


- құжаттар қабылдау онлайн  20 маусым-20 шілде 2020 ж.; 

- іріктеу комиссиясы онлайн  20 маусым-20 шілде 2020 ж.; 

- консультация  онлайн (видеосабақтар) 20.06-20.07.2020 ж;

- қабылдау емтихандары онлайн 21–28.07.2020 ж.

* шығармашылық емтихандар 

көркемсурет мамандықтарына: сурет-кескіндеме, үйлестіру;

актерлік мамандыққа: емтихандық видеопортфолио

* ана тілі  (аттестат бағасынан көшірме)

- қабылдау онлайн 25 тамыз 2020 г. сайтта 

2020-2021 оқу жылына КОЛЛЕДЖГЕ қабылдау



Құжаттар тапсыруға рұхсат қағазын алу үшін талапкер 

берілген электронды поштаға шығармашылық жұмыстарынан 

портфолио жібереді

Т.Жүргенов 
атындағы 

ҚазҰӨА 
колледжі

“Кескіндеме, 
мүсін және 
графика”                    

(түрлері бойынша)   
jis_priem@mail.ru

“Сәндік-
қолданбалы өнер 
және халықтық 

кәсіпшілік”          
(профиль 
бойынша)

dpi_priem@mail.r
u

“Дизайн”                        
(профиль 
бойынша) 

dizain_priem@ma
il.ru

“Актерлік 
өнер”

Priem_college@m
ail.ru
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Талапкерлер шығармашылық емтихандарды онлайн  тапсыру 

Қабылдау 
комиссиясы 

(қабылдау 
комиссиясының 

төрағасы мен 
мүшелері)

-

емтихан тапсыру онлайн, 

жазылыммен ZOOM.US

арқылы талқылау    

пәндік комиссия

нәтижесі: 
kaznai.college.kz

cайтында



Қабылдау емтихандарын өткізу алгоритмі 

көркемсурет мамандықтары бойынша:

-“Кескіндеме, мүсін және графика” (түрлері бойынша);

- “Дизайн” (профиль бойынша);

- “Сәндік-қолданбалы өнер және халықтық кәсіпшілік” (профиль бойынша)

Алдын ала жұмысына шифр нөмірі беріледі.

Емтихандар онлайн режимде ZOOM платформасы арқылы:  

(сурет - кескіндеме, үйлестіру)

Талапкерлер емтихан уақытына веб камерасы (ноутбук, планшет, мобильді 

телефон қолдануға болады), интернеті, сурет салғанға жағдайы (адамдарсыз 

бөлме)  және кеңсе жарақтары болуы шарт. Емтиханға дайындық 15 минут бұрын.

Емтихан уақыты ұзақтылығы 4 сағат (10:00 – 14:00).

Емтихан қабылдаушыға емтихан жұмысы барысы толық көрінуі қажет. 

Емтихан біткен соң талапкер жұмысын жеке нөмірмен белгілейді  және                 

суретке түсіріп жібереді.



Қабылдау емтихандарын өткізу алгоритмі

актерлік мамандық бойынша: 

- “Музыка театрының әртісі”

Видеопортфолио - емтихандар: 

Талапкер талапқа сай емтихандық жаңа тапсырмалардан видеопортфолио      

жасап көрсетілген электронды поштаға жібереді:

1. Вокал – талапкер акопелла немесе халық әндерін өзінің орындауында 

сүйемелдеусіз айтып, видеожазылымын тапсыру қажет;

2. Актерлік шеберлік –этюд (жануар әлемі): тақырып бойынша тән 

психологиялық белгілерді және сыртқы ұқсастықтарды көрсетеді;                  

би  – икемділік, акробатикалық және би  қабілеттерін көрсетеді;

3. Сахна тілі – поэзия, проза, мысал жатқа оқу. 

ZOOM видеоконференциясы арқылы пәндік комиссия талқылайды, 

хаттама толтырады және шешім шығарады. 


