
Отчет 

 ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа-

интернат для одарённых детей» 

по реализации программы «Рухани жаңғыру»  

за период 1 семестра 2019 -2020 учебного года 

 

5-14 октября в городе Алания Турция прошел I Международный 

конкурс музыкантов «Global Art Competition». В рамках конкурса был 

органиован масштабный и яркий концерт «HAKIM ABAY»  в честь 175 летия 

великого мыслителя,  поэта и композитора казахского народа  Абая 

Кунанбаева. В концертной программе приняли участие руководитель ГУ 

«Комплекс» Музыкальный колледж музыкальная школа интернат для 

одаренных детей»  города Павлодар Серик Сыздыков, преподаватели 

музыкального колледжа  Яна Касьян, Сауле Мусипова, Марго Колаян а так же   

ансамбль скрипачей «Каприччио». С города Нур-Султан в творческом 

концерте принял участие профессор, заслуженный деятелей Казахстана 

Азамат Жылтыркозев, известные музыканты нашей Республики Дины 

Мирмановна и  Дмитрии Ковалев. Вечер оставил незабываемые впечатления, 

приглашенных гостей музыкантов долго чествовали аплодисментами и 

овациями.  Творчество поэта-композитора Абая, его произведения стали 

мировой классикой и переведены на несколько языков мира. 

Стоит отметить, что 16 кандидатов из Павлодарского музыкального 

колледжа были номинированы на этот конкурс, 30 участников номинированы 

из Казахстана. В конкурсной программе принимают участие музыканты из 

Турции, Грузии и Казахстана. 

17 октября 2019 года в Музыкальном колледже состоялся сольный 

концерт старшего преподавателя КазНУИ (г.Нур-Султан) - Кумыскалиева 

Сапара Мухамеджановича. Так же в концерте приняли участие лауреаты 

международных и республиканских конкурсов: Омарова Асель (КазНУИ) - 

студентка 2 курса и преподаватель нашего колледжа Ботагузов Мади 

Сагатович. 

Кумыскалиев С.М. исполнил известные произведения, начиная с эпохи 

Барокко вплоть до XX века. В программе звучали: «Прелюдия и фуга» fis moll 

из 2 тома ХТК И.С.Баха, «Тарантелла» Г. Венявского, «Соната» D dur 

В.А.Моцарта, вальсы и танго.  

Так же Сапар Мухамеджанович выступил в роли музыковеда, 

рассказывая истории произведений той или иной эпохи. 

25 октября 2019 года в городе Алматы в рамках 750 летия образовани 

«Алтын Орды» были объявлены победители ІІІ-го Республиканского конкурса  



"Көшпенділер әуені". В числе победителей были студенты нашего колледжа 

отделния «Казахские национальные инструменты» Омар Назира завоевавшая  

2 место и  Бейсен Мерей ставшая дипломантом конкурса. Преподаватель 

студентов Сабекова Р. А. – была награжденна Благодарственным письмом 

организаторов конкурса за вклад в развитие и воспитание молодого поколения 

и за подготовку лауреатов.  

Сегодня стал известен результат V–го Международного конкурса-

фестиваля «Art Global», который прошел в городе Алматы. Победу в этом 

конкурсе одержали студентки 2 курса отделения «Музыкальное образование»  

Абылхайыр Жадыра, преподавател по классу домбра -  Утемисова С. Р. И 

Белгибаева Айсана, ученица Павленко О.В. по классу фортепиано.  

28 октября 2019 года в концертном зале Музыкального колледжа 

состоялась встреча с гостями из Монголии и Алтая. Из Республики Алтай, со 

студентами нашего колледжа встретился- Добрыня Сатин.  

Он известный исполнитель горлового пения, лауреат всероссийских и 

международных фестивалей и конкурсов, лауреат премии Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай имени А.Г. Калкина. 

На мастер классе Добрыня представил слушателям игру на национальных 

инструментах: смычковом- икили, щипковом- топшуре и язычковом комусе. 

