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2021-жылдын 29-январында КР Президенты С. Жапаровдун «Инсандын 
адеп-ахлактык онугуусу жана дене тарбиясы» женунде жарлыкка кол 
коюусун колдоп И. Арабаев ат. КМУнун Керкем маданият жана билим 
беруу факультеты КР жалпы билим беруучу орто мектептеринин бутуруучу 
окуучуларынын арасында “Биз таланттарды издейбиз” конкурсун 
жарыялайт.

Кыргыздар мурдатан эле булбул ундуу ырчылардын, аспапчылардын, 
бийчилердин, керкем енер чеберлеринин таланттарын баалап-барктап, 
алардын енерун элге кецири жайылтып келгендиги маалым. Мындай аз дек 
мамиле, таланттарды сактап, улуттун руханий деелету катары муундан- 
муунга мурасталып, бизге жетуусунун негизги ебелгесу болгон. Ата- 
бабаларыбыз ардактап жеткирген енердун улуу кечун улоо -  ар бир 
атуулдун ыйык парзы.

1. Жалпы жобо

Бул жободо конкурсту еткеруунун максаты, тартиби, уюштуруу 
эрежеси, жыйынтык чыгаруу, жецуучулерду тандоо жана сыйлоо боюнча 
талаптар камтылат.

2. Конкурстун негизги максаты

Жалпы билим беруучу жана музыкалык орто мектептердин таланттуу 
жана чыгармачыл бутуруучулеруне жогорку окуу жайда билим алышып, 
ез таланты боюнча енер-билимин еркундетуулеруне шарт тузуу.

Конкурстун алдына койгон милдеттери:

- бутуруучу класстардын арасында жана региондордо жашап журген 
таланттуу жаштарды табуу;

- онлайн форматта конкурс еткеруу;
- катышуучулардын енерлерун, кол эмгегин, чыгармачылыгын онлайн 

режимде комисся тарабынан баалоо;
комиссиянын чечими менен И. Арабаев атындагы КМУга адистик 

предметтен кируу сынагынан еткендугу тууралуу жецуучулерге интернет, 
ватсап аркылуу сертификаттарды женетуу;

- таланттуу жаштардын билимин естурууго, енорун еркундетууге шарт 
TY3YY менен КР Президентинин демилгесин колдоо;
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3. Конкурсту еткеруу меенету:

Конкурсту уюштуруу боюнча райондук билим беруу белумдеру менен 
макулдашуу аркылуу алардын сайтына жобо жиберилет. РБББиден жалпы 
билим беруучу орто мектептин жетекчилерине 15-апрелден 25-апрелге чейин 
жобо таратылат.

4. Конкурстун уюштуруучусу

И. Арабаев атындагы КМУнун Керком маданият жана билим беруу 
факультета.

Конкурсту уюштуруу жана еткеруу, жалпы уюштуруу тобуна жуктелет.

5. Конкурстун калыстар тобу

Калыстар тобуна И. Арабаев атында КМУнун КМББФда эмгектенген адис 
профессор-окутуучулар кирет. Калыстар тобунун курамы 3-5 адамдан турат.

6. Жецуучулерду аныктоо
- Конкурстун жыйынтыгы 5 баллдык система менен ачык бааланат;
- Калыстар тобунун чечими акыркы чечим болуп эсептелет;
- социалдык жактан аз камсыз болгон уй-буледен катышкан окуучуларга 

артыкчылык берилет.

Музыка, Керкем сурет багытында 1-орунга бюджеттик орунга сертификат 
берилет;

2-3-4-5 -  орунду ээлегендерге - аталган эки багыт жана дизайн, технология 
боюнча контракттык орундарга сертификаттар берилет;
Калган катышуучуларга конкурска катышкандыктары тууралуу сертификат 
жана ыраазычылык каттар женетулет.

Э ск ер т уу- Бюджеттик орунга алынган сертификаттар И. Арабаев 
атындагы КМУда кабыл алуу комиссиясы башталгандан биринчи топтом 
(поток) буткенге чейин жарактуу деп эсептелет.

Меенету етуп кеткен бюджеттик орун ээси контракка тапшырууга укук 
берилет.
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7. Конкурска катышуучулар

Бугуруучу класстардын окуучулары, орто билимдуу таланттуу 
талапкерлер, райондун билим беруу же маданият уюмдарында эмгектенген 
жаштар катыша алышат.

