
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған  

«Біз дарындыны іздейміз» 

байқауының ережесі 

 

1. Жалпы ережелер 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Біз дарындыны 

іздейміз» байқауы 2021-2022 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының жылдық жоспарын іске 

асыру аясында өткізіледі. «Біз дарындыны іздейміз» байқауы 2021 жылғы қыркүйек-

желтоқсан аралығында өткізіледі. 

 

2. Байқаудың мақсаты мен міндеттері 

Студенттердің көркемдік-шығармашылық қабілетін арттыру, университеттің мәдени және 

қоғамдық өміріне араластыру, 1-2 курс студенттерінің қатарынан белсенді әрі талантты 

өнерпаздарды тауып, өнерлерін шыңдауға жағдай жасау.  

 

3. Байқауға қатысушылар 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің 1-2 курс студенттері қатысады. 

 

4. Өткізу шарттары мен форматы 

4.1 Байқау телевизиялық кастингтерге жақын шығармашылық еркін форматта өтеді, оның 

басты факторы студенттің таланты болады. 

4.2 Кез келген 1-2 курс студенті осы байқауға қатысуға құқылы. 

4.3 Өзін ерекше талант иесі деп санайтын, сондай-ақ өзін және шығармашылығын 

көпшілік назарына ұсынғысы келетін студент байқауға қатысу үшін өтінім жібереді. 

4.4 Байқау кезінде қатысушы өзін-өзі таныстырады, өзі және көрсететін өнері туралы аздап 

әңгімелеп, көрермендерге өнерін паш етеді. 

4.5 Қатысушы көркем шығармашылықтың әртүрлі бағыттарында өнер көрсете алады 

(таңдау бойынша): 

 хореография (халық биі, классика, бал, заманауи билер); 

 вокал (жеке немесе ансамбльмен орындау): жанрлар – классика (ария, романс), 

эстрада, R&B, джаз, авторлық әндер және т.б.; 

 аспаптық орындау (жеке немесе ансамбльдік – фортепиано, гитара, скрипка, баян, 

флейта және т.б.); 

 халық музыкасы (домбырада, қобызда ойнау және т.б.; домбырамен ән айту); 

 театр өнері (көркемсөз оқу, сахналық миниатюралар); 

 фристайл (еркін жанр – сиқыр көрсету, акробатикалық нөмірлер, иллюзионистер, йога 

және т.б.). 

4.6  І кезеңнен кейін жартылай финалға шығатындар анықталады, олар өздерінің 

финалдық көрсетілімінің бағдарламасын дайындауы керек.  

4.7 Финалистер гала-концертте өнер көрсетеді, онда жеңімпаздар жарияланады. 

4.8 Дайындық барысында бейнекүнделіктер түсіріледі. 

 

5. Байқауды өткізу кезеңдері 
 Факультеттерде өтінімдерді қабылдау – 2021 жылғы 24 қыркүйекке дейін; 

 факультеттерден өтінімдерді қабылдау (электрондық түрде) – Студенттер сарайы, 

ksu.ds@mail.ru, 28 қыркүйек;  

 І кезең – 04-22 қазан 2021 жыл; 

 ІІ кезең – 01-12 қараша 2021 жыл;  

 Финал – 24-25 қараша 2021 жыл. 



 

6. Ұйымдастыру комитеті мен байқаудың қазылар алқасының құрамы 

6.1 Байқаудың ұйымдастыру комитетінің құрамына кіретін Е.А. Бөкетов атындағы 

Қарағанды университетінің құрылымдық бөлімшелерінің өкілдері және олардың қызметі:  

 Студенттер сарайы – байқауды ұйымдастыру және өткізу, өтінімдерді қабылдау, 

дайындықтар, байқау кезеңдері, гала-концерт; 

 Әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты департаменті – байқауды 

ұйымдастырушылық және ақпараттық сүйемелдеу; 

 Баспасөз қызметі – БАҚ-та және университеттің әлеуметтік желілерінде ақпарат 

жариялау; 

 Оқу теледидары – байқау күнделіктерін түсіру және орналастыру, Student News 

ақпараттық сюжеттерін дайындау; 

 Баспа – афиша, дипломдар сияқты баспа өнімдерін дайындау; 

 Факультет декандарының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарлары – факультеттердегі 

ақпараттық жұмыс, байқауға қатысушыларды ұйымдастыру.  

6.2 Қазылар алқасының құрамы профессор-оқытушылар құрамынан, ұйымдастыру 

комитетінің өкілдері мен шақырылған қонақтардан құрылады. 

 

7. Марапаттау 

7.1 Жеңімпаздар қазылар алқасының жұмысы арқылы анықталады. 

7.2 Жеңімпаздар дипломдармен марапатталып, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 

университетінің Студенттер сарайының шығармашылық ұжымдарына шақырылады, аймақтық 

және республикалық студенттік конкурстардың іріктеу кезеңдеріне қатысу құқығына ие болады, 

сондай-ақ, олар еліміздің киелі жерлеріне барып, жастар-танымдық жобасының қатысушысы 

болуға мүмкіндік беретін «Духовный.kz» жобасының финалисі атағына ие болады. 

 

Анықтама телефоны: 35-64-24 (ішкі 1097), Студенттер сарайы,  

e-mail:   ksu.ds@mail.ru 

Instagram:  ksu.ds@mail.ru (Direct) 

 

Студенттер сарайы,  

ұйымдастыру комитеті 

 

«Біз дарындыны іздейміз» 

байқауына қатысу үшін 

ӨТІНІМ 

 

№ Факультет атауы Байқау 

номинациясы 

Тегі, аты 

(толығымен) 

Репертуары Факультеті, 

курсы, тобы, 

тұрғылықты 

жері, 

телефон 
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