
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ 

"ART FORUM OF KAZAKHSTAN" ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖОБАЛАР ҰЙЫМЫ 

 

 
 

Көрнекті қазақ композиторы, қоғам қайраткері, профессор, 

КСРО Халық әртісі, ҚазССР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты  

Ғазиза Жұбанованың 95-жылдық мерейтойына арналған 

I Халықаралық "GAZIZA"  орындаушылар байқауы 

1-9 мамыр 2022 жыл 

Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

(онлайн формат) 

 

Бас серіктес: 
Мәдениет және шығармашылық бастамаларды қолдау қоры 

 

Серіктестер: 
Алматы қаласының әкімдігі 

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы  

"Ахмет және Ғазиза Жұбановтар мұрасын зерттеу орталығы" мұражайы ҚР МОМ 

Ахмет Жұбанов атындағы қоғамдық қор 

Алматы қаласының "Рухани жаңғыру" жобалық кеңсесі 

 

1. Байқаудың мақсаты мен міндеттері: 

 ұлттық мәдениетті жаңғырту, сақтау және көрсету 

 заманауи өнердің үздік үлгілерін дамыту 

 қазақстандық композиторлардың шығармашылығын насихаттау 

 дарынды жастарды анықтау және қолдау 

 орындаушылық шеберлік деңгейін жетілдіру 

 балалар мен жастардың шығармашылық әлеуетін ынталандыру 

 

2. Байқау номинациялары: 

"Фортепиано" 

"Фортепиано ансамблі "(дуэт немесе квартет) 

"Вокалдық өнер" 



"Міндетті фортепиано" 

 

3. Жас санаттары: 

"Фортепиано", "Міндетті фортепиано" номинациялары үшін 

I жас тобы 9 жасқа дейінгі (қоса) 

II жас тобы 10-11 жас 

III жас тобы 12-14 жас 

IV жас тобы 15-17 жас 

V жас тобы 18-20 жас 

VI жас тобы 21-29 жас 

 

"Фортепиано ансамблі" номинациясы үшін: 

I Жас тобы 14 жасқа дейінгі (БММ және мамандандырылған мектептердің 

оқушылары) 

II жас тобы 15-19 жас (мамандандырылған мектептердің жоғары сынып 

оқушылары және шығармашылық колледждердің/училищелердің 

студенттері) 

III жас тобы 19-29 жас (шығармашылық ЖОО студенттері мен 

оқытушылары) 

 

"Вокалдық өнер" номинациясы үшін: 

I Жас тобы: мамандандырылған мектеп оқушылары, шығармашылық 

Колледж/училище студенттері 

II жас тобы: шығармашылық жоғары оқу орындарының студенттері, 

магистранттары 

 

4. Бағдарламалық талаптар: 

"Фортепиано" номинациясы 

(барлық жас топтарына арналған бағдарламалық талаптар) 

1. Барокко немесе классицизм дәуірінің шығармасы (үлкен форма: соната 

немесе сонатина (I немесе II және III бөлімдер), вариациялар) 

2. Батыс Еуропа немесе орыс композиторының шығармасы 

3. Қазіргі композитордың (XX-XXI ғғ.) немесе Ғазиза Жұбанованың 

шығармасы 

 

"Фортепиано ансамблі" номинациясы 

(барлық жас топтарына арналған бағдарламалық талаптар) 

Екі түрлі сипаттағы шығармалар (жіберіледі переложения) 

 

"Вокалдық өнер" номинациясы 

I жас тобы: (15 минуттан артық емес) 

1. Опералардан, оратория немесе мессадан Ария (XVI-XVIII ғғ.) 



2. XVIII-XX ғғ. композиторларының немесе Ғазиза Жұбанованың романсы  

3. Қатысушы елінің халық әні 

II жас тобы: (20 минуттан артық емес) 

1. Батыс Еуропа композиторларының операларынан Ария 

2. Қазіргі заман композиторларының немесе Ғазиза Жұбанованың ариясы 

немесе романсы  

3. Қатысушы елінің композиторларының романсы немесе әні 

 

"Міндетті фортепиано" номинациясы 

(барлық жас топтарына арналған бағдарламалық талаптар) 

1. Қазіргі заман композиторының (XX-XXI ғғ.) немесе Ғазиза Жұбанованың 

шығармасы 

2. Қатысушының таңдауымен бір шығарма  

 

5. Байқау шарттары: 

Барлық номинациялар үшін байқау бір турдан 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 2022 жылғы 1 наурыздан ерте 

жарияланбауы тиіс және концерттік критерийлерге сәйкес келуі тиіс. 

Барлық шығармалар есте сақталады, "фортепиано ансамблі" номинациясына 

қатысушыларға ноталар бойынша орындауға рұқсат етіледі. Туындыларды 

орындау кезектілігін қатысушылардың өздері бағдарламалық талаптарға 

сәйкес белгілейді. Баяндамалар 100 балдық жүйе бойынша бағаланады. 

