
Конкурс имени Ахмета Жубанова: Павлодарские музыканты в лидерах. 

 

Ежегодно студенты и преподаватели отделения "Духовые и Ударные 

инструменты" приносят многочисленные победы в копилку достижении 

музыкального колледжа. Победы на престижных и профессиональных 

конкурсах не раз прославляли честь Павлодарской области. Рейтинг нового 

учебного года по достижениям стартовал с высоким показателем, вновь 

духовики завоевали огромное количество призовых мест, в этот раз с 

Международного online - конкурса молодых исполнителей имени Ахмета 

Жубанова, организованного в городе Алматы, с 25 октября по 1 ноября. 

Сегодня стали известны результаты конкурса, по музыкальному колледжу:  

1 место - Магомет О. (валторна, средняя группа), преподаватель Шлегель О.В.  

1 место- Лагутик А. (труба, старшая группа), преподаватель Шлегель В.А.  

2 место- Жумабекова А. (флейта, средняя группа), преподаватель Тен А.Ш. 

2 место- Кашаубай И. (кларнет, старшая группа), преподаватель Усенов Д.А.  

3 место- Карандашова Е. (флейта, старшая группа), преподаватель Тен А.Ш.  

Концертмейстер студентов отделения «Духовые и Ударные 

инструменты» - Куминов А.Б. 

Специальный диплом конкурса им. Туркестана Узбекова завоевал 

ученик Шлегель В.А. по классу труба в старшей возрастной группе Лагутик 

Александр, студент 3 курса, в арсенале которого нет не одного поражения, 

исключительно призовые места.  

Подающая большие надежды студентка 1 курса отделения «Струнные 

инструменты» Жанкушукова Дильназ завоевала 3 место. Дильназ является 

ученицей класса преподавателя почетный работник образования, 

общественный деятель, руководитель ОО грузинского этнокультурного 

центра по Павлодарской области, Президент ОФ поддержки талантов 

Павлодарской области «Отан әні» - Касьян Яна Оганесовна.  

В этом году Павлодарские музыканты стали лидерами по призовым 

местам Международного online - конкурса молодых исполнителей имени 

Ахмета Жубанова. Итог конкурса по ГУ Комплекс «Музыкальный колледж 

музыкальная школа – интернат для одаренных детей» – 15 побед, это вызывает 

восихищение и чувство гордости за подрастающее поколение юных 

музыкантов Павлодарской области.  

 

 



Ахмет Жұбанов атындағы байқау: павлодарлық музыканттар 

көшбасшы 

 

Жыл сайын «Үрлемелі және соқпалы аспаптар» бөлімінің студенттері 

мен оқытушылары музыкалық колледждің қоржынын жеңістермен 

толықтырады. Беделді және кәсіби байқаулардағы жеңістер Павлодар 

облысының абыройын бірнеше рет асқақтатты. Жаңа оқу жылының 

жетістіктері бойынша рейтингі жоғары көрсеткіштермен басталды, үрлемелі 

аспаптарда орындаушылар тағы да көптеген жүлделі орындарды жеңіп алды. 

Бұл жолы 25 қазан мен 1 қараша аралығында Алматы қаласында 

ұйымдастырылған Ахмет Жұбанов атындағы жас орындаушылардың 

халықаралық online - байқауынан. Бүгін музыкалық колледж бойынша байқау 

нәтижелері белгілі болды:  

1 орын-Магомет О. (валторна, орта топ), оқытушысы Шлегель О.В. 

1 орын-Лагутик А. (труба, ересек жас тобы), оқытушысы Шлегель В.А. 

2 орын-Жумабекова А. (флейта, орта топ), оқытушысы Тен А.Ш. 

2 орын-Қашаубай И. (кларнет, ересек жас тобы), оқытушысы Усенов 

Д.А. 

3 орын - Карандашова Е. (флейта, ересектер тобы), оқытушысы Тен 

А.Ш.  

«Үрлемелі және соқпалы аспаптар» бөлімі студенттерінің 

концертмейстері - Куминов А.Б. 

Түркістан Узбеков атындағы байқаудың арнайы дипломын ересек жас 

тобындағы труба класы бойынша оқушы В.А. Шлегельдің оқушысы Лагутик 

Александр жеңіп алды. 

Үлкен үміт күттіретін «Ішекті аспаптар» бөлімінің 1-курс студенті 

Жанкушукова Дильназ 3 орынға ие болды. Дильназ білім беру ісінің құрметті 

қызметкері, қоғам қайраткері, Павлодар облысы бойынша грузин этномәдени 

орталығы ҚБ жетекшісі, Павлодар облысының «Отанның әні» таланттарды 

қолдау ҚҚ президенті Касьян Яна Оганесовнаның оқушысы болып табылады. 

Биыл Павлодарлық музыканттар Ахмет Жұбанов атындағы жас 

орындаушылардың халықаралық online - байқауының жүлделі орындары 

бойынша көшбасшы атанды. «Музыкалық колледж – дарынды балаларға 

арналған музыкалыфқ мектеп - интернат» кешені» ММ бойынша байқау 

қорытындысы-15 жүлделі орын. Бұл Павлодар облысының жас 

музыканттарының жас ұрпағына деген мақтаныш сезімін және шаттықты 

тудырады. 



 


