
 

Облыстық  

театр өнерінің «Театрдың ғажайып әлемі - 2019» 

Республикалық фестиваль-байқауын 

өткізу туралы  

 
«Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын жүзеге 

асыру аясында облыстың қосымша білім беру ұйымдары және мектеп 

оқушыларының шығармашылық белсенділігі мен қызығушылығын дамыту, 

кәсіби дайындықтың сапасын арттыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН: 

 

1. 2019 жылғы 27 ақпан аралығында театр өнерінің «Театрдың ғажайып 

әлемі - 2019» Республикалық фестиваль-байқауы бойынша конкурс 

өткізілсін. 

2. Облыстық театр өнерінің «Театрдың ғажайып әлемі - 2019» 

Республикалық фестиваль-байқауының облыстық кезеңі  бойынша 

конкурсытың Ережесі (1-қосымша), шығын сметасы бекітілсін. 

3. Конкурсты ұйымдастыру және өткізу жауапкершілігі «М.М. Катаев 

атындағы Оқушылар сарайы» КМҚК басшысына (А.Ж. Ерубаева) жүктелсін. 

4. Білім беру басқармасының экономика және жоспарлау бөлімі        

(Г.Т. Калимжанова) балалармен мәдени-бұқаралық іс-шаралар өткізуге 

бөлінген қаражат шегінде конкурсты қаржыландыруды қамтамасыз етсін. 

5. Қалалық және аудандық білім беру бөлімдерінің басшылары (келісім 

бойынша) білім беру мекемелері оқушыларының театр өнерінің «Театрдың 

ғажайып әлемі - 2019»Республикалық фестиваль-байқауының облыстық  

конкурсына қатысуын қамтамасыз етсін, жолда және конкурсқа қатысу 

кезінде балалардың өмірі мен денсаулық қауіпсіздіктерін жауапты тұлғаларға  

жүктеу туралы бұйрық шығарсын. 

6. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау білім беру басқармасы 

басшысының орынбасары Р. К. Акановаға жүктелсін. 

 

 

Басқарма басшысы                                                          Д. Болатханұлы 
 

 

 

 

 

 

 

Бұйрықпен таныстым: __________________________________________________________ 
                                                                                                (қолы, күні) 

 

 

 



 

 

Қазақтың көрнекті жазушысы, драматург, 

қазақ әдебиеті және қазақ театрынын қалыптастырушы       

Жүсіпбек Аймауытовтың  130 жылдық мерейіне арналған 

Театр өнерінің «Театрдың ғажайып әлемі - 2019» 

Республикалық фестиваль-байқауының 

облыстық кезеңін өткізудің ережесі 

 

1. Жалпы ережелер 

Бұл ереже «Театрдың ғажайып әлемі» театр өнерінің Республикалық 

фестиваль-байқауының облыстық кезеңін (бұдан әрі - Байқау) өткізу ережесі 

оның мақсатын, міндеттерін, қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау 

тәртібін анықтайды. 

Байқау Павлодар облысының  білім беру мекемелері арасында 

өткізіледі . 

2. Байқаудың ұйымдастырушылары 
Павлодар облысы Білім беру басқармасы, М.М. Катаев атындағы 

Оқушылар сарайы.  

 

3. Байқаудың мақсаты 
Өскелең ұрпақты рухани-адамгершілік, эстетикалық тәрбиелеу, 

тұлғаның үйлесімді дамуы, өз ойын білдіру, әлемді эстетикалық және бейнелі 

тану факторы ретінде балалар мен жастардың театр шығармашылығын 

қолдау және тұлғаны үйлесімді дамыту, өзін-өзі тануға, әлемді эстетикалық 

және бейнелі тануына ерекше қабілеттерін дамыту. 

