
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ 

Т.ЖҮРГЕНОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ӨНЕР АКАДЕМИЯСЫ 

КОЛЛЕДЖ 

                                   
 

  

ЕРЕЖЕ 

Қазақтың ұлы жазушы, драматург, сыншы, қоғам және мемлекет қайраткері 

Ғабит Мүсіреповтің  120 жылдық мерейтойына арналған   

 IV Халықаралық «Жас-Art 2022» колледж студенттері аралығындағы 

қашықтық театр фестивалі 

26 – 28 сәуір 2022 жыл 

 

       Мүсірепов Ғабит Махмұтұлы (1902-1985) – қазақтың көрнекті жазушысы, 

мемлекет және қоғам қайраткері, ұлттық драматургия негізін салушылардың бірі, 

аудармашы, тарихшы, әдебиеттанушы, Қазақстан Ғылым академиясының академигі, 

Социалистік Еңбек Ері, 1985 ж. Қазақ КСР-нің Абай атындағы Мемлекеттік 

сыйлығының, Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның халық 

жазушысы, Қазақстан Жазушылар Одағының төрағасы. 

      Ғабит Мүсіреповтің 120 жылдығына орай елімізде мемлекеттік және халықаралық 

деңгейде (ЮНЕСКО) ауқымды іс-шаралар, соның ішінде Т.Жүргенов атындағы Қазақ 

ұлттық өнер академиясы колледжінде ZOOM платформасы арқылы 2022 ж. 26-28 сәуір 

аралығында колледж студенттері арасындағы «Жас-Art 2022» IV халықаралық 

қашықтық театр фестивалі жоспарланған.   

      Қашықтан өтетін фестивальдің ұйымдастырушылары: Қазақстан 

Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен Т.Жүргенов 

атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, Қазақстандық Ұлттық ЮНЕСКО 

Клубтарының Федерациясы, Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 

колледжі. 

Қашықтықтан өтетін фестивальге «Актерлік өнер» мамандығының колледж 

студенттері шақырылады. 

Фестиваль барысында өнер, мәдениет және білім саласындағы негізгі мәселелерді 

қарастыратын профессор-оқытушылар құрамының қатысуымен онлайн шеберлік 

сабақтары, дөңгелек үстелдер өткізіледі. 



 

1. Фестивальдің мақсаттары 

 

- Қазақстанның өнері мен мәдениетін болашақ ұрпаққа насихаттау, дарынды 

жастарды тәрбиелеу;  

- ел болашағы саналатын жастарға қолдау жасап, шығармашылық деңгейлерін 

көтеру; 

- дарынды жастардың орындау шеберлігінің шыңдалуына, өнер қанатын кеңге 

жайып, көпшіліккке кеңінен танылуына мүмкіндік жасау; 

- жастардың эстетикалық тұрғыда тәрбиеленуіне, ұлттық және әлемдік мәдениет 

құндылықтарын дәріптеуіне ықпал ету; 

- әр елдің актерлік мектептерінің дәстүрімен таныстыру; 

- әр елдің жас актерімен достық, мәдени және шығармашылық байланысын 

нығайту және дамыту; 

- әр елден келген қатысушы дарынды жасөспірімдердің жетістіктерімен өзара 

бөлісу, тәжірибе алмасу. 

 

2. Фестивальді ұйымдастыру және өткізу тәртібі: 

 

- Байқау; 

- фестивальдің салтанатты ашылуы 

- шеберлік класстар өткізу; 

- жеңімпаздарды марапаттау  салтанаты. 

 

3. Номинация:  

Спектакль.  

 

4. Фестивальдің шарттары: 
 

Фестивальға қатысушы ұжым таңдаған жанрдағы спектакль бейнежазбасын жіберуі 

қажет: 

- Орындау ұзақтығы 45 минуттан аспайды. 

- Орындауды кез келген электронды тасымалдағышқа жазу; сонымен қатар 

YouTube сайтында ғана емес, Cloud.mail, YandexDisk, GoogleDisk және 

аналогтары сияқты кез келген бұлттық қоймада орналастырылған. Негізгі 

критерий - материалдың қолжетімділігі. 

-   Төмен сапалы бейне жазбалар, соның ішінде. рұқсаты 720 пиксельден    төмен 

     жазбаларға   қатысуға рұқсат етілмейді. 

- Спектакльдерді пошта арқылы жіберу керек.  jasart2022@mail.ru 

 

 5.Қазылар алқасы:  

 Фестиваль барысында қазылар алқасына Қазақстан Республикасының белгілі 

өнер қайраткерлері, кәсіби педагогтар мен режиссерлары шақырылады. 



