


 

хореографии, ТК «Хабар», звезды казахстанской эстрады, а также спонсоры и 

меценаты проекта. 

1.4 Организаторы Фестиваля: 

 организовывают и проводят дистанционный конкурсный отбор в онлайн-

формате; 

 обеспечивают равные условия для всех участников конкурса и создают 

условия для онлайн подачи заявок на отборочный этап;  

 готовят программу мероприятий Фестиваля; 

 не допускают разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты их 

официального объявления;  

 обеспечивают награждение тех, кто, в соответствии с условиями конкурсов, 

будет признан его победителями и лауреатами; 

 формируют состав участников на основании результатов работы жюри по 

первому этапу;  

 принимают и утверждают документацию конкурсантов;  

 формируют состав жюри; 

 оповещают участников обо всех изменениях и принятых решениях;  

 обеспечивают информационное сопровождение Фестиваля в СМИ; 

 обеспечивают меры по охране и безаопастности жизни детей в период 

пребывания мероприятий; 

 организовывают меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

мероприятий и строгому соблюдению их участниками. 

1.5 Организационный комитет: 

 коллегиальный орган, включающий организатора и представителей 

государственных органов и партнеров, который оказывает необходимую 

консультативно-методическую помощь в проведении Фестиваля; 

 организационный комитет не несет ответственность за выставление оценок 

членами жюри и присуждение наградных мест участникам конкурсов; 

 организационный комитет способствует продвижению идеи Фестиваля в 

Казахстане      

1.6 Члены жюри.   

Состав членов жюри формируется по согласованию с организационным 

комитетом. В него входят известные люди культуры и искусства, артисты, 

музыканты, преподаватели высших и средних учебных заведений Казахстана. 

Приоритетами в отборе кандидатуры в состав жюри должны быть 

профессиональная компетентность и наличие опыта по одной из номинаций, 

отведенной для оценивания. Решения жюри оформляется протоколом. Состав 

жюри заранее не публикуется.  

Жюри оставляет за собой право на основании результатов конкурсных 

прослушиваний менять количество дипломантов. 

1.7 Финансирование. 

Фестиваль «Juldyzai» финансируется за счет благотворительных средств 

Общественного Фонда «Juldyzai», а также иных добровольных пожертвований 

спонсоров и меценатов проекта.  

2. Структура проведения Фестиваля-конкурса 



2.1 Фестиваль-конкурс по номинациям вокал, хореография, инструментальное 

исполнение, жестовое пение проводится в 2 этапа: 

I этап: Отборочный – заочный, на сайте Фестиваля juldizai.kz проводится прием 

онлайн-заявок от участников с 10 марта по 10 апреля 2022 года; 

В регионах Казахстана предварительно проводятся отборочные конкурсы в 

областных центрах и городах Алматы, Шымкент и Нур-Султан. Управления 

образования регионов организовывают и определяют формат проведения 

региональных онлайн или офлайн конкурсов «Juldyzai». Лауреаты регионального 

конкурсного отбора становятся участниками Республиканского онлайн этапа 

Фестиваля–конкурса, заявку на участие подают организаторы проведения 

региональных онлайн отборов.  

II этап: Республиканский конкурс в онлайн-формате и подведение итогов также 

будут проводиться на сайте Фестиваля с 10 апреля по 20 апреля 2022 года. 

Конкурсанты подают онлайн-заявки до 10 апреля 2022 года, рассмотрение 

конкурсных работ членами жюри будет проводиться до 20 апреля 2022 года. 

Итоги Фестиваля будут размещены на сайте Фестиваля juldizai.kz. Награждение 

победителей и Гала-концерт лауреатов состоится в городе Нур-Султан 1 июня в 

День защиты детей, при условии благоприятной эпидемиологической ситуации в 

стране и регионе. 

3. Условия участия в Фестивале-конкурсе 

3.1 В Фестивале-конкурсе участвуют дети с особыми образовательными 

потребностями (дети с ограниченными возможностями и инвалидностью) в 

возрасте от 10 до 18 лет в 2-х возрастных группах: 

 младшая группа: дети 10-14 лет; 

 старшая группа: дети 15-18 лет (на момент подачи заявки); 

3.2 Конкурс является открытым и проходит в заочно-дистанционной (I этап) и 

онлайн формах (II этап). 

3.3 Для участия в Фестивале-конкурсе взнос не оплачивается! 

3.4 Требования к участникам: 

а) номинация вокал (соло, дуэт, квартет, вокальная группа не более 6 

человек). 

Критерии оценки: 

 подбор и новизна исполняемой песни и музыкального материала; 

 соответствие возрасту и артистизм; 

 оригинальность и хорошее исполнение; 

 творческая индивидуальность и исполнение авторской песни. 

