
2020-2021 оқу жылына онлайн қабылдау емтихандарын өткізу 

алгоритмі 

 

көркемсурет мамандықтары бойынша: 
Емтихандар: сурет - кескіндеме, композиция (А3 форматтағы қағаз) ZOOM 

платформасы арқылы онлайн режимінде өткізіледі (талапкер өзінің аты-жөнімен 

кіреді). 

Емтихан күні талапкер ZOOM конференциясының идентификатор мен паролін 

kaznai.college.kz сайтында және мамандықтар бойынша тапсырма алады (сурет – 

драпировка фонындағы гипс розеткасы мен муляж фотосуреті), кескіндеме - түсті 

драпировка фонында тұрмыстық заттар мен муляж натюрморт фотосуреті, үйлестіру - 

мамандандыру бойынша тақырыптар беріледі).  

“Кескіндеме, мүсін және графика” (түрлері бойынша): 

 Станокты кескіндеме 

 Станокты графика 

 Анимациялық графика 

 Мүсін  

 “Дизайн” (профиль бойынша): 

 Графикалық дизайн 

 Интерьер дизайны 

 Киім дизайны 

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

 Ағашты көркемдеп өңдеу 

 Металды көркемдеп өңдеу 

 Көркем тоқыма 

Талапкерлер емтихан уақытына дайындайды: 

- интернетке қосылу,  ZOOM қосымшасын  құрылғыға жүктеу; 

- веб-камера (кез-келген гаджетті қолдануға болады: ноутбук, планшет, веб-камерасы     

   және колонкасы бар компьютер), 

- сурет салғанға жағдай (адамдарсыз бөлме) 

- кеңсе заттары болуы шарт (әр емтиханға қажет кеңсе заттары - сайтта) 

Емтихан уақыты ұзақтылығы 4 сағат (10:00 – 14:00). Таңертеңгі сағат 9: 45-те  15 

минуттық дайындық басталады - конференцияға қосылу, камера орнату, тапсырма алу.  

Емтихан жұмысының бүкіл процесі емтихан алушыға көрінуі қажет. Егер шығу 

қажет болса (су ішу, дәретханаға бару және т.б.), талапкер жұмысты веб-камера 

арқылы емтихан қабылдаушыға көрінетіндей етіп қалдыру керек. 

Емтихан біткен соң талапкер жұмысына аты-жөнін жазып, суретке түсіріп, 

мамандық бойынша көрсетілген поштаға жібереді (жіберу үшін 15-20 минут беріледі).  

***Ескерту: 

- сурет және кескіндеме пәндері бойынша жалпы бір баға қойылады; 

- жалған (бөтен) жұмыстар анықталған жағдайда, емтихандардың талаптары 

орындалмаған немесе бұзылған жағдайда, комиссия талапкердің емтиханға 

жіберілуіне немесе емтихан нәтижелерін жоюға құқылы. 

 

10.07.2020 ж. 



2020-2021 оқу жылына онлайн қабылдау емтихандарын өткізу 

алгоритмі 

 

актерлік мамандық бойынша: 
«Музыка театрының әртісі» (қазақ және орыс топтары) 

Емтихандар (вокал, актерлік шеберлік – сахна тілі) ZOOM 

платформасы арқылы онлайн режимінде өткізіледі (талапкер өзінің аты-

жөнімен кіреді). Емтихан кестесі мен топ бойынша тізім сайтта.  
 Емтихан күні талапкер ZOOM конференциясының идентификаторы 

мен паролін kaznai.college.kz сайтында алады  

Шығармашылық емтихандар: 

 

1. Вокал – талапкердің орындауында қазақ халық әні және қазақ 

композиторларының әні акапелла, немесе өз сүйемелдеуімен ән салуы 
керек; 

- әннің мазмұнын толық ашып, темпін, музыкалық ерекшеліктерін дұрыс 

орындауы тиіс.  
Талапкердің дауысы жақсы, тембрі әдемі,  диапазоны кең, 

интонациясы таза, ритмі жақсы, есту қабілеті бар болуы қажет (тек тірі 
дауыспен айту керек).  

 

2. Актерлік шеберлік –талапкер таңдаған тақырыбына байланысты этюд 

(жануарлар әлемі) құрастырып, психологиялық ерекшеліктері мен сыртқы 

ұқсастықтарын көрсетеді. Кенеттен іске асыру және ойлау жылдамдығы 

сыналады. 
би - талапкердің музыкалық ырғақты, өлшем мен екпінді сезінуі, қозғалыс 

үйлесімділігі, бейімділігі тексеріледі. Талапкердің орындауында: би түрлері 

(халықтар биі, классикалық би, жастар биі);                                     
 - акробатикалық элементтер (мостик, шпагат, кувырок, т.б.).                                                      

 

Сахна тілі – талапкер әр түрлі жанрдағы әдеби шығармалардан үзінділерді 
жатқа оқуы керек. Талапкер автордың айтайын деген ой-пікірін толық 

жеткізе білуі керек: тілдің тазалығы, айтылуы нақты және анық болуы 

шарт. Талапкердің орындауында:                                                                                             
- поэзия (жатқа оқу); 

- мысал (жатқа оқу); 

- прозадан (үзіндіні жатқа оқу). 
 

***Ескерту: актер шеберлігі пәніне (этюд, би, сахна тілі) жалпы бір 

баға қойылады. 

10.07.2020 ж. 