8. Конкурска катышууга томенкулер талап кылынат

И. Арабаев ат. КМУнун ректорунун наамына жазылган арыз, уй-булесу 
тууралуу маалымат, паспорт кочурмосу, мектепте окуй тургандыгы тууралуу 
же иштеген жеринен маалымат кат. Электрондук почта же ватсап аркылуу 
уюштуруу тобунун дарегине жиберилет.

Эгер айыл екметунон, мектеп директору тарабынан окуучуга жолдомо кат 
(ходатайство) берилсе, жеке демеорчулер, меценаттар катышуучунун 
контракт толемуне кепилдик берсе, уюштуруу тобуна кошумча маалымдалат 
жана комиссия тарабынан зеке алынат.

Бир эле окуучу эки багытта ез озунче жазган арыздары аркылуу катыша 
алат.

Музыкалык номинация боюнча катышса аспаптык чыгарманы аткарып же 
ырдап, эгер кол енорчулук, керком сурет, дизайн, технология боюнча 
катышса кол эмгектеринин жана алардын устундо иштеп жаткан видео 
жазуусун салат жана кийин ошол эмгектерди комиссияга ала келип коргезет.

9. Конкурстун турлеру 

Музыка багытында:

- Аспапта ойноо;
- Аспаптын коштоосунда ырдоо;
- Коштоосуз (а капелла) ырдоо
- Бийлео;

Конкурсантты баалоо критерийлери:

- Аспапта ойноо чеберчилиги;
- Артистизм;
- Аткарган музыкалык чыгармасынын же унунун тазалыгы, 

уккулуктуулугу;
- Катышуучунун сахна маданияты;
- Костюмунун жарашыгы;
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Эскертуу:

Катышуучуну массалык колдоого болот.
М: Конкурсант эстрадалык жанр да ыр ырдап жатса, аркасында бий тобунун 
бийлеп колдоосуна уруксат берилет.

Керком сурот багытында:

Суретту А-3 форматына ар кандай техника менен аткарып салса болот 
(карандаш, тустуу карандаш, гуашь, пастель, акварель ж.б. езу тартып 
жаткандыгын далилдеген видео жазуу жиберет)

Кол онорчулук багытында:

Кийизден жасалган буюмдар, жумшак оюнчуктар, сайма, туйме, чий, 
жыгаччылык, булгары, зер буюмдары ж.б. жасоо кирет. Аларды да жасап 
жаткандыгын далилдеген видео жазуусун онлайн форматта жиберет.

Иштер ар турдуу каражаттардан жасалышы мумкун. Талап катары: 
Буюмдун, композициянын эстетикалык жактан жасалгаланышы, тустордун 
бир-бирине дал келиши, пропорциялардын сакталышы, мазмуну, кооздугу 
каралат. Сурет, кол онорчулук боюнча даярдалган ар бир иште аткаруучу 
жонундо толук маалымат берилиши керек.

Аты-жену

Иштин же чыгарманын аталышы

Мектеби

Телефону

Конкурстун жобосу боюнча кызыктырган суроолор болсо темонку дарекке 
кайрылсацар болот:

Жумушчу тел: (0312)54 26 27. (0312)56 54 02 

Мобтел: 0778 70 85 61.

0500 70 85 61

Жобону иштеп чыккан:

И. Арабаев ат. КМУнун КМББФнын деканы, 

п.и.к., доц. м.а. К. Джакыпов



Жобого 1 -тиркеме Арыз улгусу

И. Арабаев ат. КМУнун ректору, 
проф. Т. Абдырахмановго

Жумгал районуна караштуу 
М.Алыбаев атындагы орто 
мектебинин он биринчи классынын 
окуучусу Айтматова Y полден

Арыз

Менин сизге арыз жазуумдун себеби И.Арабаев атындагы КМУ 
тарабынан орто мектептердин бутуруучулеру арасында уюштурулуп жаткан 
“Биз таланттарды издейбиз” конкурсуна (музыка, сурет, дизайн, 
технология) багыты боюнча онлайн конкурска катышууга уруксат 
беруунузду сураймын.

Конкурстун жобосу менен толук таанышмын. Тиешелуу 
документтерди кошо тиркедим.

Арыз ээсинин колу

Дареги:

Мобилдик телефон номери, вотсабы, электрондук почтасы, музыкалык 
номеринин канча убакыт созулары (хронометраж) жазылат.
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