Также Добрыня Сатин исполнил произведение собственного сочинения 

«Легенда о шамане» в сопровождении икили. Вместе с Д.Сатиным к нам 

приехал его педагог Виктор Малчинов. Вместе два мастера провели мастер-

класс с одним из студентов колледжа, показав технику горлового пения. Так 

же, студентам были предоставлены такие инструменты как: комус, варган, 

моринхур,топшуур и т.д. А так же, в наш колледж приехали гости из 

Республики Монголия, встреча была проведена для всех студентов нашего 

колледжа. 

31 октября 20019 года  гостях музыкального колледжа была Народная 

артистка Республики Казахстан, Лауреат Государственной премии РК в 

области литературы и искусства, Лауреат Государственная премия мира и 

прогресса Первого Президента Республики Казахстан — Лидера нации,  

знаменитая казахская пианистка с города Алматы, музыкальный педагог, 

профессор - Жания Яхияевна Аубакирова!  

На сцене прозвучали произведения таких композиторов, как: 

С.Рахманинов, К.Дебюсси, Л.Бетховен, А.Кунанбаев, А.Дворжак. 

Также на нашей сцене выступили: педагог кафедры фортепиано 

консерватории им.Курмангазы Рабига Дюсембаева, доцент консерватории 

им.Курмангазы Гульнара Курамбаева, Лауреат международных конкурсов 



Максим Максимов и Ербол Кожагулов. Все исполнители сливались между 

собой в прекрасный ансамбль. 

Поддержать выдающуюся пианистку, приехали гости с разных городов 

Павлодарской области. 

27 ноября в ГДК им. Естая  состоялась церемония награждения 

молодежной премии «Ертіс дарыны-2019».  Первыми лауреатми молодежной 

премии в номинации «Культура» и «Эстрада»  стали студенты музыкального 

колледжа Шапагат Назымгуль и Рерих Нелли. Нужно отметить, что Нелли 

самая молодая участница и победительница премии. Впервые о молодежной 

премии глава региона Булат Бакауов объявил в июле 2019-ого. В Год 

молодежи аким области дал поручение учредить молодежную премию, с 

целью государственной поддержки талантов Прииртышья. Студенты 

музыкального колледжа пишут историю города, историческое событие для 

прогрессивной и активной молодежи Павлодарской области и замечательное 

событие для музыкального колледжа. Студенты музыкального колледжа – 

гордость области, прославляющая своими достижениями не только регион, но 

всю страну на международном и мировом уровне.  

27 ноября в предверии праздника "День Первого Президента РК" наш 

руководитель Сыздыков С.К., который с 19 лет  входил в состав 

Президентского оркестра  поделился со студентами своим опытом музыканта, 

рассказал, что нужно для того что бы реализовать себя как творческий человек 

и по настоящему стать не только  достойным гражданином своей Республики, 

но и гордостью страны. Выступление руководителя стимулировала студентов, 

которые покинули конференц - зал колледжа  с полным энтузиазмом и 

воодушевлённые о необходимости внести неоспоримый вклад в развитие 

культуры и будущего  своей страны. 

29 ноября в музыкальном колледже прошла выставка книг,  

приуроченная к празднованию государственного праздника «День Первого 

Президента РК».  

13 декабря в концертном зале музыкального колледжа состоялся 

праздничный концерт ко Дню Независимости Республики Казахстан. 

В 2017 году с целью реализации программы «Рухани жаңғыру» в 

музыкальном колледже был разработан проект «Көнеден жеткен күмбезді 

әуез». Цель проекта была направленна на увеличение к 2022 году количества 

музыкантов владеющих фольклорными инструментами казахского народа, 

пробуждающие интерес к творчеству  наследия казахов. Проект музыкального 

колледжа «Көнеден жеткен күмбезді әуез» результативной реализовывала 

планы своей работы продвигая творческую деятельность этно - фольклорного 

ансамбля «Аманат» под руководством заслуженного деятеля культуры 



Сабековой Р.А. В области и в городе было проведено огромное количество 

мероприятий с участием уже культового коллектива. Одним из ярких событий 

этого уходящего года стало участие  этно - фольклорного ансамбля «Аманат» 

