
О Б Ъ В Л Е Н И Е 

27.07.2020 г. вступительный экзамен по родному языку, 

оценки предмета «Казахский язык» (учащихся с казахским 

языком обучения), «Русский язык» (учащихся с русским 

языком обучения) будут засчитываться                                               

с приложения аттестата об основном среднем 

образовании в конкурсе для поступления в колледж 

КазНАИ им.Т.Жургенова 

 

Приемная комиссия 

 

 

 

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У 

27.07.2020 ж. ана тілінен емтихан бойынша                                     

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы 

колледжіне қабылдау конкурсында                                              

(қазақ тілінде оқитындар үшін) «Қазақ тілі» пәні,                         

(орыс тілінде оқитындар үшін) «Орыс тілі» пәнінің                   

негізгі орта білім туралы аттестат  қосымшасы               

бағалары есептеледі. 

 

Қабылдау комиссиясы 



 
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 

колледжіне 2020 – 2021 оқу жылына  

«Сәндік-қолданбалы өнер және халықтық кәсіпшілік» 
мамандығына түсетін талапкерлерді қабылдау онлайн түрінде 

жүргізілгендіктен «Қазақ тілі» және «Орыс тілі» бағалары  оқу 

үлгеріміне сәйкес негізгі орта білім туралы аттестат  

қосымшасынан алынды 

 
                                                                             27.07.2020 ж.  

 

 

Ескерту: 

Қабылдау емтихандарын өткізу кезінде қабылдау емтихандар нәтижелері 

бойынша алынған  «3», «4», «5» бағаларын қабылдау комиссиясы мынадай 

шкала бойынша: 

 «3» – 8 балға; 

«4» – 17 балға; 

«5» – 25 балға алмастырады  (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы «Техникалық және кәсіптік білімнің 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға 

қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы» №578 бұйрығы басшылыққа 

алынды). 

№ Аты-жөні балл балл 

1 Кенжебаева Камилла 5 25 

2 Рожина Валерия  3 8 

3 Серикова Лаура Сериковна 5 25 

4 Ердосқызы Ерке 5 25 

5 Садыкова Ясмин Зумрадовна 4 17 

6 Телғожа Алина Талғатқызы 5 25 

7 Алимбекова Жанель Торехановна 4 17 

8 Амангелді Ернұр Нұрланұлы 4 17 

9 Өмірбай Аяулым Бахытжанқызы 5 25 

10 Прихожан Дарья Дмитриевна 4 17 

11 Аубакирова Алияра Ануаровна 5 25 

12 Бұламбай Бекзат Мақсатұлы 3 8 

13 Сатқанқұл Мейірім Дарханқызы 4 17 

14 Бержанов Елхан Айдуллаұлы 4 17 

15 Нұрлан Дастан Тимурұлы 4 17 

16 Арыстанов Мирлан Жардемұлы 4 17 



 

Примечание 

         Оценки «3», «4», «5» полученные во время вступительных экзаменов 

приемная комиссия переводит результаты по шкале: 
 

«3» –  8 баллов; 

 

«4» –  17 баллов; 

 

«5» –  25 баллов  

 

(На основании  Приказа Министра образовангия и науки Республики Казахстан 

№578 от 18 октября 2018 года «Об утверждении типовых правил приема в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

технического и профессионального образования») 

 

Қабылдау комиссиясы  



Объявление 

Согласно Приказу Министра образования и науки РК от 

18.10.2018 г. №578 «Об утверждении Типовых правил приема 

на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы технического и 

профессионального образования», разд.2., п.30                      

зачисление на конкурсной основе в состав обучающихся                                   

будет проводиться с 25 по 31 августа 2020 года. 

 

Результаты зачисления будут размещены на сайте 

college.kaznai.kz 

(примечание: получившие «7» баллов и ниже не допускаются к конкурсу) 

 

Приемная комиссия 



Хабарландыру 

«Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға 

қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы»                                 

ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы 

№ 578 бұйрығының 2 тарау 30 тармақшасына сәйкес               

конкурс бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау   

2020 жылдың 25 тамызы мен 31 тамызы аралығында. 

 

Оқуға қабылдау нәтижелері college.kaznai.kz сайтқа 

орналастырылады 
 

(ескерту: «7» және одан төмен балл алғандар конкурсқа қатыспайды) 
 

 

Қабылдау комиссиясы 


