
 

 

«АКТЕРЛІК ӨНЕР» МАМАНДЫҒЫ 

 

Талапкерлерге қойылатын шарттар                                                                                 

1.Талапкердің дауыс мүмкіндігі жоғары болуы және ән айта білу, 

музыкалылығын көрсете білуі шарт.  

2. Талапкердің тілі мен дауысы таза болуы керек. 

3. Талапкердің биге бейімділігі тексеріледі. Талапкер қимыл координациясын 

көрсетеді.  

3.Бойы: ер бала 160-170 см, қыздар 155-160 см-ден төмен болмауы тиіс. 

 Ескертпе! Оқу барысында студенттің денсаулығында патологиялық 

кінәраттар табылған жағдайда оқу орны студентті оқудан шығаруға 

құқылы. 

 

Бастапқы шығармашылық байқау  

       Талапкер өзінің мәдени дәрежесін, ойлау қисынын, талғамын, жігер-

қажырын, музыкалылығын, дене сымбаттылығын көрсете білуі шарт. 

Талапкерлердің түр-тұлғасы, есту, сезіну, көру, қимыл қабілеті, сахналық 

көркемділігі болуы қажет. 

Шығармашылық емтихандар 

1. Вокал 

2. Актер шеберлігі (этюд, би) 

3. Сахна тілі        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Вокал емтиханына қойылатын талаптар 

- Талапкердің қалауы бойынша домбырамен немесе фортепианомен 

қосылып ән салуы шарт. Әннің мазмұнын толық ашып, темпін, музыкалық 

ерекшеліктерін дұрыс орындауы тиіс. Дауысы жақсы, тембрі әдемі,  

диапазоны кең, интонациясы таза, ритмі жақсы, есту қабілеті бар болуы 

қажет. Талапкердің орындауында:  

- Қазақ халық әндері 

- Қазақ композиторларының әндері 

 

Бағалау деңгейі (критерийі): 

-«Өте жақсы»: дауыс тембрі әдемі, әрі диапазоны кең, иннотациясы таза, 

ритмі жақсы, есту қабілеті бар, жеке дара творчестволық қажетті ұл мен 

қызға қойылады.  

-«Жақсы» - дауысы жақсы, ести білу қабілеті бар, іштей органикасы жеке 

ашылмаған ұл мен қызға қойылады.  

-«Қанағаттанарлық» - дауысының диапазоны орташа, ести білу қабілеті 

нашар балаларға қойылады.  

-«Қанағаттанарлықсыз» - профессионалдық мүмкіндері, қабілеті жоқ 

балаларға қойылады.  

 

2. Актер шеберлігі емтиханына қойылатын талаптар (этюд, би): 

- Этюд.  

Талапкерге зейін мен зердесін тексеруге арналған жаттығулар беріледі. 

Ұсынылған шартты жағдайға байланысты этюд құрастырып, сезім мен 

сенімін паш етіп көрсетеді. Аяқ астынан ойлап табу қабілеті мен ой 

жүйріктігі тексеріледі. Талапкердің орындауында: этюд (жануарлар әлемі). 

   - Би.  

    Талапкердің музыкалық ырғақты, өлшем мен екпінді сезінуі, қимыл-

қозғалыс жасауы, биге бейімділігі тексеріледі. Талапкер қимыл 

координациясы, зейін мен зердесі тексеріледі. Талапкердің орындауында:                                                                                                                                    

-Би түрлері (халықтар биі, классикалық би, жастар биі);                                     

- Акробатикалық элементтер.  

   

Бағалау деңгейі (критерийі): 

-«Өте жақсы»: - іштей органикасы бар, темпо-ритмді сезе және ести білу 

қабілеті бар, қимыл координациясы жақсы, музыкалық ритмді, өлшем мен 

ырғақты түсініп қимыл-қозғалыс жасауы, іштей органикасы бар жеке дара 

творчестволық қажетті ұл мен қызға қойылады. 



 

 

-«Жақсы» - әдемі келбеті бар, іштей темпо-ритмді сезе және ести білу 

қабілеті бар, музыкалық ритмді, өлшем мен ырғақты түсініп көрсету қабілеті 

бар, іштей  органикасы  жеке ашылмаған ұл мен қызға қойылады. 

-«Қанағаттанарлық» - координациясы, профессионалдық мүмкіндері, 

қабілеті нашар балаларға қойылады.  

-«Қанағаттанарлықсыз» - профессионалдық мүмкіндері, қабілеті жоқ 

балаларға қойылады.  

 

 

3. «Сахна тілі емтиханына қойылатын талаптар: 

      Талапкер әр түрлі жанрдағы әдеби шығармалардан үзінділерді жатқа 

оқуы керек. Талапкер автордың айтайын деген ойын тыңдаушысына толық 

жеткізе білуі керек: тілдің таза, дауыстарының ашық, ойларының анық болуы 

шарт. Талапкердің орындауында:                                                                                             

- поэзия (жатқа оқу); 

- мысал (жатқа оқу); 

- прозадан (үзіндіні жатқа оқу). 

 

Бағалау деңгейі (критерийі): 

-«Өте жақсы»: - физиологиялық тіл кемшілігі жоқ, қазақ тілін жақсы 

меңгерген жеке дара творчестволық қажетті ұл мен қызға қойылады. 

-«Жақсы» - физиологиялық тіл кемшілігі жоқ, қазақ тілін жақсы меңгерген,  

іштей  органикасы  жеке ашылмаған ұл мен қызға қойылады. 

-«Қанағаттанарлық» - дауысының диапазоны орташа, кейбір түзеуге 

келетін тіл кемшіліктері бар (мысалы, с – ш, з-ж, р-ң дыбыстарын), 

профессионалдық мүмкіндері нашар балаларға қойылады.  

-«Қанағаттанарлықсыз» - профессионалдық мүмкіндері, қабілеті жоқ 

балаларға қойылады. 

 