в III-м  Республиканском  конкурсе  «Ұлы Дала ұрпағы», который прошел 22 

декабря 2019 года в городе Экибастуз. Творческий коллектив нашего 

колледжа занял только призовые места. В город они привезли 3 гран - при 

конкурса, два золота, одно серебро и одну бронзу. Гран – при конкурса 

удостоились участники этно – фольклорного ансамбля «Аманат» Омар Назира 

и Бейсен Мерей, они являются ученицами Сабековой Р.А. и конечно сам 

творческий коллектив -  этно – фольклорный ансамбль «Аманат». Ученики 

Байбусыновой Т.М. и Қайыргелдіқызы О. -  Бекбаев Марат и Самат Зарина 

завоевал золото, серебро заслужил Егінбай Уали, а бронза ушла в копилку 

достижений Муграж Нургуль ученицы Байбусунова М.М.  

Финал конкурса "Ұлы Дала ұрпағы» на Международном уровне 

состоится летом 2020 года в городе Алматы, где победителям вручат 

автомобиль. Наши студенты и преподаватели уже усилено готовиться к этому 

знаменательному событию.  

 

Руководитель      Сыздыков С.К. 

 

 

Исп. 

Карашина А.А. 

55-43-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019-2020 оқу жылының 1 семестрінің  

 «Музыкалық колледж – дарынды балаларға арналған музыкалық  

мектеп-интернат» кешені» ММ 

«Рухани жаңғыру»  

бағдарламасың іске асыру бойынша  

Есеп 
 

 

Түркия мемлекеті Алания қаласында 05-14 қазан аралығында «Global 

Art Competition» 1 халықаралық музыка байқауы аясында, Ұлы ойшыл, 

қазақтың бас ақыны, композитор Абай Құнанбайұлының 175-жылдығына орай 

«HAKIM ABAY» атты концерттік- танымдық кеші өтті. Кешке Павлодар 

Музыкалық кешенінің басшысы Серік Сыздықов, ұстаздары Яна Касьян, 

Сауле Мусипова, Марго Колаян және «Каприччио» скрипкашылар ансамблі, 

сонымен қатар ұлы ақын шығармашылығына арналған кешке Нұр-сұлтан 

қаласы Қазақ Ұлттық өнер университетінің профессоры, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері Азамат Жылтыркөзов, Дина Мирманова, Дмитрий Ковалев 

сынды белгілі музыканттар қатысты. Кеш байқау қонақтарына ұмытылмас 

әсер қалдырды. Абай шығармашылығы мол мұра, ақын композитор 

туындылары әлемдік классикаға айналып, әлемнің бірнеше тіліне аударылған. 

Айта кететіні, аталмыш байқауға Павлодар музыкалық кешенінен 16 үміткер 

аттанған болатын, жалпы Қазақстан атынан 30-дан үміткер бақ сынауда. 

Байқауға Түркия, Грузия, Қазақстан мемлекеттерінен музыканттар қатысуда. 

2019 жылдың 17 қазанында музыкалық колледжде ҚазҰӨУ аға 

оқытушысы (Нұр-Сұлтан) Құмысқалиев Сапар Мұхамеджанұлының жеке 

концерті өтті. Концертке халықаралық және республикалық жарыстардың 

жеңімпаздары да қатысты: Омарова Асар (ҚазҰӨУ) - 2 курс студенті және 

біздің колледждің оқытушысы Ботагузов Мади Сағатұлы. 

С.М. Құмысқалиев Барокко дәуірінен ХХ ғасырға дейінгі әйгілі 

туындыларды (шығармаларды) орындады. Бағдарламада: И.С.Бахтың 2-

томынан «Прелюдия и фуга» fis moll, Г.Венявскийдің «Тарантелла» 

орындалды.  

Сапар Мұхамеджанұлы музыкатанушы ретінде де белгілі дәуірдің 

шығармаларының тарихтарын айтып берді. 