Обратите внимание! При направлении онлайн-заявки с видеозаписью, и в 

последующем для тех, кто будет выступать на Республиканском этапе, 

конкурсные произведения должны исполняться под «минусовую» фонограмму, не 

допускаются выступления под фонограмму «плюс». Одно из конкурсных 

выступлений может быть исполнено «a cappella», что даст возможность 

жюри качественно и объективно оценить вокальные данные конкурсанта. 

Выбранный репертуар исполнителя должен соответствовать его возрасту. 

Конкурсные произведения могут исполняться на казахском и русском языках. 

 б) Номинация «Хореография» (соло, дуэт, ансамбль, танцы на колясках и 

т.д,. не более 12 человек). 



Критерии оценки: 

 мастерство и техника исполнения движений; 

 соответствие возрасту и правильное композиционное построение танца; 

 сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

 подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 

 артистизм, раскрытие художественного образа. 

 в) Инструментальное исполнение (соло на различных инструментах, 

квартеты, секстеты, ансамбли, оркестры не более 14 человек). 

Критерии оценки: 

 владение инструментом; 

 мастерство и техника исполнения произведения и его аранжировка; 

 музыкальность, артистизм, оригинальность трактовки. 

г) Жестовое исполнение пение (соло, дуэт, трио, квартет, вокальная 

группа не более 6 человек). 

Критерии оценки: 

 выразительность и ясность перевода слов песни на жестовый язык; 

 художественный уровень репертуара и постановка номера; 

 мастерство исполнения (артистичность, оригинальность решения передачи 

песни); 

 соответствие возрасту и сценическая культура. 

4. Порядок и проведение I – отборочного этапа в онлайн-формате. 

4.1 Регионы Казахстана до подачи онлайн-заявки проводят отборы (районные, 

городские) в формате онлайн или офлайн-конкурса с определением лауреатов и 

присуждением дипломов за 1, 2, 3 места и Гран–при и вручением ценных призов 

(на усмотрение организаторов);  

4.2 Организаторы регионального отбора обеспечивают  информированность о 

проведении конкурса Фестиваля и ведут работу по привлечению участников, не 

только обучающихся в специализированных учреждениях образования, но и тех, 

кто обучется на дому, посещают творческие кружки в сферах дополнительного 

образования и социальной защиты всех форм собственности. 

4.3 Региональные отборочные этапы проводят с использованием официального 

логотипа и гимна Фестиваля (скачать с сайта Фестиваля шаблон грамот, 

дипломов, баннеров, 3D заставка и т.д.) 

4.4 По итогам отборочного этапа в регионах участники, занявшие 1 места по всем 

номинациям и двум возрастным группам, становятся претендентами на участие в 

конкурсном отборе XVII Республиканского Фестиваля «Juldyzai» в онлайн-

формате. 

Внимание! Участники, занявшие Гран-при на Международном 

Фестивале Juldyzai 2021 года, не могут принимать участие в Фестивале-

конкурсе в 2022 году и только могут участвовать в другой номинации. 

4.5 Конкурсант загружает на канале YouTube видео не более двух конкурсных 

выступлений, разных по жанру и стилю исполнения, продолжительностью от 1 до 

4 минут. Ссылку для просмотра необходимо подписать «Juldyzai-22» и указать 

наименование региона (например, так: «Juldyzai-22» Алматинская область), 

ссылку скопировать и вставить в пункт «ссылка на видео» в онлайн-заявке 

участника.  



В названии конкурсного ролика должно быть записано название в 

следующем порядке:  

Область/жанр/название коллектива или ФИО участника/название 

конкурсного номера /II этап «Juldyzai-22». 

Пример:Актюбинская область/вокал/Арманов Арман Арманович  (или трио 

«Арман») /с. М. Макатаев, п. Н. Тилендиев «Саржайлау» /II этап «Juldyzai-22».  

4.6 Запись выступления можно производить на любую технику (телефон, 

обычная или профессиональная видеокамера, камера MIN-8Mп). Каждое 

выступление должно быть записано отдельно. Исполнителя/коллектив должно 

быть хорошо видно и слышно, также можно представить любую архивную запись 

с любого мероприятия, снятую в любом помещении (сцена, класс, аудитория и 

т.д.) при условии соблюдения технических требований конкурса и записанную не 

ранее 2020 года. 

Обратите внимание! Результаты и оценки жюри будут зависеть и от 

качества представленного видеоматериала (например, если видео снято на 

большом расстоянии или участника плохо видно или плохо слышно, то члены 

жюри не смогут объективно оценить выступление). 

4.7 Заявка, заполненная некорректно и отправленная без сопровождающего 

списка делегации, считается недействительной и регистрации не подлежит; 

4.8 Один конкурсант участвует в одной номинации. 

