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Қазақстан Республикасының 25 жылдығына орай 

Кенен Әзірбаев атындағы «Шырқа, даусым!» атты  

ҮІII-Республикалық әншілер конкурсының 

Е Р Е Ж Е С І 

 

1. Жалпы ереже 

Жамбыл облысы әкімдігінің мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы              

2016 жылдың 28-ші қазанда Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, аса көрнекті 

халық композиторы, ақын Кенен Әзірбаев атындағы «Шырқа, даусым!» ҮІІI  

республикалық әншілер конкурсын Тараз қаласында өткізеді.  

 

2. Конкурстың мақсаты 

o К.Әзірбаевтың шығармашылығын кеңінен насихаттап, ұрпақтан – ұрпаққа жеткізу; 

o Дарынды жастардың орындаушылық шеберлігінің шыңдалуына, өнер қанатын 

кеңге жайып, көпшілікке кеңінен танылуына мүмкіндік жасау; 

o Дәстүрлі орындаушылық өнерді жан-жақты насихаттау, жас ұрпақтың рухани 

ұстанымына айналдыру; 

o Жастардың эстетикалық және ұлтжандылық тұрғыда тәрбиеленуіне, ұлттық және 

әлемдік мәдениет құндылықтарына тартылуына ықпал ету. 

 

3. Конкурстың талаптары мен шарттары 

 

o Конкурсқа қатысушы үміткер алдын-ала іріктеу кезеңіне ережеде көрсетілген I 

кезеңде орындайтын әндерін орындап, ұйымдастырушылардың электронды 

поштасына жібереді, іріктеуден өткен ұміткер хабарландырылады. 

o Алдын-ала іріктенуден өткен үміткер конкурстың екі кезеңін көрермен алдында 

өтеді. Конкурсқа қатысушылар әр кезеңде үш шығарманы жатқа орындайды.  

o Конкурс лауреаттары жыл соңында өтетін қорытынды Гала концертте ақысыз өнер 

көрсетеді; 

o Үміткер әндерді міндетті түрде жанды дауыспен, домбыра, қылқобыз немесе басқа 

ұлттық музыка аспаптарының сүйемелдеуімен орындауы қажет;   

o Конкурсқа жасы 16-35-ке дейінгі жастар қатыса алады- Алматы, Астана 

қалаларынан 2 үміткерден ғана қабылданады, Қазақастанның басқа облыс, 

қалаларынан қатысушылар санына шектеу қойылмайды; 

o  Бұрын өткен К.Әзірбаев атындағы Республикалық «Шырқа, даусым!» әншілер 

конкурсының лауреаттары конкурсқа қатыстырылмайды; 

o Конкурсанттардың ұсынған әндері қайталатын болса, ұйымдастырушылар 

тарапынан өзгерту енгізу қажеттілігі хабарланатын болады. 

 

І кезең: 

    1. К.Әзірбаевтың бір әні (өз қалауы бойынша); 

    2. Міндетті түрде орындау ( «Шырқа, даусым!»)  

    3. К.Әзірбаевтың тізімде көрсетілген бір әні (тізім тіркеледі, қосымша №1) 

 

 



ІІ кезең: 

1. Халық әні немесе халық композиторларының әні    

2. Жеребе бойынша осы 5 әннің біреуін орындайды/«Бозторғай»,«Бұлбұлға», «Жас 

екпін», «Алатау алабында», «Көкшолақ»/ 

3. Өз қалауы бойынша бір ән 

4. Құжаттарды қабылдау 

Алдын-ала іріктеу кезеңне бейнежазбалары 2016 жылғы 10 қазанға дейін жіберіледі. 

ocnt_taraz@mail.ru. Іріктеу кезеңінен өтті деп хабарлама алған үміткерлер төменде 

көрсетілген құжаттарын қосымшада (қосымша №2) берілген нұсқа бойынша 2016 жылғы 

15 қазанына дейін электронды пошта арқылы қабылданады: ocnt_taraz@mail.ru 

 туу туралы куәлік немесе жеке куәлік көшірмесі; 

 өмірбаяны, ұстазының аты – жөні; 

 9х13 көлемдегі түрлі-түсті фотосурет 

 әр кезеңде орындалатын шығармалар тізімі; 

 шығармашылық мінездеме 

Жамбыл облысы, Тараз қаласы А.Асқарова көшесі 47, Облыстық халық шығармашылығы 

орталығы, тел.факс 8 (7262) 45-25-59, 45-26-02. Ұялы телефондар: 8 7474131431, 

87077375960 

5. Ұйымдастыру комитеті 

o Жамбыл облысы әкімдігінің мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 

конкурсты өткізу бойынша ұйымдастыру комитетінің құрамын бекітеді. 