2019 жылдың 25 қазанында Алматы қаласында  Алтын орда 750 

жылдығы шенберінде «Көшпенділер әуені» ІІІ Республикалық дәстүрлі 

орындаушылар  байқауының жеңімпаздары аңықталды.  Біздің колледждің 

Қазақ ұлттық аспаптары бөлімінің 2 курс  студенттері Омар Назира 2 дәрежелі 



дипломға иеленіп, ал Бейсен Мерей дипломант болып атанды. Оқытушы Р. А. 

Сабекова -  Жас ұрпақты тәрбиелеудегі еңбегімен конкурс жүлдегерін үздік 

дайындағаны үшін Алғыс хатпен марапатталды. 

Бүгін «Музыкалық білім беру» бөлімінің, 2курс студенттері Алматы 

қаласында өткен «Art Global» атты халықаралық байқауының жүлделі 

орындарына  ие болды. Әбілхайыр Жадыра, домбыра аспабымен өнер көрсетіп 

2 орынға, оқытушысы -  С. Р. Утемисова.  Белгибаева Айсана фортепиано 

аспабымен өнер көрсетіп 2 орынды иеленді, оқытушысы: О.В.Павленко  

2019 жылдың 28 қазанында музыкалық колледждің концерт залында 

Моңғолия мен Алтайдан келген қонақтармен кездесу өтті. Колледж 

студенттерімен  Алтай Республикасынан келген музыкант  Добрынья Сатин 

кездесті. 

Ол танымал орындаушы, бүкілресейлік және халықаралық фестивальдар 

мен конкурстардың лауреаты, Алтай республикасының басшысы 

сыйлығының иегері. Шеберлік сыныпта Добрынья жиналған  

тыңдаушыларға  ұлттық аспаптармен таныстырды: икили,  топшуре және  

комус. Добрынья Сатен Икилінің сүйемелдеуімен «Шаман туралы аңыз» өз 

туындысын орындады. Д.Сатинмен бірге бізге оның мұғалімі Виктор 

Малчинов келді. Екі шебер бірігіп колледж студенттер арасынан бір студентті 

таңдап алып шеберлік сағат  өткізіп, жұлдыру әнінің техникасын көрсетті. 

Сонымен қатар студенттерге комус, варган, моринхур, топшуур және т.б. 

құралдар ұсынды. Бұл іс-шара біздің колледждің барлық студенттері үшін 

ұйымдастырылды. 

20019 жылдың 31 қазанында музыкалық колледждің қонағы - Қазақстан 

Республикасының халық әртісі, Қазақстан Республикасының әдебиет және 

өнер саласындағы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті - Ұлт көшбасшысы, Алматыдағы 

танымал қазақ пианисті, музыка пәнінің мұғалімі, профессор - Жания 

Яхияевна Аубакирова болды! 

Сахнада С.Рахманинов, К.Дебюсси, Л.Бетховен, А. Құнанбаев, А. 

Дворжак сияқты композиторлардың шығармалары орындалды.  

Сонымен қатар біздің сахнада: Құрманғазы консерваториясының 

фортепиано кафедрасының оқытушысы Рабига Дүйсембаев, Құрманғазы 

консерваториясының доценті Гүлнар Құрамбаева, халықаралық байқаулардың 

лауреаты Максим Максимов және Ербол Қожағұлов өз  

өнерлерің көрсетті. Барлық орындаушылар бір бірімен бірігіп әдемі ансамбль 

құрды. 



Көрнекті пианистке қолдау көрсету үшін Павлодар облысының әртүрлі 

қалаларынан қонақтар келді.  

27 қарашада Естай атындағы ҚМС-да «Ертіс дарыны - 2019» жастар 

сыйлығын табыстау рәсімі өтті. «Мәдениет» және «Эстрада» номинациялары 

бойынша жастар сыйлығының алғашқы лауреаттары музыкалық колледждің 

студенттері Шапағат Назымгүл және Рерих Нелли атанды. Айта кеткен жөн, 

Нелли бұл жобаның ең жас қатысушысы және жеңімпазы. Алғаш рет 2019 

жылдың шілде айында аймақ басшысы Болат Бақауов жастар сыйлығын 

жариялаған болатын.  