4.9 После проведения отбора конкурсных работ жюри и подведения итогов 

необходимо сообщить организаторам о завершении проведения онлайн-отбора  в 

течение суток. После отбора будет направлена информация и приглашения для 

участия в заключительных мероприятиях Фестиваля. Если ответ не получен, 

необходимо позвонить организатору конкурса и убедиться, что Ваша итоговая 

информация по отбору получена. 

4.10 В населенных пунктах, где нет доступа к интернету, есть возможность 

направить заявку по электронной почте juldyzaifest@mail.ru или посредством 

почтовой связи. Для отправки почтой необходимо записать видеовыступление на 

USB-накопитель, заполнить заявку и отправить по адресу региональных 

организаторов или в город Нур-Султан, улица Сыганак 54, БЦ «Номад», 8 этаж, 2 

офис, ОФ «Juldyzai» для Салимбаевой А.А., тел. 87015203103. 
4.11 Конкурсантам, прошедшим отбор по заявкам, направляются уведомления о 

том, что их заявка принята и они приглашаются на Республиканский конкурс 

Фестиваля до 11 апреля 2022 года. 

4.12 Организационный комитет имеет право пригласить для участия в 

Республиканском этапе конкурсантов, подавших онлайн-заявку самостоятельно и 

вне зависимости заявки от регионов, но уведомив ответственных организаторов о 

своем решении. 

5. Порядок проведения II Республиканского этапа «Juldyzai-22» в онлайн-

формате 

                (с 10 апреля по 20 апреля 2022 г.) 

5.1 По итогу поступивших онлайн–заявок участники  приглашаются для участия 

республиканском конкурсном отборе по всем номинациям и двум возрастным 

группам в онлайн-формате.  Онлайн-заявки подаются конкурсантами до 23.59 

часов 10 апреля 2022 года в соответсвии с требованиями п. 4 настоящего 

положения. 



5.2 Республиканский Фестиваль-конкурс проводится в онлайн-формате на сайте 

Фестиваля. Жюри конкурса будут оценивать работы участников индивидуально и 

коллективно по 10-бальной системе. Среди лучших конкурсных работ лауреатов 1 

мест по всем номинациям и возрастным группам коллегиально жюри выбирает 

обладателя Гран-при Фестиваля «Juldyzai-22». Председатель жюри оценивает 

работу всех участников, и оценка прибавляется к проставленной оценке члена 

жюри.  

5.3 Гала-концерт и награждение лауреатов Фестиваля «Juldyzai-22 

Заключительное мероприятие Фестиваля проводится традиционно в преддверии 1 

июня Дня защиты детей с участием звезд казахстанской эстрады. Формат и место 

проведения гала–концерта лауреатов определяется организационным комитетом.  

Подготовка Гала-концерта согласно сценарию начинается с 20 апреля, творческая 

группа в индивидуальном порядке работает с каждым участником и его 

руководителем.  

5.4 Организационный комитет Фестиваля может пригласить в качестве гостей для 

участия в гала-концерте участников, не занявших призовые места, и лауреатов 

Фестиваля «Juldyzai» прошлых лет. 

5.5 Организационные расходы по оплате приезда/отъезда для участия в Гала-

концерте за счет участников или направляющей стороны.  

5.6 С целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания участников в 

городе Нур-Султан или в любом другом городе проведения Гала–концерта  места 

проживания и питания будут определены организаторами Фестиваля  с 

обеспечением раннего бронирования со скидкой  и за 10 дней до заезда в 

гостиницу необходимо произвести оплату на счет гостиницы с обязательным 

указанием в пункте назначения платежа «за проживание участников «Juldyzai». 

5.7 В случае, если будет выбрано самостоятельно место заселения участников, 

организаторы не обеспечивают трансфер по городу и их участие в культурных 

программах, также они не будут охвачены мерами безопасности и 

сопровождения. 

5.8 Сопровождающие лица или руководители коллективов несут полную 

ответственность за жизнь и безопасность детей в дни проведения мероприятий 

Фестиваля и должны иметь нотариально заверенную доверенность от родителя 

или законного представителя на каждого ребенка. 

5.9 Делегированные от регионов участники прибывают в сопровождении 

представителя уполномоченного приказом руководителя управления образования 

области. 

5.10 Организаторы Фестиваля встречают участников и обеспечивают трансфер 

участников, а также совместно со службами акимата, общественный порядок в 

местах проведения мероприятий c круглосуточным дежурством медиков, службы 

ЧС и т.д. 

5.11 Для участников Фестиваля будут организованы культурно-развлекательная 

программа и увлекательные экскурсии. 

5.12 Ход подготовки и проведения Фестиваля будет широко освещаться в СМИ и 

социальных сетях. 