 

4. Байқаудың міндеттері 

1) балалардың шығармашылық бірлестіктерінде білім беру қызметінің 

сапасын арттыру; 

2) өзін-өзі танытуға, әлемді эстетикалық және бейнелі тануына ерекше 

қабілеттерін қалыптастыру және дамыту; 

3) сахна мәдениеті мен шеберлігінің жоғары деңгейіне жеткен дарынды 

орындаушылар мен кәсіпқой педагогтер, балалар мен жастардың театр 

ұжымдарының ұйымдастырушыларын, балалар мен жастардың театр 

ұжымдарын анықтау; 

4) балалар мен жастардың жаңа театр ұжымдарын құруға ынталандыру; 

5) балалар мен жастардың бос уақытын сапалы ұйымдастыруға ықпал 

ету; 

 Павлодар облысы білім беру 

басқарма басшысының 

2019 жылғы «____»_______ 

№ __________ бұйрығына 

1-қосымша 

 



6) балалар мен жастардың театр ұжымдары арасында шығармашылық 

байланыс үшін жағдай жасау, тәжірибе алмасу.  

 

5. Байқау қатысушылары 
Байқауға облыстың жалпы орта және балаларға қосымша білім беру 

ұйымдарының балалар театр ұжымдары, 11-16 жас аралығындағы 

аудандық, қалалық конкурстардың  жеңімпаздары қатысады. 

 

6.  Байқаудың шарттары 

Байқау қатысушыларының өнер көрсету тәртібін ұйымдастыру 

комитеті анықтайды. 

Ұйымдастыру комитетінде қатысуға өтінім тіркелген соң Байқауға 

қатысу рұқсатнамасы беріледі. 

2019 жылғы 20 қаңтар- 20 ақпан аралығында Байқауға қатысу 

үшін өтінімдер қабылданады. 

Ұжым Байқауға мағынасы жағынан аяқталған спектакльдің үзіндісін 

немесе әдеби шығарманың сахнаға ыңғайланған көрінісін қазақ немесе орыс 

тілдерінде ұсынады (ұзақтығы 20 мунуттан аспауы тиіс). 

Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі.  

1. «Драмалық спектакль». 

2. «Музыкалық спектакль» ( мюзикл, балет, данс-спектакль)                                 

3. «Әдеби-музыкалық композиция». 

4. «Қуыршақ театры». 

 

7.  Байқау жұмысына қойылатын талаптар: 

1) спектакль бағдарламасының болуы; 

2) мазмұнның бала жасына сәйкестігі; 

3) композициялық құрылысы, таңдаған жанрына сәйкестігі; 

4) сюжет дамуының динамикасы; 

5) музыкалық қолдаудың спектакль мазмұнына сәйкестігі; 

6) көркемдік безендірудің эстетикасы. 

Байқауды қорытындылауда мыналар ескріледі: 

 - режиссерлік ой және оны нақтылы түрде көрсету (спектакльдің 

толық көркемдігі, драматургиялық материалмен жұмыс және таңдау, 

режиссерлік шешімнің түпнұсқалығы); 

- әртістік орындаушылық (әртістік айқындық және даралығы, әртістік 

өзара әрекеттестік, сахналық өмірдің шығармашылық еркіндігі және 

негізділігі, кейіпкер бейнесін құру; 

- спектакльдің музыкалық шешімі (музыкалық шешімнің спектакльдің 

біртұтас бейнесіне сәйкес болуы, орындау үдерісінде шығармашылық 

анықтау және оның эмоциялық айқындығы, темп-ритм әрекетін құру); 

- спектакльдің пластикалықбейнесі (спектакльдің бейнелі пластикалық 

шешімі, әртістік орындаушылықтың пластикалық айқындығы, спектакль 

суретінің пластикалық әр түрлілігі); 



- спектакльдің көркемдік ресімделуі (спектакль мазмұнының 

декорацияға, костюмге сәйкестігі, қойылымның түпкі ойының ресімделуі мен 

оның түпнұсқалығына сәйкестігі). 