o Ұйымдастыру комитеті мемлекеттік органдар мен конкурсты өткізуге қатысушы 

мәдениет ұйымдары өкілдерінен құралады.  

o Ұйымдастыру комитеті конкурсты дайындау және өткізу бойынша басшылық 

жасайды, жүлделі орындардың саны мен ақшалай сыйақының мөлшерін 

анықтайды. 

o Ұйымдастыру комитеті іс-шараның ақпараттық-жарнамалық қолдау түрлерін 

айқындайды. 

o Ұйымдастыру комитеті Конкурсты дайындау және өткізу барысында туындайтын 

өзге де мәселелерді шешеді. 

o Ұйымдастыру комитеті конкурста орындалған шығармаларды қатысушыларға 

қосымша ақы төлемей–ақ, тікелей радио мен теледидардан көрсету, жазып алу 

және одан әрі тарату құқығына ие.  

o Облыстық халық шығармашылығы орталығы конкурстың барлық кезеңінде тамақ және 

жатын орынмен қамтамасыз етеді. Қатысушының бару-қайту жол шығындарын жіберуші 

жақ көтереді. 

6. Конкурстың қазылар алқасы 

Конкурстың қорытындысын шығару үшін қазылар алқасы құрылады. Қазылар 

алқасының құрамына мемлекеттік органдардың өкілдері, мәдениет және өнер 

қайраткерлері кіреді. Қазылар алқасының шешімі түпкілікті және қайта қарауға 

жатпайды, хаттамамен рәсімделеді және барлық мүшелері қол қояды. Дауыстар тең 

бөлінген жағдайда төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Қазылар алқасы 

Ұйымдастыру комитетімен белгіленген жүлделі орындарды бермеуге немесе 

үміткерлер арасында бөлуге құқылы. Қазылар алқасы шешімінің әділ болуын 

қадағалайтын тәуелсіз сарапшы енгізілетін болады. 

 Қатысушыны бағалау критерийлері: 

 орындаушылық шеберлігіне; 

 дауыс мәнері мен кеңдігіне (диапазонына); 

 сахна мәдениеті мен киім үлгісіне; 

 әннің өңделуі мен жазылу сапасына /аранжировкасына/  

 ән мәтінінің дұрыстығына; 

 әннің орындалу үлгісіне назар аударады. 

  

mailto:ocnt_taraz@mail.ru


Жүлдегерлерді марапаттау 

 Конкурс жеңімпаздарына төмендегідей жүлделер тағайындалады: 

 Бас жүлде және лауреат атағы 

 Бірінші орын және лауреат атағы 

 Екінші орын және лауреат атағы 

 Үшінші орын және лауреат атағы 

 

Конкурсты қаржыландыру 

 

 Конкурсты  қаржыландыру жергілікті облыстық қаражат шегінде жүзеге 

асырылады.  

 Қорытынды ереже 

 

Осы ережеде көрсетілмеген және туындаған мәселелер Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.  

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                Республикалық «Шырқа  

                                                                                                даусым!» атты конкурсын 

                                                                                                өткізудің ережесіне 

                                                                                                қосымша № 1 

 

Конкурстың І -кезеңінде орындалатын 

К.Әзірбаевтың әндерінің тізімі: 

 

  

 «Тік шырқау» 

 «Мөртай сұлуға» 

 «Көпшілік, тыңда әнімді» 

 «Қайран елім, қайда?» 

  «Әнім қалсын» 

 «Еңбекші елім» 

 «Бал құйылды даладан» 

 «Жаңа заң» 

 «Жетпіс бес» 

 «Сүйген жарға немесе Насиқаға» 

 «Күләшқа» 

 «Мен сүйемін халқымды» 

 «Сынаптай сырғақ дүние-ай» 

 «Біздің Отан жеңеді» 

 «Сүйгенім-ай, күйгенім-ай» 

 «Шынарым, сыңарым» 

 «Ел қуанышы» 

 «Жеңіс жылғы шаттық ән» 

 «Келінжан» 

 «Қайран жастық» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Республикалық «Шырқа 

даусым!» атты конкурсын 

өткізудің ережесіне 

қосымша № 2 

 

 

«Шырқа даусым!»  

конкурсына қатысу туралы  

ӨТІНІШ  

 

Қатысушының  

аты-жөні 

 

 

Туған жері, жылы 

 

 

Білімі  

 

 

Жұмыс немесе (оқу) 

орны 

 

 

Ұялы телефоны 

(міндетті түрде 

көрсету ) 

 

 

Конкурстарға 

қатысқандығы 

жөнінде қысқа 

мәлімет 

 

E-mail 

 

 

Конкурстық 

репертуары 

 

1 кезең: 

 

2 кезең: 

фотосуреті (көлемі 

6x9)JPEGформатта 

 

 

Төлқұжатының 

көшірмесі 

 

 