5.13 Настоящим положением участники Фестиваля наделяют правами 

организаторов на осуществление любых действий в отношении фото- и 

видеосъемки участников, которые необходимы для реализации целей Фестиваля, 



и дальнейшее беспрепятственное использование, накопление, хранение фото- и 

видеоматериалов, а также осуществление любых иных действий с фото- и 

видеоматериалами участника. 

5.14 В рамках Фестиваля будут проходить мастер-классы и круглые столы, на 

котором участники и педагоги смогут встретиться с членами жюри, обсудить 

конкурсные выступления, обменяться опытом. 

6. Награждение участников: 

6.1 По итогам прохождения Республиканского онлайн - конкурсного отбора 

Участники награждаются специальной статуэткой и дипломом лауреатов I, II, III 

степеней. Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами за 

участие. Дипломы лауреатов и участников можно скачать с сайта фестиваля или 

получить на электронную почту. Руководители, подготовившие участников, 

награждаются благодарственными письмами и сертификатами за участие в 

мастер-классах. 

6.2 За самое яркое выступление среди всех номинаций по двум возрастным 

группам вручается одно «Гран-при» Фестиваля, вручается статуэтка и диплом. 

Наградная атрибутика будет направлена по почте или вручена на церемонии 

награждения. 

6.3 По инициативе организаторов и партнеров могут вручаться специальные 

призы и памятные подарки за особые достижения, вне номинаций, утвержденных 

положением. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ: 

Город Нур-Султан, ул. Сыганак 54, БЦ «Номад», телефон: 8 (7172) 481 696 

Руководитель проекта, заместитель директора «Juldyzai» – Салимбаева Алмагуль 

Аманжоловна, тел. 8 701 520 31 03. 

Координатор по работе с конкурсантами: Айтуган Меруерт, тел. 8 705 105 68 15 

 





Алматы, Шымкент қалаларының және облыстардың әкімдіктері, BI GROUP 

холдингі, Ұлттық өнер университеті, Ұлттық хореография академиясы, «Хабар» 

ТК, қазақстандық эстрада жұлдыздары, сондай-ақ жоба демеушілері мен 

меценаттары болып табылады. 

1.4 Фестиваль ұйымдастырушылары: 

 онлайн-форматта қашықтықтан байқау іріктеуін ұйымдастырады және 

өткізеді; 

 байқаудың барлық қатысушыларын бірдей қатысу мүмкіндіктерімен 

қамтамасыз етеді;  

 Фестиваль шарасының бағдарламасын әзірлейді; 

 байқау нәтижелері туралы мәліметтерді олар ресми жариялануы тиіс 

күннен бұрын жариялауға жол бермейді;  

 байқау шарттарына сәйкес, оның жеңімпаздары мен лауреаттары деп 

танылатындарды марапаттауды қамтамасыз етеді; 

 бірінші кезең бойынша қазылар алқасы жұмысының нәтижелері негізінде 

қатысушылар құрамын қалыптастырады;  

 байқауға қатысушылардың құжаттарын қабылдайды және бекітеді; 

 қазылар алқасының құрамын қалыптастырады; 

 қатысушыларға барлық өзгерістер мен қабылданған шешімдер туралы 

хабарлайды;  

 БАҚ-та Фестивальді ақпараттық қолдауды қамтамасыз етеді; 

 шараға қатысуға келген кезде балалардың өмірін қорғау және қауіпсіздігі 

жөніндегі шараларды қамтамасыз етеді; 

 санитариялық-эпидемиологиялық іс-шараларды сақтауды және 

қатысушылармен де қатаң сақталуы бойынша шараларды ұйымдастырады. 

1.5 Ұйымдастыру комитеті: 

 Фестивальді өткізуге қажетті кеңес беру-әдістемелік көмек көрсететін 

ұйымдастырушы мен мемлекеттік органдардың өкілдері мен серіктестерді 

қамтитын алқалы орган; 

 ұйымдастыру комитеті қазылар алқасының мүшелерін бағалауға және 

байқауға қатысушыларға марапаттау орындарын беруге жауапты болмайды; 

 ұйымдастыру комитеті Қазақстандағы Фестиваль идеясын дамытуға өз 

ықпалын тигізеді.      

1.6 Қазылар алқасының мүшелері.   

Қазылар алқасы мүшелерінің құрамы ұйымдастыру комитетімен келісімдеу 

бойынша құрылады. Оның құрамына мәдениет және өнер саласындағы танымал 

тұлғалар, әртістер, музыканттар, Қазақстанның жоғары және орта оқу 

орындарының оқытушылары кіреді. Қазылар алқасының құрамына кандидатураны 

іріктеудегі басымдықтар бағалауға қажетті деп саналатын кәсіби құзыреттілік және 

номинациялардың бірі бойынша тәжірибенің болуы міндетті. Қазылар алқасының 

шешімі хаттамамен рәсімделеді. Қазылар алқасының құрамы алдын ала 

жарияланбайды.  

