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<<YcAiK xyprisyru i-20 I 8> oO.nrtcru rq 6afi rqaybl HrIH epexeci

Bafixayabrq Ma4carbr - MeAeHlrer c€uracblHblrl Kbl3Merin Hacnxunay,
MoAeHprer xq:MbrcbrH xaHAaHAbrpy, MeAeHI{er (bl3MerKepnepiniq rceci6nniriH

aprrbrpy, o6lucrrt6 xeHe pecuy6nurilIblK, xanbl(apallblK AeqrefiAeri
ueu:rexerrix ic-ruapanapAbr, MepeKenepAi, MeAeHH ic-urapa-napAbl reci6n
xypri:e 6inerin, rarraHrrbr xyprisyruinepai aHblKray, oJIap.(bIH rqa6inemepin

rrrblr{Aay, xanbl((a raHblcrblpy, ouepiniq 4auyrrHa (onAay Kopcery.

Eafi KayabIH Iuaprrapbl :

Bafi4ay 18 6en 30 xac apanbrFbrHAarbr ryJrralap apacblHAa orKl3uleAl.

Eafiqayra (arbrcarbrn yrvrirrepnep oriuiurtepiH xene 6efineponurrepin
2018 xtbIJrAbIH 10-axnanrrua Aefiin xi6epynepi rceper.

Eafixay 2018 lrtbIJTAbIII 16 aKuaHbIHAa oreAi.
Eaft4ayra KarblcyrublnapAblH iccanap IxbIrbIHAapbI xi6epyrui xa(

ece6iHen.
Eafiray exi reseqHeH rYPaAbIi

I rereq ipircrey reseqi. Yrrairrcepnep yLt rarlcblpMacbl 6ofiunrua

6efiueponr.rKrep (5-7 uunyrru4) esipnefi4i. EefineponuKre yrraimepaiu

xyprityurilir Xa6ileris 6afi(ararbrH ruarblH rpe3eHraIlus-ic-uapaAaH ysingi

6onyu rraic (raSblpblr eprin).
11 Ke3erl o6lucrrr4 Ke3er{. Ipirrey reseqiHeH erKeH ylrairrepnep

KaTbrcaAbI.
B afi 4ayra (arbrHacyrrrbrnap MbrH a ranc brpManapAbr oprru4afi 4u :

1. <Taruorcmbrpy)) ep yrrairrep oe4epin raHblcrblpaau.(Z uun.)
2. <Maruepnen orqD, yrrairrepnep rroo3uf,Jlbl( HeMece Ilpo3iulbl(

rubrrapMaJlapAau ysin4iuepAi xar(a afiraAu. (3 uzn.)
3. <Meru rcypzisyruitwiru> yrraimep 6enriri 6ip ra(blpbln ruerl6epiH4eri

(narpuormr4 6arurmarrr ic-ruapa, IlrblrapMaurblnbl( KeIII, ronqepmix
6ar4apnaMa xeHe r. 6.) xyprisyurinix tra6inerin ropcere4i.

4. <Cascruadaeu ,(btcblnmuflrl cammepD <<Cser euriu KtuIAbr)>, <Ecirvrgepd

ruarbrcrbrpbr[ anAbrr{>, <Mnrpo$on icren IrIbI(TbI>), <CogiqAi YMrITIII
KanAbIHD xeHe r.6. cerrep.qeri TbIrbIpbIKTaH Iubrrap xon.

5. <<KepepueHAep meqi.rb> KopepMeHAepMeH x+llblc xacair 6iry (ep-rypri
ofiuu4ap ofiHary, xaqblJlrnalxrap afir4rrsy, xp,r6arqrap ureumisy, eH

cirnAblpy xeHe r.6.).



 

Бағалау өлшемдері: 

- Жүргізуші  жұмысының шеберлігі (сахналық  кеңістікті 

ұйымдастыру, көрермендермен байланыс, әртістік  қабілеті, сөйлеу 

мәдениеті); 

- білімділік, тіл табысушылық, әзілді түсіне білуі және жалпы 

мәдениеті; 

- сыртқы келбеті, мимикалық қимыл сипаты; 

- берілген уақыт ережелерінің сақталуы. 

         Үміткерлердің  көрсеткен өнерлері 10-баллдық жүйемен бағаланады. 

 

Байқауға қатысушының сахна мәдениеті, , орындаушылық шеберлігі 

бағаланады. Олардың кәсіби шеберліктерін арнайы құрылған қазылар 

алқасы анықтайды.  

Өтініштерімен бірге қажетті құжаттар:  

1. Үміткердің шығармашылық мінездемесі 

 

Марапаттау: 

Қазылар алқасының ұйғаруымен жеңімпаздарға жүлделі орындар 

белгіленіп, марапатталады: 

I орын 

II орын  

III орын  

Арнайы (жүлделер) номинациялар. 

 

Ұйымдастырушылар: «Қостанай облысы әкімдігінің мәдениет 

басқармасы» мемлекеттік мекемесі, «Облыстық көркемөнерпаздардың 

халық шығармашылық орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық 

кәсіпорны. 

 

Анықтама телефондары: 8 (714-2) 39-23-93. 