Жастар жылында облыс әкімі Ертіс дарындарына мемлекеттік қолдау көрсету 

мақсатында жастар сыйлығын тағайындауды тапсырды. Музыкалық 

колледждің студенттері қала тарихына үлес қосуда. Бұл премия Павлодар 

облысының прогрессивті және белсенді жастарына арналған тарихи оқиға 

және музыкалық колледж үшін керемет жаңалықтың бастамасы. Музыкалық 

колледждің студенттері - бұл облысымыздың мақтанышы, өз жетістіктерімен 

әлемдік және халықаралық деңгейде тек аймақтың ғана емес бүкіл Еліміздің 

атын шығаруда. 

27 қарашада «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні» 

мерекесі қарсаңында, 19 жасынан бастап Президенттік оркестрдің мүшесі 

болған, біздің музыкалық колледждің басшысы С.К. Сыздыков студенттермен  

өз тәжірибесімен бөлісетін, шығармашылық тұлға ретінде танымалы болу 

үшін не қажет екенін және шын мәнінде республиканың лайықты азаматы ғана 

емес, сонымен қатар елдің мақтанышы болу үшін түрлі кенестер берді. Бұл 

«Қазіргі Қазақстан !Елбасының көшбасшылық сабақтары 

жалпыреспубликалық сабақ» студенттерді ынталандырды және өз елінің 

мәдениеті мен болашағы үшін сөзсіз үлес қосуға шабыт берді.  

29 қарашада музыкалық колледжде «Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті күні» мемлекеттік мерекесіне арналған кітаптар көрмесі 

өтті. 

13 желтоқсанда музыкалық колледждің концерт залында Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған мерекелік концерт өтті. 

2017 жылы музыкалық колледжде «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 

жүзеге асыру мақсатында «Көнеден жеткен күмбезді әуез» жобасы әзірленді. 

Жобаның мақсаты 2022 жылға қарай қазақ халқының фольклорлық 

аспаптарында ойнайтын музыканттардың санын арттыру және қазақ 

халқының мұрасына қызығушылықты туғызу. Музыкалық колледждің 

«Көнеден жеткен күмбезді әуез»  жобасы  мәдениет қайраткері Р.Сабекованың 

жетекшілігімен «Аманат» этно-фольклорлық ансамблінің шығармашылық 



белсенділігін арттырып, өз жоспарларын нәтижелі түрде жүзеге асыруда. 

Облыста және қалада «Аманат» этно-фольклорлық ансамблінің қатысуымен 

көптеген шаралар ұйымдастырылып өтеді. Жылдың соңында ең жарқын 

оқиғаларының бірі «Аманат» этно-фольклорлық ансамблдің 2019 жылдың 22 

желтоқсанда Екібастұз қаласында өткен ІІІ Республикалық «Ұлы Дала 

ұрпағы»  байқауына қатысуы болды. Біздің колледждің шығармашылық тобы 

тек жүлделі орындарға ие болды. Олар қалаға үш  бас жүлде,  екі алтын, бір 

күміс және бір қола әкелді. Байқаудың бас жүлдесіне «Аманат» этно-

фольклорлық ансамблінің құрамындағы студенттер Омар Назира мен Бейсен 

Мерей иеленді, олар Р.А.Сабекованың оқушылары және шығармашылық 

ұжымның өзі бас жүлде иегерлері болып атанды. Т.М. Байбусынова мен 

О.Қайыргелдіқызының оқушылары - Бекбаев Марат пен Самат Зарина алтын, 

ал Егінбай Уәли күміс алса, қола М.М. Байбусыновтың шәкірті  Муграж 

Нұргүлге бұйырды. 

«Ұлы Дала ұрпағы» байқауының финалы Халықаралық деңгейде 2020 

жылдың жазында Алматы қаласында өтеді, онда жеңімпаздарға автокөлік 

беріледі, біздің студенттер мен оқытушылар осы айтулы шараға 

дайындықтарын қарқынды күшейтіп жатыр. 

 

 

Басшы     С.К. Сыздыков 
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