Қазылар алқасы байқау тыңдауларының нәтижелері негізінде дипломанттар 

санын өзгерту құқығына ие. 

1.7 Қаржыландыру. 



«Juldyzai» Фестивалі «Juldyzai» Қоғамдық Қорының қайырымдылық 

қаражаты, сондай-ақ жобаның демеушілері мен меценаттарының өзге де ерікті 

қайырымдылықтары есебінен қаржыландырылады.  

2. Фестиваль-байқауды өткізу құрылымы 

2.1 Вокал, хореография, аспаптық орындау, ым-ишарамен ән орындау бойынша 

фестиваль-байқау 2 кезеңде өткізіледі: 

I кезең: Іріктеу – сырттай, фестиваль сайтында juldizai.kz 2022 жылдың 10 

наурызынан 10 сәуіріне дейін қатысушылардан онлайн-өтінімдер қабылдау 

жүргізіледі; 

Қазақстан өңірлерінде алдын ала облыс орталықтарында және Алматы, 

Шымкент және Нұр-Сұлтан қалаларында іріктеу конкурстары өткізіледі. 

Өңірлердің білім басқармалары «Juldyzai» өңірлік онлайн немесе офлайн байқау 

өткізу форматын ұйымдастырады және анықтайды. Іріктеудің өңірлік байқау 

лауреаттары Фестиваль-байқауының Республикалық онлайн кезеңінің 

қатысушылары болады, қатысуға өтінімді өңірлік онлайн іріктеуді өткізуді 

ұйымдастырушылар береді.  

II кезең: онлайн-форматтағы Республикалық байқау және байқау 

қорытындысын шығару Фестиваль сайтында 2022 жылғы 10 сәуір мен 20 сәуір 

аралығында өткізіледі. Байқауға қатысушылар онлайн-өтінімдерді 2022 жылдың 

10 сәуіріне дейін береді, қазылар алқасының мүшелері байқау жұмыстарын 2022 

жылдың 20 сәуіріне дейін қарайды. Фестиваль қорытындысы Фестиваль сайтында 

juldizai.kz жарияланады. Жеңімпаздарды марапаттау және лауреаттардың Гала-

концерті елімізде және өңірде қолайлы эпидемиологиялық жағдай туындаған 

жағдайда, Нұр-сұлтан қаласында 1 маусымда Балаларды қорғау күні өтеді. 

3. Фестиваль-байқауға қатысу шарттары 

3.1 Фестиваль-байқауға 10-18 жас аралығындағы ерекше білім беруді қажет ететін 

балалар (мүмкіндіктері шектеулі және мүгедек балалар) 2 жас тобы бойынша 

қатысады: 

 кіші топ: 10-14 жастағы балалар; 

 ересек топ: 15-18 жастағы балалар (өтініш беру кезіндегі жасы); 

3.2 Байқау ашық болып табылады және сырттай-қашықтықтан (I кезең) және 

онлайн форматта (II кезең) өтеді. 

3.3 Фестиваль-байқауға қатысу үшін жарна төленбейді! 

3.4 Қатысушыларға қойылатын талаптар: 

а) вокал номинациясы (соло, дуэт, квартет, 6 адамнан аспайтын вокалдық 

топ). 

Бағалау критерийлері: 

 орындалатын ән мен музыкалық материал таңдаулары және 

жаңашылдығы; 

 жасына сәйкестігі мен әртістік қабілеті; 

 өзіндік ерекшелігі мен кәсіби орындауы; 

 авторлық әннің шығармашылық даралығы мен орындалуы. 

Назар аударыңыз! Бейнежазбасы бар онлайн-өтінімді жіберу кезінде және 

кейіннен Республикалық кезеңде өнер көрсететіндер үшін байқау туындылар 

«минус» фонограммасымен орындалуға тиіс, «плюс» фонограммасына түсуге 

жол берілмейді. Байқауда өнер көрсетуде бір нөмір «a cappella» орындалуы 



мүмкін, бұл қазылар алқасына қатысушының вокалдық деректерін сапалы және 

жан-жақты бағалауға мүмкіндік береді. Орындаушының таңдалған репертуары 

оның жасына сәйкес келуі тиіс. Байқау шығармаларын қазақ және орыс 

тілдерінде орындауға болады. 

б) «Хореография» номинациясы (соло, дуэт, ансамбль, арбадағы би және 

т.б. 12 адамнан аспауы керек). 

Бағалау критерийлері: 

 қимылды орындау шеберлігі және техникасы; 

 бидің жасына және дұрыс композициялық құрылымына сәйкестігі; 

 сахналық қойылым (пластика, костюм, реквизит, орындау мәдениеті); 

 музыкалық және хореографиялық материалдарды іріктеулері және 

олардың өзара сәйкестігі; 

 артістік қабілеті, көркем образды ашуы. 

