
 

 Павлодар облысы білім беру 

басқарма басшысының 

2019 жылғы «____»_______ 

№ __________ бұйрығына 

1-қосымша 

 

 

 

Қазақтың ұлы ақыны, философ, композитор, ағартушы, ойшылы 

Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейіне арналған театр өнерінің 

«Театрдың ғажайып әлемі - 2020» Республикалық фестиваль-

байқауының облыстық кезеңін өткізу ережесі 

 

1.Жалпы ережелер 

Бұл ереже «Театрдың ғажайып әлемі»театр өнерінің Республикалық 

фестиваль-байқауының облыстық кезеңін (бұдан әрі - Байқау)ұйымдастыру, 

өткізу , 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 

Тұлғаны үйлесімді дамыту, өскелең ұрпақты рухани-адамгершілік, 

эстетикалық тәрбиелеу факторы ретінде балалар мен жастардың театр 

шығармашылығын қолдау және дамыту, өз ойын білдіру, әлемді эстетикалық 

және бейнелі тануға ерекше қабілеттерін қалыптастыру және 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; 

6)балалар мен жастардың театр ұжымдары арасында шығармашылық 

байланыс орнату, тәжірибе алмасу үшін жағдай жасау.  

 

 



5. Байқауға қатысушылар 

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. 

2020 жылғы 20 қаңтар- 20 ақпан аралығында Байқауға қатысу 

үшін өтінімдер қабылданады. 

Ұжым Байқауға мағынасы жағынан аяқталған Абай Құнанбаевтың 

спектаклінен үзінді 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 балалар 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 ескеріледі: 

 - 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 пластикалық бейнесі (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. 

-  Өтінімде қанша  микрофон керектігі көрсетілсін. 

 

 

10. Байқауды ұйымдастыру уақыты және орны  

Уақыты: 2019 жылғы  27 ақпанда сағат 10.00. өткізіледі.  

Өткізу орны: М.М. Катаеватындағы Оқушылар сарайының Үлкен 

залы. 

 

11. Байқаудың әділ қазылар алқасы 

Қатысушылардың өнерін бағалау және жеңімпаздарды анықтау 

мақсатында конкурстың әділ қазылар алқасы құрылады, оның құрамына  

облыстықОқушылар 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 

марапатталады. 

Сондай-ақ, 

«Үздік сахна костюмі» 

Әртістік бейнені үздік сомдау»,  

«Үздік әйел рөлі»,  

«Үздік ер адам рөлі»,  

 «Екінші кезектегі үздік рөл»,  

«Үздік хореография»,  

«Көркем сөз»,  

«Үздік орындаушылық шеберлік» 
номинациялары бойынша жеңімпаздар дипломдар және сыйлықтармен 

марапатталады.  

 

Үздік ұжым Бас жүлде кубогімен марапатталады.  

 

Өтінімдер 2020 жылғы  19 ақпанға дейін мына мекенжай бойынша 

қабылданады:  

Павлодар қ., 1 Май к-сі 27, каб. 342, тел. 32-85-09, 87719994412, 

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 - 2020» театр өнерінің  

республикалық фестиваль-байқауының облыстық кезеңіне  

қатысуға өтінім 

 

 

№ қала/аудан Білім беру 

мекемесінің 

атауы 

Оқушының 

Т.А. 

Жасы Номинациясы Жұмыстың 

атауы 

       

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном этапе Республиканского фестиваля-конкурса 

 театральных искусств «Театрдың ғажайып әлемі - 2020», 

посвященного  175- летию казахскому поэту, философу, композитору, 

просветителю, мыслителю Абаю Кунанбаеву. 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет цели и задачи областного этапа 

Республиканского фестиваля-конкурса театральных искусств «Театрдың 

ғажайып әлемі» (далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей. 

Конкурс проводится среди организаций образования Павлодарской 

области. 

2. Организаторы Конкурса 
Управление образования Павлодарской области, Дворец школьников 

имени М.М. Катаева.  

3. Цель Конкурса 

Поддержка и развитие детского и молодежного театрального 

творчества как фактора духовно-нравственного, эстетического воспитания 

подрастающего поколения, гармоничного развития личности, формирование 

и развитие уникальных способностей к самовыражению, эстетическому и 

образному постижению мира. 

4. Задачи Конкурса 

1) повышение качества образовательной  деятельности в детских 

творческих объединениях;  

2) формирование и развитие уникальных способностей к 

самовыражению, эстетическому и образному постижению мира; 

3) выявление детских и молодежных театральных коллективов, 

достигших высокого уровня сценической культуры и мастерства, одаренных 

исполнителей и педагогов-профессионалов, организаторов детских и 

молодежных театральных коллективов; 

4) стимулирование создания новых детских и молодежных 

театральных коллективов; 

5) содействие качественной организации досуга детей и молодежи; 

6) создание условий для творческого общения между детскими и 

молодежными театральными коллективами, обмена опытом. 