 Қазылар алқасы шешімімен жүлделі орындарды айқындап, барлық орындарға 

жүлде тағайындауға құқылы. 

 Қатысушылардың жұмыстарын бағалау қазылар алқасының жабық дауыс беруі 

арқылы жүргізіледі. 

 

     6.Бағалау критерийлері: 

Спектакльдің тақырыбы мен мақсатын  айқындау; 

- орындаушының сахнадағы серіктесімен ішкі және сыртқы актер техникасы 

арқылы көркем бейнесін тудыра білуі; 

- елестету, қиял, ой, жігер сияқты құбылыстарды ашуды; 

- актер шығармашылық ізденістерге бағытталған басты нәтижесі болып 

табылатын, сахналық бейнеге айналып кетуді, бейнені ашу; 

- мәтінді талдау, философиялық-психологиялық идеясын ашуды.  

 

7. Жүлделер мен мадақтамалар (электронды түрде): 
-  Гран-При,  І орын, ІІ орын, ІІІ орын иелеріне  Диплом беріледі; 

- Қатысушы Дипломы, «Үздік ер адам бейнесі», «Үздік әйел бейнесі», «Екінші 

пландағы үздік ер адам бейнесі», «Екінші пландағы үздік әйел бейнесі» 

Дипломдарымен марапатталады.  

- Сонымен қатар қатысушы ұжым басшылары Алғыс хаттармен марапатталады.  

 

8. Ұйымдастыру – техникалық талаптары: 

Фестивальға  қатысушылар өтінішін 2022 жылдың 15 сәуіріне дейін (№1   

Қосымшаны) jasart2022@mail.ru.  эл. поштаға жіберуі тиіс. 

     Фестивальға қатысушы ұжым таңдаған жанрдағы, орындау ұзақтығы 45     

     минуттан аспайтын спектакль бейнежазбасын жіберуі қажет. 

Онлайн түрінде шеберлік класс өткізетін жетекшілер, ұстаздар 2022 жылдың 15  

сәуірге дейін тақырыптарын өтініште көрсетулері тиісті.  

 
9. Өткізілетін орны мен уақыты:  

«Жас-Art 2022» IV Халықаралық колледж студенттері аралығындағы  

қашықтық театр фестивалі 26 -28.04.2020ж. аралығында Алматы қаласы Т.Жүргенов 

атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының колледжінде өтеді (Алматы қаласы, 

Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 133). (ZOOM платформа) 

Қашықтағы фестиваль туралы ақпарат сайтта жарияланады 

https://college.kaznai.kz/ 

10. Координаторлар:      

Алтыбаева  Лиза  Нажмеденовна          e_liza@list.ru 

Саймасаева Гульвира Бекеновна       8707 837 25 63        jasart2022@mail.ru 

Ташкенова Алма Кенжегалиевна       8 707 021 24 91  
                                                                           

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ 
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БАҒДАРЛАМА 

Қазақтың ұлы жазушы, драматург, сыншы, қоғам және мемлекет қайраткері 

Ғабит Мүсіреповтің  120 жылдық мерейтойына арналған   

 IV Халықаралық «Жас-Art 2022» колледж студенттері аралығындағы 

қашықтық театр фестивалі 

26 – 28 сәуір 2022 жыл 

 

 

1 күн. 26.04.2022.  

11.00 – 12.00   Фестивальдің салтанатты ашылуы (онлайн) 

13.00 -.18.00    Спектакльдерді көру (онлайн) 

 

2 күн. 27.04.2022.  

11.00-12.00.  Дөңгелек үстел (онлайн) 

13.00-.14.00. Қазылар алқасының жұмысы, қорытынды шығару. 

3 күн. 28.04.2022.  

 

14.00-15.00.    Фестивальдің салтанатты жабылуы  (онлайн) 

                        Фестиваль жеңімпаздарын марапаттау (онлайн) 
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Ө Т І Н І Ш 
 

 

Ұйым_____________________________________________________________ 

 

Толық мекен-жайы (қала мен почта индексі) 

___________________________________________________________________ 

 

Телефон___________________________________________________________ 

 

Эл.почта_____________________________________________________ 

 

Қатысушы туралы қысқаша мәлімет  

 

___________________________________________________________________ 

 

Шығарманың аты _________________________________________________ 

 

Қойылымның ұзақтығы _____________________________________________ 

 

Топ жетекшісі_____________________________________________________ 

Қатысушылардың тізімі (өтінішке қосымша тіркеледі) 

__________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Жетекші  _________________________ 

         Ұжым мөрі 


