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       Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin  

       1 fevral 2016-cı il tarixli  

          55 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuşdur 

 

İlk- peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin şagird və tələbələri 

arasında Respublika ifa müsabiqəsinin Əsasnaməsi 

 

1. Müsabiqənin məqsədi və vəzifələri 

İlk peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin şagird və tələbələrinə Azərbaycan 

bəstəkarlarının əsərləri, xalq mahnıları və təsnifləri, milli rəqslərimizin öyrədilməsi 

istiqamətində aparılan işləri yaxşılaşdırmaq, xüsusi istedada malik gəncləri üzə çıxarmaq  

 

2. Müsabiqənin şərtləri 

Müsabiqədə Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən ilk peşə və orta ixtisas 

təhsili müəssisələrinin şagird və tələbələri iştirak edir.  

Müsabiqə 4 nominasiya üzrə keçirilir: 

- mahnı nominasiyası - Azərbaycan bəstəkarlarının estrada mahnıları; 

- təsnif və xalq mahnıları; 

- şeir nominasiyası- Azərbaycan şairlərinin vətənpərvərlik ruhunda yazılmış şeirləri; 

- rəqs nominasiyası- Azərbaycan milli və ya müasir rəqslər (solo və ya kollektiv); 

-müsabiqəyə hər nominasiya üzrə 1 ifa qəbul olunur. 

- müsabiqəyə təqdim olunan mahnı ifası 4 dəqiqədən çox olmamalıdır. 

  (musiqi CD formatında təqdim edilə bilər) 

- müsabiqəyə təqdim olunan şeir ifası 3 dəqiqədən çox olmamalıdır.  

- müsabiqəyə təqdim olunan rəqs ifası 3-4 dəqiqədən çox olmamalıdır. 

 (musiqi CD formatında təqdim edilə bilər) 

 

 3. Müsabiqənin təşkili və keçirilməsi 

Müsabiqənin təşkilinə ümumi rəhbərlik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

tərəfindən həyata keçirilir.  

-müsabiqə iştirakçıları ilk peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin şagird və tələbələri 

arasından seçilir.  

- müsabiqədə iştirak edən musiqi yönümlü orta ixtisas təhsili müəssisələri eyni profilli 

kolleclər ilə yarışacaqdır.  

Müsabiqə 3 mərhələdə keçiriləcəkdir.  
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I mərhələ -müəssisə daxili – bu mərhələdə iştirakçıları ilk peşə və orta ixtisas təhsili 

müəssisələrində yaradılmış münsiflər heyəti 10 fevral 2016-cı il tarixinədək müəyyənləşdirir. 

Hər nominasiya üzrə seçilmiş iştirakçıların siyahısı tərtib edilir və onlar haqqında məlumatlar 

18 fevral 2016-cı il tarixinədək Təhsil Alan Gənclərin Respublika Bədii Yaradıcılıq Evinə 

baku-tagrbye@mk.edu.az  ünvanına göndərilir. Telefonlar: (012) 379-42-34; (012) 379-17-

35; (055) 762-09-47. 

II mərhələ- Zona mərhələsi- Zona mərhələsinə müsabiqənin I mərhələsinə  I və II 

yerləri tutan iştirakçılar qatılır. Zona mərhələsi aşağıdakı şəhər və rayonlarda keçirilir: 

1. Gəncə, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Gədəbəy, Şəmkir, Göygöl, Daşkəsən, Goranboy, 

Kəlbəcər, Naftalan ilk peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələri üzrə 03 mart 2016-cı il 

tarixində saat 1000 -da Gəncə Musiqi Kollecində; 

2. Lənkəran, Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, Lerik, Yardımlı, Astara, Cəbrayıl ilk peşə və orta 

ixtisas təhsili müəssisələri üzrə 09 mart 2016-cı il tarixində saat 1000 -da Lənkəran 

Humanitar Kollecində; 