 в) Аспаптық орындау (әр түрлі аспаптардағы соло, квартеттер, 

секстеттер, ансамбльдер, оркестрлер 14 адамнан аспауы керек). 

Бағалау критерийлері: 

 аспапты меңгеруі; 

 туындыны орындау шеберлігі мен техникасы және аранжировкасы; 

 музыкалық, көркемдік, интерпретацияның өзіндік ерекшелігі. 

г) Әнді ым-ишарамен орындау (соло, дуэт, трио, квартет, 6 адамнан 

аспайтын вокалдық топ). 

Бағалау критерийлері: 

 ән сөздерін ым-ишара тіліне аударудың айқындылығы мен түсінікті болуы; 

 репертуардың көркемдік деңгейі және нөмірді қою ерекшелігі; 

 орындау шеберлігі (әртістік қабілеті, әнді жеткізу шешімінің бірегейлігі); 

 жас ерекшелігі және сахналық мәдениеті. 

4. I – іріктеу кезеңін онлайн форматта өткізу тәртібі. 

4.1 Қазақстанның өңірлері онлайн-өтінім бергенге дейін лауреаттарды анықтауды 

және 1, 2, 3 орын мен Гран-при дипломдарын беру мен бағалы жүлделерді тапсыру 

(ұйымдастырушылардың қалауы бойынша) арқылы онлайн немесе офлайн-байқау 

форматында іріктеу жүргізеді (аудандық, қалалық);  

4.2 Өңірлік іріктеуді ұйымдастырушылар фестиваль байқауын өткізу туралы 

ақпарат таратылуын қамтамасыз етеді және мамандандырылған білім беру 

мекемелерінде ғана емес, үйде оқитын, қосымша білім беру және барлық меншік 

нысанындағы әлеуметтік қорғау салаларындағы шығармашылық үйірмелерге 

баратын балалардың байқауға қатысуға тарту бойынша жұмыс жүргізеді. 

4.3 Аймақтық іріктеу кезеңдері Фестивальдің ресми логотипі мен әнұранын 

қолдану арқылы жүзеге асырылады (Фестиваль сайтынан грамоталар, 

дипломдар, баннерлер, 3D экран сақтағышы және т.б. жүктеп алу). 

4.4 Өңірлерлік іріктеу кезеңінің қорытындысы бойынша барлық номинациялар мен 

екі жас топтары бойынша 1 орын алған қатысушылар онлайн-форматта XVII 

Республикалық «Juldyzai» Фестивалінің конкурстық іріктеуіне қатысуға үміткер 

болады. 

Назар аударыңыз! 2021 жылғы Juldyzai Халықаралық Фестивалінде 

Гран-при иеленген қатысушылар 2022 жылы Фестиваль-байқауға қатыса 



алмайды, тек басқа номинациялар бойынша ғана қатысу мүмкіндігіне ие 

болады. 

4.5 Конкурсант YouTube каналына ұзақтығы 1-ден 4 минутқа дейін жанры мен 

орындау стилі бойынша әр түрлі екіден аспайтын конкурстық өнер көрсетулердің 

бейнелерін жүктейді. Қарау сілтемесін «Juldyzai-22» және өңір атауымен қоса 

жазып (мысалы, «Juldyzai-22» Алматы облысы), қатысушының онлайн-

өтініміндегі «бейнеге сілтеме» тармағына көшіру және қою қажет. 

 Байқауға ұсынылатын бейне роликтің атауы келесі реттілікпен жазылуы тиіс:  

Саласы/жанры/ұжымның атауы немесе қатысушының аты-жөні/ байқау 

нөмірінің атауы/ «Juldyzai-22» II кезең. 

Мысал: Ақтөбе облысы/вокал /Арман Арманұлы Арманов (немесе «Арман» 

триосы)/сөзі С. М.Мақатаев, әні Н.Тілендиев «Саржайлау»/ «Juldyzai-22» II кезең. 

4.6 Шығармашылық қойылымды кез келген техникаға (телефон, қарапайым 

немесе кәсіби бейнекамера, MIN-8Mп камерасы) жазуға болады. Әр 

шығармашылық қойылым жеке-жеке бөлек жазылуы керек. Орындаушы/ұжым 

анық көрінуі, естілуі тиіс, сондай-ақ байқаудың техникалық талаптары сақталған 

және 2020 жылдан бері қарай кезеңде жазылған, кез келген үй-жай (сахна, сынып, 

аудитория және т.б.) ішінде түсірілген кез келген іс-шарадан кез келген мұрағаттық 

жазбаны ұсынуға болады. 

