жас орындаушылардың шығармашылық әлеуетін ынталандыру. 

 
Байқау шарттары 

Байқауға қатысуға музыкалық мектептердің, жалпы білім беру мекемелерінің, 

музыкалық студиялардың, балаларға қосымша білім беру мекемелерінің 

оқушылары, шығармашылық колледждердің студенттері, сондай-ақ аспаптық 

орындаумен және вокалдық өнермен айналысатындардың барлығы 

шақырылады. 

 
Конкурс номинациялары 

I. Аспаптық орындаушылық 

1. Соло: фортепиано, ішекті, үрмелі, ұрмалы аспаптары 

2. Жалпы фортепиано 

3.Ансамбль (15 қатысушыдан артық емес) 

II.Вокалдық орындау 

Соло: академиялық, эстрадалық әні  

Ансамбль: вокалдық (7 қатысушыдан артық емес), хор 

(20 қатысушыдан артық емес)  

 

 



Қатысушылардың жас санаттары 

 1 санат: 6 жасқа дейін; 

 2 санат: 7-9 жас; 

 3 санат: 10-12 жас; 

 4 санат: 13-15 жас; 

 5 санат: 16-19 жас; 

Номинация: «Ансамбль» 
I жас тобы – балалар музыка мектебі, музыкалық студиялар, қосымша білім 

беру мекемелерініңоқушылары. 

II жас тобы – шығармашылық колледждердің/мектептердің студенттері. 

 

Бағдарламалық талаптар 

 

Барлық номинациялар үшін: 

1 санат - қатысушының таңдауы бойынша бір шығарма 

2,3 санат - қатысушының таңдауы бойынша екі түрлі шығарма   

4,5 санат – қатысушының таңдауы бойынша екітүрлі шығарма 

Номинация: «Ансамбль» 

I жас тобы – қатысушыларды таңдауға арналған екі түрлі сипаттағы шығарма  

(жалпы ұзақтығы 10 минуттан аспауы тиіс) 

II жас тобы екі түрлі сипаттағы шығарма (жалпы ұзақтығы 15 минуттан 

аспауы тиіс). 

Байқаудың қазылар алқасы 

Байқаудың қазылар алқасына қазақстандық және шетелдік музыкант- 

орындаушылар, музыкалық жоғары оқу орындарының оқытушылары, еңбек 

сіңірген өнер қайраткерлері кіреді. Байқау қорытындылары Гран-при 

иегерінің, I, II, III дәрежелі лауреаттардың, I, II, III дәрежелі дипломанттардың, 

қатысушы дипломының атағы беріледі, сондай-ақ қазылар алқасының арнайы 

сыйлықтары жоспарланған. Марапаттау барлық номинациялар бойынша жас 

санаттары ескеріле отырып, бөлек өткізіледі. Қазылар алқасы мүшелерінің 

бағалау парақтары мен түсініктемелері құпия ақпарат болып табылады, 

көрсетілмейді және берілмейді. Қазылар алқасының шешімі түпкілікті, қайта 

қарауға және шағымдануға жатпайды. 

 
Байқау шарттары 

Барлық номинациялар үшін байқау бір кезеңнен тұрады. 

Қатысушылар сілтемеге ашық қол жеткізе отырып, Youtube каналында 

интернетте жарияланған бейнежазбаға сілтеме (сілтемелер) ұсынады. 

Бейнежазба бір немесе бірнеше бейне файлдармен жазылуы керек 

(қатысушының таңдауы бойынша бағдарламаның орындалуын бір файлмен 

немесе бөліктермен жазуға болады). Бейнежазба концерттік критерийлерге 

сәйкес келуі тиіс. 



Барлық шығармалар жатқа орындалады, ансамбльге қатысушыларға нота 

бойынша орындауға рұқсат етіледі. Туындыларды орындау кезектілігін 

қатысушылардың өздері бағдарламалық талаптарға сәйкес белгілейді. 

Қатысушылардың бағдарламалары 100-балдық жүйе бойынша бағаланады 

Бейнетүсірілім орындалатын туындының басынан аяғына дейін 

бейнекамераны өшірмей және тоқтатпай жүргізілуі тиіс. Бағдарламаны орындау 

кезінде кадрда қатысушы(лар), аспап(тар) анық көрінуі тиіс. Фонограммамен 

орындауға жол берілмейді. 

 

Қаржылық шарттар 

Жарна ақысы  

Қазақстан Республикасының қатысушылары үшін - 5000 теңге  

Ансамбльдің әр қатысушысынан 2000 теңге.  

Конкурсқа қатысу үшін кіру жарнасын төлеу қолма-қол ақшасыз есеп айырысу 

бойынша жүргізіледі: AO "Kaspi Bank" кіру жарнасын төлеу туралы түбіртек 

(көшірме). Түбіртектің көшірмесі өтініммен бірге конкурстың Ұйымдастыру 

комитетіне электрондық пошта арқылы жіберіледі. Әйтпесе, қатысу 

жойылады!!! Конкурсқа қатысудан бас тартылған жағдайда кіру жарнасы 

қайтарылмайды.  

"Art Forum of Kazakhstan" Қазақстан Республикасы, Алматы қ.  

Алушы Банк: AO "Kaspi Bank"  

БСК: CASPKZKA  

БСН / ЖСН: 560131400966  

Шот нөмірі: KZ72722S000007997069  

КБе: 19  

ТТК: 869  

Төлемнің мақсаты: халықаралық конкурсқа қатысу және конкурсанттың 

немесе ұжымның т.б., номинациясын көрсету. Кіру жарнасын төлегені туралы 

түбіртек (көшірме) түбіртектің көшірмесі өтініммен бірге конкурстың 

Ұйымдастыру комитетіне электрондық пошта арқылы жіберілуге тиіс, олай 

болмаған жағдайда конкурсқа қатысу күшін жояды!!! Конкурсқа қатысудан 

бас тартылған жағдайда кіру жарнасы қайтарылмайды. 

 

 

 

 

 



Қосымша ақпарат 

Конкурстық бағдарламаның өтінімдері мен сілтемелері 2023 жылғы 1 сәуірге 

дейін ұйымдастыру комитетіне электрондық мекенжай бойынша 

қабылданады: young.virtuosos3@mail.ru 

Қатысушы жіберген өтінім-сауалнама конкурстың барлық шарттарымен 

келісуді білдіреді. 

Байланыс нөмірлері: 

+7-747-257-25-32 (Ләззат) 

Сайт: https://www.art-forum.kz/ 
 

 

 

 

"Young virtuosos" III Халықаралық байқауына 

 қатысуға  сауалнама-өтінімі 

 

1. Номинация, қатысушының жасы, санаты  _______________________ 

2. Қатысушының(лардың) тегі, аты (ұжымның атауы)   

3. Қаласы   

4. Оқу орнының атауы    

5. Оқытушының тегі, аты, әкесінің аты   

6. Концертмейстердің тегі, аты, әкесінің аты   

7. Қатысушының (қатысушылардың) ұялы тел., е - mail 
 

8. Байқау бағдарламасы 
 

(туындының авторы / құрастырушылары: тегі және аты-жөні, туындының атауы) 

9. Сілтеме(лер)  

 

 

Өтінім қағазымен қоса жарна ақысы түбіртегі бірге жіберіледі 

mailto:young.virtuosos3@mail.ru
https://www.art-forum.kz/