3. Ağcabədi, Mingəçevir, Bərdə, Tərtər, Ağdam, Beyləqan, Yevlax, Zərdab, Füzuli, Laçın ilk 

peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələri üzrə 14 mart 2016-cı il tarixində saat 1000 -da 

Ağcabədi Pedaqoji Kollecində;  

4. Qəbələ, Balakən, Zaqatala, Qax, Oğuz, Şəki ilk - peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələri 

üzrə 16 mart 2016-cı il tarixində saat 1000 - da Qəbələ Turizm və Otelçilik üzrə Peşə Tədris 

Mərkəzində; 

5. Şamaxı, Ağdaş, Kürdəmir, Ağsu, Göyçay, İsmayıllı, ilk peşə və orta ixtisas təhsili 

müəssisələri üzrə 18 mart 2016-cı il tarixində saat 1000 -da Şamaxı Humanitar Kollecində; 

6. Sumqayıt, Abşeron, Xaçmaz, Quba, Siyəzən, Qusar, Xızı, Şabran, ilk peşə və orta ixtisas 

təhsili müəssisələri üzrə 28 mart 2016-cı il tarixində saat 1000 -da Sumqayıt Musiqi 

Kollecində; 

7. Şirvan, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Neftçala ilk peşə və orta ixtisas təhsili 

müəssisələri üzrə 01 aprel 2016-cı il tarixində saat 1200 -da Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və 

Humanitar Kollecində; 

8. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilk peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələri üzrə 04 aprel 

2016-cı il tarixində saat 1000 -da Naxçıvan Musiqi Kollecində;  

9. Bakı şəhərində yerləşən ilk peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələri üzrə seçim 

müsabiqənin mahnı nominasiyası üzrə 06 aprel 2016-cı il tarixində saat 1100 - da, təsnif və 

xalq mahnıları nominasiyası üzrə 08 aprel 2016-cı il tarixində saat 1100 -da, şeir 

nominasiyası üzrə 11 aprel 2016-cı il tarixində saat 1100  -da, rəqs nominasiyası üzrə 14 
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aprel 2016-cı il tarixində saat 1100 -da Təhsil Alan Gənclərin Respublika Bədii Yaradıcılıq 

Evində keçiriləcəkdir. (Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi 37) 

10. Zona mərhələsində hər nominasiya üzrə I yerin qalibi olmuş şagird və tələbələr 

respublika mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanacaqlar.  

III mərhələ - Respublika mərhələsi - 25 aprel 2016-cı il tarixində saat 1000 -da Bakı 

Sosial Pedaqoji Kollecində keçiriləcəkdir.  

Müsabiqə qaliblərinin seçimi Təşkilat Komitəsinin razılığı ilə yaradılmış münsiflər 

heyəti tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Münsiflər heyətinin tərkibinə tanınmış mədəniyyət və 

incəsənət xadimləri, eyni zamanda yaradıcılıq mərkəzlərinin pedaqoji işçiləri daxil edilə bilər. 

Qeyd: Müsabiqədə qaliblərin seçimi ilə bağlı mübahisəli məsələlər yaranarsa, Təşkilat 

Komitəsi tərəfindən həmin mübahisəli məsələlərə yenidən baxılacaqdır. 

 Müsabiqə qaliblərinin yekun konserti və mükafatlandırılması 06 may 2016-cı il 

tarixində Bakı şəhərində keçiriləcəkdir. 

 

4. Qaliblərin mükafatlandırılması 

Müsabiqənin I mərhələsinin qalibləri ilk peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin 

rəhbərliyi tərəfindən diplomlarla təltif ediləcəkdir.  

Zona mərhələsinin qalibləri Təhsil Alan Gənclərin Respublika Bədii Yaradıcılıq Evi 

tərəfindən diplomlarla təltif ediləcəkdir. 

Müsabiqənin  Respublika mərhələsinin qalibləri Təhsil Nazirliyi tərəfindən diplom və 

qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılacaqdır.  

 