 

8. Байқау жұмысын бағалау өлшемдері: 

- шығарма тақырыбының толықтығы және оны ашу мәнерлігі;  

- орындалатын шығарманың күрделілігі; 

- режиссерлік түпкі ойдың ерекшелігі;  

- актерлік және орындаушылық шеберлік (орындаушылардың 

мәнерлігі мен эмоционалдылығы, рөлдерді орындау техникасы); 

- орындаушылардың сахна тілі; 

- сценография;  

- сахна мәдениеті; 

- көркемдеп сәндеу (костюмдер, грим, декорация, реквизит, жарық, 

музыкалық сүйемелдеу); 

- дикция; 

- орындаушылардың жас ерекшеліктеріне репертуардың сәйкестігі-  

 

9. Байқау жұмыстарына қойылатын техникалық талаптар: 

- фонограммалар CD немесе флешка тасымалдаушыларында 

дайындалуы тиіс; 

- техникалық қызметкерлерге (жарық беруші, дыбыс режиссері) 

жұмыс сценарийін ұсыну қажет; 

- штанкетті құрылғыларды және күрделі жиналатын декорацияларды 

қолдануға рұқсат берілмейді. Декорацияларды орнатуға берілетін уақыт 

шектеулі; 

- қойылымдар бағдарламасында әділ қазыларға барлық қатысушылар 

мен жетекшілердің тегін (фамилиясын) көрсету қажет. 

 

10. Байқауды ұйымдастыру уақыты және орны  

Уақыты: 2019 жылғы  27 ақпанда сағат 10.00. өткізіледі.  

Өткізу орны: М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайының 

Үлкен залы. 

 

11. Байқаудың әділ қазылар алқасы 

Қатысушылардың өнерін бағалау және жеңімпаздарды анықтау 

мақсатында конкурстың әділ қазылар алқасы құрылады, оның құрамына  

облыстық Оқушылар сарайының педагогтері, білім беру мекемелері және  

мәдениет саласының мамандары кіреді.  

Әділ қазылар алқасының құрамы мен ондағы өзгерістерді ұйымдастыру 

комитеті белгілейді. 

Әділ қазылар алқасының шешімі хаттамамен ресімделеді, ол соңғы 

шешім болып табылады, қайта қаралмайды және талқыланбайды. 

 

 



12. Марапаттау 

Байқау жеңімпаздары  1, 2, 3 дәрежелі дипломдармен 
марпатталады. 

 Сондай- ақ, 

«Әртістік бейнені үздік сомдау»,  

«Әйел адамның үздік рөлі»,  

«Ер адамның үздік рөлі», «Сахналық үздік костюм»,  

 «Екінші пландағы үздік рөл»,  

«Үздік хореография»,  

«Көркем сөз»,  

«Үздік орындаушылық шеберлік»  
номинациялары бойынша жеңімпаздар дипломдармен және 

сыйлықтармен марапатталады.  

 

Үздік ұжым Бас жүлде кубогімен марапатталады.  

 

Өтінімдер 2019 жылғы  20 ақпанға дейін мына мекенжай бойынша 

қабылданады:  
Павлодар қ., 1 Май к-сі 27, каб. 342, тел. 32-85-09, электрондық пошта: 

hud_otdel2018@mail.ru 
 Конкурс қорытындысы туралы ақпарат  облыстық Оқушылар сарайы, 

Облыстық білім беру басқармасының сайтында жарияланады. 

 

 

 

1-қосымша 

 

Өтінімнің формасы: 

 

 

ӨТІНІМ 

 «Театрдың ғажайып әлемі - 2019» театр өнерінің  

республикалық фестиваль-байқауының облыстық кезеңіне  

қатысу туралы өтінім 

 

 

№ қала/аудан Білім беру 

мекемесінің 

атауы 

Оқушының 

Т.А. 

Жасы Номинациясы Жұмыстың 

атауы 

       

 

 