Назар аударыңыз! Байқау нәтижелері мен қазылар алқасының бағалаулары 

ұсынылған бейнематериалдың сапасына да байланысты болады (мысалы, егер 

бейне үлкен арақашықтықта түсірілсе немесе қатысушы нашар көрініп немесе 

нашар естіліп тұрса, қазылар алқасының мүшелері қойылымды жан-жақты 

бағалай алмайды). 

4.7 Қате толтырылған және ілеспелік делегация тізімінсіз жіберілген өтінім 

жарамсыз болып саналады және тіркеуге жатпайды; 

4.8 Бір қатысушы бір номинацияға қатысады. 

4.9 Қазылар алқасы байқау жұмыстарына іріктеу өткізгеннен кейін және 

қорытынды шығарылғаннан соң ұйымдастырушыларға тәулік ішінде онлайн-

іріктеуді өткізудің аяқталғаны туралы хабарлау қажет. Іріктеуді хабарландырудан 

кейін ақпарат пен Фестивальдің қорытынды шарасына қатысуға шақыру 

жіберіледі. Егер жауап алынбаса, байқауды ұйымдастырушыға қоңырау шалып, 

іріктеу бойынша Сіздің қорытынды ақпаратыңыздың алынғанына көз жеткізу 

қажет. 

4.10 Интернетке қол жеткізу мүмкіндігі жоқ елді мекендерде өтінімді электрондық 

пошта juldyzaifest@mail.ru арқылы немесе пошта байланысы арқылы жіберу 

мүмкіндігі бар. Поштамен жіберу үшін USB-жинағышқа бейне шығарманы жазып, 

өтінімді толтырып, өңірлік ұйымдастырушылардың мекен-жайына немесе Нұр-

Сұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 54, «Номад» БО, 8 қабат, 2 кеңсе, «Juldyzai» ҚҚ 

А.А. Салимбаеваға, тел. 87015203103 жіберу қажет. 

4.11 Өтінімдер бойынша іріктеуден өткен байқауға қатысушыларға олардың 

өтінімі қабылданғаны туралы хабарлама жіберіледі және олар 2022 жылғы 11 

сәуірге дейін Фестивальдің Республикалық конкурсына шақырылады. 

4.12 Ұйымдастыру комитеті Республикалық кезеңге қатысу үшін өз бетінше және 

өңірлерден өтінім берілмегеніне қарамастан, бірақ өз шешімі туралы жауапты 

ұйымдастырушыларға хабарлай отырып, онлайн-өтінім берген конкурсанттарды 

шақыруға құқылы. 



5. «Juldyzai-22» II Республикалық кезеңін онлайн-форматта өткізу тәртібі 

                (2022 жылғы 10 сәуірден 20 сәуірге дейін) 

5.1 Келіп түскен онлайн-өтінімдердің қорытындысы бойынша қатысушылар 

барлық номинациялар және екі жас ерекшелігіне қарай бөлінген топтарда онлайн-

форматта Республикалық байқау іріктеуіне қатысуға шақырылады.  Байқауға  

қатысушылар онлайн-өтінімдерді 2022 жылғы 10 сәуір сағат 23.59-ға дейін осы 

Ереженің 4-тармағының талаптарына сәйкес береді. 

5.2 Республикалық Фестиваль-байқау Фестиваль сайтында онлайн-форматта 

өткізіледі. Байқаудың қазылар алқасы қатысушылардың жұмыстарын жеке және 

ұжымдық түрде 10 балдық жүйе бойынша бағалайды. Қазылар алқасы барлық 

номинациялар мен жас топтары бойынша үздік байқау жұмыстарының 1 орын 

лауреаттары арасында «Juldyzai-22» Фестивалінің Гран-при иегерін таңдайды. 

Қазылар алқасының төрағасы барлық қатысушылардың жұмысын бағалайды және 

ол ұсынған баға қазылар алқасы мүшелернің бағаларына қосылады.  

5.3 «Juldyzai-22» Фестивалінің гала-концерті және лауреаттарын марапаттау 

Фестивальдің қорытынды шарасы дәстүрлі түрде 1 маусым - Балаларды қорғау күні 

қарсаңында қазақстандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен өткізіледі. 

Лауреаттардың гала-концертін өткізу форматы мен орнын ұйымдастыру комитеті 

анықтайды.  

Сценарийге сәйкес, Гала-концертті дайындау 20 сәуірден басталады, 

шығармашылық топ әрбір қатысушымен және оның жетекшісімен жеке тәртіпте 

жұмыс істейді.  

5.4 Фестивальдің ұйымдастыру комитеті гала-концертке қатысу үшін қонақтар 

ретінде жүлделі орындарға ие болмаған қатысушыларды және өткен жылдардағы 

«Juldyzai» Фестивалінің лауреаттарын шақыра алады. 

5.5 Гала-концертке қатысу үшін келу/кету жолақысын төлеу бойынша  

ұйымдастыру шығындары қатысушылар мен жіберуші тарап есебінен 

төленеді.  