Бейнетүсірілім орындалатын туындының басынан аяғына дейін 

бейнекамераны өшірмей және тоқтатпай жүргізілуі тиіс. Бағдарламаны 

орындау кезінде кадрда конкурсант (конкурсанттар), аспап (аспаптар) анық 

көрінуі тиіс. Фонограммамен орындауға жол берілмейді. 

Бейнежазба сипаттамасында мынадай мәліметтер көрсетілсін: 

1) конкурсқа қатысушының аты-жөні 

2) номинация, Жас санаты 

3) елі, қаласы, оқу орнының атауы 

4) конкурстық бағдарлама 

5) педагогтың аты-жөні 

6) концертмейстердің аты-жөні 

 

6. Байқаудың қазылар алқасы: 

Қазылар алқасының құрамында әлемнің түрлі елдерінен танымал педагогтар, 

профессорлар мен доценттер, орындаушылар - солистер, өнертанушылар, 

музыкалық сыншылар бар. 



Конкурстың қазылар алқасы сыйлықтарды бөлуге немесе олардың кез 

келгенін бермеуге құқылы. Қазылар алқасының шешімі түпкілікті болып 

табылады және қайта қарауға жатпайды. 

Жүлделі орындарға (I, II, III) ие болған қатысушылар лауреат атағы беріле 

отырып, дипломдармен марапатталады. Жоғары деңгей көрсеткен, бірақ 

жүлдегерлер қатарына кірмеген қатысушылар конкурс дипломанты атағы 

беріле отырып, дипломдармен марапатталады. Гран-при иегерлеріне ақшалай 

сыйлықтар қарастырылған. Қазылар алқасының шешімі бойынша 

лауреаттарға қосымша ақшалай сыйлықтар, ноталық жиынтықтар, арнайы 

дипломдар, қазылар алқасының мүшелерінен лауреаттарға арналған жеке 

мастер-класс және байқау серіктестерінің сыйлықтары, Ғазиза Жұбанова 

атындағы ақшалай сыйлықтар, сондай-ақ "Ғазиза Жұбанованың туындысын 

үздік орындағаны үшін" арнайы сыйлығы тағайындалады. 

Өтінім бере отырып, қатысушы ұйымдастыру комитетіне электрондық пошта 

арқылы жіберілген дербес деректерді өңдеуге және ресми сайтқа 

орналастыруға келісім береді. 

 

7. Қосымша ақпарат: 

Конкурстық бағдарламаның өтінімдері мен сілтемелері 2022 жылғы 25 

сәуірге дейін ұйымдастыру комитетіне электрондық мекенжайлар бойынша 

қабылданады: 

«Фортепиано», «Фортепиано ансамблі»: gaziza.competition1@mail.ru 

«Вокалдық өнер» және «міндетті фортепиано»: gaziza.competition2@mail.ru 

Қатысушы жіберген өтінім-сауалнама конкурстың барлық шарттарымен 

келісуді білдіреді. 

Байланыс нөмірлері: 

+7-700-721-54-08 +7-700-721-54-07 

Ұйымның электрондық мекенжайы: art-forum.kz@mail.ru 

Сайт: http://www.art-forum.kz/ 

 

8. Қаржылық шарттар: 

Кіру жарналары 

Қазақстан Республикасынан қатысушылар үшін 

"Фортепиано", "Вокалдық өнер"номинациялары үшін 10000 теңге 

"Міндетті фортепиано" және "фортепианолық ансамбль" номинациялары 

үшін 5000 теңге (ансамбльдің әрбір қатысушысынан) 

Конкурсқа қатысу үшін кіру жарнасын төлеу 

қолма-қол ақшасыз есеп айырысу: AO "Kaspi Bank" 

Кіру жарнасын төлеу туралы түбіртек (көшірме). Түбіртек көшірмесі 

конкурстың Ұйымдастыру комитетіне электронды пошта арқылы бірге 

жіберілуі тиіс 

өтініммен. 

gaziza.competition1@mail.ru
gaziza.competition2@mail.ru
art-forum.kz@mail.ru
http://www.art-forum.kz/


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 560131400966 

Шот нөмірі: KZ72722S000007997069 

КБе 19 

ТТК 869 

 

Өтінім-сауалнама 

1. Номинация және жас тобы 

2. Аты-жөні қатысушының 

3. Туған күні 

4. Оқушыларға арналған оқу мекемесінің атауы немесе конкурсант 

ұсынатын жұмыс орнының атауы 

5. Педагогтың аты-жөні 

6. Концертмейстердің аты-жөні 

7. Қатысушының елі 

8. Мекен-жайы (индексі) және байланыс телефоны 

9. Конкурстық бағдарлама (авторын және атауын көрсете отырып) 

10. Youtube Бейне сілтемесі 
 

Өтінімге қатысушының JPG форматындағы фотосуреті (құралмен 

жақсырақ), төлем туралы чек, жеке куәлік міндетті түрде қоса берілуі 

тиіс. 


