
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ 

Т.ЖҮРГЕНОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ӨНЕР АКАДЕМИЯСЫ 

КОЛЛЕДЖ 

      

 

ҚАШЫҚТЫҚТАҒЫ  ТЕАТР ФЕСТИВАЛІ 

 
Ұлы  ғұлама, ойшыл, ақын, ағартушы, композитор Абай 

Құнанбайұлының 175 жылдық  мерейтойына арналған   III Халықаралық   

«Жас-Art 2020» колледж  студенттерінің аралығындағы қашықтықтағы театр 

фестивалі 2020 жылдың 26 – 29 сәуірінде өткізілді. 

Қашықтық түрінде ұйымдастырылған театр фестивалі «Абай 

Құнанбайұлының шығармаларын оқу» және «Спектакль» 

номинациалары бойынша өтті.  

Фестивальдің мақсаттары: 

- Қазақстанның өнері мен мәдениетін болашақ ұрпаққа насихаттау, дарынды 

жастарды тәрбиелеу, ұлы ойшыл, ақын,  композитор Абай Құнанбайұлының 

шығармашылығын  насихаттау; отансүйгіштікке, ұлтты Абайша сүюды 

үйрету, тәрбиелеу;  
- ел болашағы саналатын жастарға қолдау жасап, шығармашылық деңгейлерін 

көтеру; 

- дарынды жастардың орындау шеберлігінің шыңдалуына, өнер қанатын кеңге 
жайып, көпшіліккке кеңінен танылуына мүмкіндік жасау; 

- жастардың эстетикалық тұрғыда тәрбиеленуіне, ұлттық және әлемдік 

мәдениет құндылықтарын дәріптеуіне ықпал ету; 

- әр елдің актерлік мектептерінің дәстүрімен таныстыру. 
Қашықтықтағы  театр фестиваліне қатысушылар: 

«Абай Құнанбайұлының шығармаларын оқу» номинациясы: 

1. Т.Жүргенов   атындағы  Қазақ  ұлттық  өнер академиясы колледжі, Алматы 
қаласы; 

2. Абай  атындағы  Жамбыл  гуманитарлық   колледжі. Тараз қаласы ; 

3. Ж.Елебеков  атындағы  Республикалық  эстрада-цирк  колледжі, Алматы 

қаласы; 
 
«Спектакль» номинациясы 

1. Пловдив қаласы сахна және аудивизуальды өнерлерінің Ұлттық 

гимназиясы, Болгария, Пловдив қаласы. 

Шығарманың аты: Елин Рахнев «Кукушка» 
                   Жетекшісі: Николай Томов. 



2.Т.Абдумомунов атындағы Кыргыз Ұлттық академиялық драма театрының 

жанындағы театр училищесі, Бишкек қаласы.  

Шығарманың аты: У.Шекспир «Гамлет», моноспектакль  

Жетекшісі: Адылбекова  Курманжан  Адылбековна 
 

3.Ақан  Сері  атындағы  Көкшетау  жоғары  мәдениет колледжінің   

«EL_jastar»  экспериментік  лабораториялық жастар  театры 
Шығарманың аты: Абай «Жастықтың  оты  қайдасың?» 

Жетекшісі: Канафин Фархадбек Аманжолұлы 

 

4.Т.Жүргенов   атындағы   Қазақ  ұлттық  өнер академиясы колледжі, 2/4 курс 
Шығарманың аты: «Memorials», холокост құрбандарына арналған 

пластиқалық перфоманс.   

Жетекшісі: Ембергенова Альфия  Пахратдиновна 

  
5. Ж.Елебеков  атындағы  Республикалық  эстрада-цирк  колледжі 

Шығарманың аты: Р.Киплинг «Маугли» 

Жетекшісі: Малимова  Асия  Несіпбайқызы 
 

6. Абай  атындағы  Жамбыл  гуманитарлық   колледжі. Тараз қаласы 

Шығарманың аты: «Айман –Шолпан»  

Жетекшісі: Құсаинов Мұрат 
 

-  Қашықтықтан театр фестиваліне қатысушылар «Абай Құнанбайұлының 

шығармаларын оқу» номинациясы бойынша электронды түрде 1 орын, 2 
орын, 3 орын Дипломдарымен; 

 - «Спектакль» номинациясы бойынша электронды түрде 1 орын, 2 орын, 3 

орын, Дипломдарымен  және «Ең үздік ер ролі», «Ең үздік әйел ролі», 

«Екінші пландағы ең үздік ер ролі», «Екінші пландағы ең үздік әйел ролі» 
Дипломдарымен марапатталды;  

- Қашықтықтан фестивальға қатысушылар электронды түрде Қатысушы 

Дипломымен марапатталды; 
- Қатысушы ұжым басшылары электронды түрде Алғыс хаттармен 

марапатталды.  
 «Жас-Art 2020» III Халықаралық колледж студенттері аралығындағы  

қашықтықтағы театр фестивалі 26.04-29.04.2020ж. аралығында Алматы 

қаласы Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы колледжінің 

ұйымдастыруымен өткізілді (Алматы қаласы, jasart2020@mail.ru ). 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ 
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