5.6 Қатысушылардың Нұр-Сұлтан қаласында немесе кез келген басқа қалада жайлы 

және қауіпсіз болуын қамтамасыз ету мақсатында Фестиваль 

ұйымдастырушыларымен байқау қатысушыларының тұру және тамақтану 

орындары жеңілдікпен ерте брондауды қамтамасыз ете отырып анықталатын  

болады және қонақ үйге келгенге дейін 10 күн бұрын «Juldyzai» қатысушыларының 

тұруына» төлемнің белгіленген тармағында міндетті түрде көрсете отырып, қонақ 

үйдің шотына төлем жүргізілуі қажет. 

5.7 Егер қатысушылардың қоныстану орны олармен өз бетінше таңдалса, 

ұйымдастырушылар қала бойынша тасымалдауды және олардың мәдени 

бағдарламаларға қатысуын қамтамасыз етпейді, сондай-ақ олар қауіпсіздік және 

ілесіп жүру шараларымен қамтылмайды. 

5.8 Ілесіп жүруші тұлғалар немесе ұжым жетекшілері Фестиваль шаралары 

өткізілетін күндері балалардың өмірі мен қауіпсіздігіне толықтай жауапты болады 

және олардың қолдарында әр балаға ата-анасынан немесе заңды өкілінен берілген 

нотариалды куәландырылған сенімхаты болуы тиіс. 

5.9 Өңірлерден жіберілген қатысушылар облыстық білім басқармасы басшысының 

бұйрығымен уәкілдің өкілімен бірге келеді. 

5.10 Фестиваль ұйымдастырушылары қатысушыларды қарсы алады және 

қатысушылардың тасымалын, сондай-ақ әкімдік қызметтерімен бірлесіп, іс-



шараларды өткізу орындарында дәрігерлердің тәулік бойы кезекшілігімен, ТЖ 

қызметімен және т.б. қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етеді. 

5.11 Фестиваль қатысушылары үшін мәдени-ойын-сауық бағдарламасы және 

қызықты экскурсиялар ұйымдастырылады. 

5.12 Фестивальға дайындық және оны өткізу барысы БАҚ және әлеуметтік 

желілерде кеңінен жарияланатын болады. 

5.13 Осы Ереже арқылы Фестиваль қатысушылары ұйымдастырушылардың 

Фестиваль мақсаттарын жүзеге асыруға қажетті қатысушылардың фото- және 

бейнетүсірілімдеріне қатысты кез келген әрекеттерді жүзеге асыруға және фото- 

және бейнематериалдарды одан әрі кедергісіз пайдалануға, жинақтауға, сақтауға, 

сондай-ақ қатысушының фото-және бейнематериалдарымен кез келген өзге де 

әрекеттерді жүзеге асыруға құқық береді. 

5.14 Фестиваль аясында шеберлік сабақтары мен дөңгелек үстелдер өтеді, онда 

қатысушылар мен педагогтар қазылар алқасының мүшелерімен кездесіп, байқау 

қойылымдарын талқылап, тәжірибе алмасады. 

6. Қатысушыларды марапаттау: 

6.1 Республикалық онлайн - байқау іріктеуінен өту қорытындысы бойынша 

қатысушылар арнайы мүсіншемен және I, II, III дәрежелі лауреаттар дипломымен 

марапатталады. Жүлделі орын алмаған қатысушылар қатысқаны үшін 

дипломдармен марапатталады. Лауреаттар мен қатысушылардың дипломдарын 

Фестиваль сайтынан жүктеуге немесе электрондық поштаға алуға болады. 

Қатысушыларды дайындаған жетекшілер шеберлік сабақтарына қатысқаны үшін 

алғыс хаттармен және сертификаттармен марапатталады. 

6.2 Екі жас тобы бойынша барлық номинациялар арасында ең жарқын өнер 

көрсеткені үшін Фестивальдің бір «Гран-при» марапаты, мүсіншесі мен дипломы 

беріледі. Марапаттау атрибуттары пошта арқылы жіберіледі немесе марапаттау 

рәсімінде тапсырылады. 

6.3 Ұйымдастырушылар мен серіктестердің бастамасы бойынша Ережемен 

бекітілген номинациялардан тыс, ерекше жетістіктері үшін арнайы және естелік 

сыйлықтар тапсырылуы мүмкін. 

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАРДЫҢ БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ: 

Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ к-сі 54, «Номад» БО, телефон: 8 (7172) 481 696 Жоба 

жетекшісі, «Juldyzai» ҚҚ директорының орынбасары – Салимбаева Алмагуль 

Аманжоловна, тел.8 701 520 31 03. 

Байқауға қатысушылармен жұмыс жөніндегі үйлестіруші: Айтуған Меруерт,  

тел. 8 705 105 68 15 


