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<<Театр>> номинациясындагы республикалыц фестиваль-байцау
ТYЖЫРЫМДАМАСЫ

Тужырымдама Хtас коркемонерп€tздар мен театр с€шасына щызыгушы
елiмiздiц барлыц аймащтарында тyратын 16-29 жас аралыгындагы жастардыц
басца да санаттары арасында кТеатр> номинациясындагы республикалыщ
фестиваль-байщауын (бyдан api - конкурс) еткiзудiц тэртiбiн реттейдi

Жоба мiндеттерi: 16-29 жас аралыгындагы жастарды ынталандыру;
жас онертанушылар мен театр онерп€tздарынан кyралган топтардыц жаца
есiмдерiн аныктау, олардыц шыгармашылыгын цолдау; жастардыц
шыгармашылыщ iзденiсiн арттыруга жэрдемдесу.

Театр кез-келген х€шыцтыц, эрине соныц iшiнде казац х€Lлкыныц

рухани болмысыныц, медениетiнiц, дyниетанымыныц тyгыры биiк асыл
мyрасы. Халыцты эстетик€шык адамгершiлiк пен iзгiлiкке тэрбиелеудiц аса
мацызды кyралы да осы - театр. Осыган орай, театп аркылы жастардыц
бойында тарихына, тiлiне, мэдениетiне деген цyрмет пен суйiспеншiлiк
сезiмiн орныктыру - байцаудыц басты мацсаты.

Конкурс мiндеттерi:
- жастарды рухани байыту жэне мемлекеттiк тiлдi таным€Lп ету;
- жастар арасында цазащи театр oHepiH насихаттау;
- онерге кызыгушы жастардыц шыгармашылык эJIеуетiн 11олдау

жэне дамыту;



- жас өнертанушылар мен театр өнерпаздарынан құралған 

топтардың жаңа есімдерін анықтау, олардың шығармашылығын қолдау; 

-  жастардың шығармашылық ізденісін арттыруға жәрдемдесу;  

- ұлттық сана, ұлтты сүю, қадірлеу бабаларымыз аманат етіп 

кеткен дәстүрден, өнерден бастау алатынын ұмыттырмай, қасиетті 

өнеріміздің бір тармағы, құдыреттісі – театр өнерін насихаттау. 

Байқау шарттары:  

- Құрамы 5 адамнан тұратын топ болу; 

- Қазақстан Республикасының  1. облысы мен Нұр-Сұлтан, 

Алматы, Шымкент қалалары тегіс қатыса алады. 

- Алматы қаласындағы эпидемиялық ахуалға байланысты 

Алматыдан шалғай орналасқан басқа облыстар үшін, байқауға онлайн (видео 

түсіріп жіберу арқылы) қатысу мүмкіндігі қарастырылған.  

 Байқау нәтижесінде үздік танылған жеңімпаздар ақшалай 

сертификатпен марапатталады: 

1 орын - 300 мың теңге 

2 орын - 200 мың теңге 

3 орын - 100 мың теңге 
Байқау бағдарламасына енгізу үшін, 2022 жылдың 26 шілдесіне дейін 

топ жетекшіс мен мүшелерінің аты-жөні, жасы, орындайтын шығарма аты 

көрсетілген мәліметті  ұйымдастыру алқасына (Microsoft Оffice Word (2003, 

2007) арқылы терілген файлмен жіберу қажет. Файлдың атауына қатысушы 

топтың жетекшісінің  автордың аты-жөні жазылуы қажет (Мысалы: Sadykova 

Ainur_baiqau). 

Байқауды ұйымдастырушылар - «Педагогикалық Ғылымдар 

Академиясы» ҚБ, Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің тапсырысы 

бойынша және «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 

қолдауымен жүзеге асырылатын «Жастар арасында мемлекеттік тілді кеңінен 

танымал ету жөнінде іс-шаралар өткізу» әлеуметтік жобасын  

үйлестірушілер. 

Байқау қорытындысы 2022 жылдың 28 шілде Алматы қаласында 

шығарылады 

 
 
 
 
 
 

 