 

5. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие детские школьные театральные 

коллективы организаций общего среднего и дополнительного образования 

детей.области, победители районных, городских конкурсов в возрасте от 11 

до 16 лет. 

 

 



6.  Условия Конкурса 

Порядок выступления участников Конкурса определяется 

оргкомитетом. 

Право на участие в Конкурсе дается только после регистрации заявки 

оргкомитетом.  

Прием заявок на участие в Конкурсе с 20 января по 20 февраля  

2020 года. 

Коллектив представляет на Конкурсе законченную по смыслу сцену из 

спектакля или инсценировку литературного произведения Абая Кунанбаева 

на казахском или русском языках (продолжительность – не более 20 минут). 

Конкурс проводится по следующим театральным жанрам: 

1. «Драматический спектакль». 

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

3. «Литературно-музыкальная композиция». 

4. «Кукольный спектакль». 

 

7. Требования к конкурсным работам: 

1) наличие программы спектакля; 

2) доступность содержания возрасту детей; 

3) композиционное построение, соответствие выбранному жанру; 

4) динамика развития сюжета; 

5) соответствие музыкального сопровождения содержанию 

спектакля; 

6) эстетичность художественного оформления. 

При подведении итогов конкурса учитывается следующее: 

 - режиссерский замысел и его воплощение (художественная 

целостность спектакля, выбор и работа с драматургическим материалом, 

оригинальность режиссерского решения); 

- актерское исполнение (актерская выразительность и 

индивидуальность, актерское взаимодействие, творческая свобода и 

органичность сценического существования, создание образа персонажа); 

- музыкальное решение спектакля (соответствие музыкального 

решения целостному образу спектакля, творческое проявление в процессе 

исполнения и его эмоциональная выразительность, выстроенность темпо-

ритма действия); 

- пластический образ спектакля (образно пластическое решение 

спектакля, пластическая выразительность актерского исполнения, 

пластическое разнообразие рисунка спектакля); 

- художественное оформление спектакля (соответствие декораций, 

костюмов содержанию спектакля, соответствие оформления замыслу 

постановки и его оригинальность). 

8. Критерии оценки конкурсной работы: 

- полнота и выразительность раскрытия темы произведения;  

- сложность исполняемого произведения; 

- оригинальность режиссерского замысла;  



- актерское и исполнительское мастерство (выразительность и 

эмоциональность исполнителей, техника исполнения роли); 

- сценическая речь исполнителей;  

- сценография;  

- сценическая культура; 

- художественное оформление (костюмы, грим, декорации, реквизит, 

свет, музыкальное сопровождение); 

- дикция; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

 

9. Технические требования к конкурсной работе: 

- фонограммы должны быть подготовлены на CD носителях, на  

флешках. 

- для технических служб (осветитель, звукорежиссер) необходимо 

предоставить рабочий сценарий; 

- без использования штанкетного оборудования и сложных сборных 

декораций. Время на инсталляцию декораций ограничено; 

- в программе выступлений для жюри указать фамилии всех 

участников и руководителя. 

- в заявках указать,  сколько нужно микрофонов. 

 

10. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 26 февраля 2020 года в 10.00 часов. 

 

11. Место проведения 
Большой зал,  Областного Дворца школьников им. М.М. Катаева. 

 

12. Жюри Конкурса 

В целях оценки выступлений участников и определения победителей 

создается жюри Конкурса, в составе педагогов областного Дворца 

школьников и специалистов учреждения образования, культуры.  

Состав жюри, а также изменения в нем определяются оргкомитетом. 

Решение жюри заносится в протокол, является окончательным, 

обсуждению и пересмотру не подлежит. 

 

13. Награждение 

Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

Также награждаются дипломами и призами победители номинаций: 

«Лучший сценический костюм»,  

«Лучшее актерское воплощение образа»,  

«Лучшая женская роль», 

«Лучшая мужская роль»,  

«Лучшая роль второго плана»,  

«Лучшая хореография»,  

«Художественное слово»,  



«Лучшее исполнительское мастерство».  

 

Лучший коллектив награждается кубком Гран-при  

 

Заявки принимаются до 19 февраля  2020 года по адресу:  

г. Павлодар, ул. 1 Мая 27, каб. 342, тел. 32-85-09, 87719994412, 

электронная почта: hud_otdel2018@mail.ru  

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте областного 

Дворца школьников, Управления образования. 

Приложение 1 

 

Форма заявки: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в об областном этапе Республиканского фестиваля-конкурса 

 театральных искусств «Театрдың ғажайып әлемі – 2020» 

 

№ Город 

/район 

Наименование 

организации 

образования 

Ф.И. 

учащегося 

     ФИО 

руков-ля 

№ мобил. 

телефона 

Возраст Номинация 

 

 

Название 

работы 
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