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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ 

 

«Театр ӛнері» білім беру бағдарламасы бойынша шығармашылық 

емтихандарды қабылдау бағдарламасы «Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 

бұйрығы негізінде дайындалды. 

Шығармашылық емтиханның мақсаты «Театр ӛнері» білім беру 

бағдарламасы бойынша біліктілік алуға тілек білдірген Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Театр ӛнері» 

мамандығына құжат тапсырған оқуға түсушілер арасынан  шығармашылық 

және ӛнер мамандығына бейімі, кәсіби актер үшін аса қажетті шығармашылық 

және ұйымдастырушылық қабілеті бар дарынды жастарды іріктеп алу және 

келешекте олардың осы сала бойынша жоғары білім алуына жол ашып, бағыт-

бағдар беру.  

Шығармашылық емтихан 2019 жылдың 8-13 шілде аралығында ӛткізіледі. 

Шығармашылық емтихан 40-балдық жүйемен бағаланады және 

жинақталған балдың ең тӛменгі кӛрсеткіші  5 балдан  тӛмен болмауы керек.  

 

 

Емтиханды ұйымдастыру тәртібі 

 

Шығармашылық емтихандарының кестесі (емтихан ӛткізу нысаны, 

мерзімі, күні, уақыты мен ӛткізу орны, консультациялар) қабылдау 

комиссиясының тӛрағасымен бекітіледі және түсушілерге құжат  қабылдау 

уақытынан кешіктірмей жеткізіледі.  

Шығармашылық емтихандар видео және/немесе аудиожазбамен 

қамтылған аудиторияларда (орындарда) ӛткізіледі.  

«5»-тен тӛмен балл алған оқуға түсуші келесі емтиханға жіберілмейді. 

«Театр ӛнері»білім беру бағдарламасы бойынша тапсырылатын 

шығармашылық емтихандар саны екеу: 

1. Бірінші шығармашылық емтихан «Актерлік шеберлік, сахна 

тілі»бойынша тәжірибелік кӛрсетілім 

2. Екінші шығармашылық емтихан «Би, вокал немесе коллоквиум» 

бойынша ауызша емтихан 

 Шығармашылық емтихан ӛткізу қорытындысының баға ведомосы еркін 

түрде комиссия хаттамасымен рәсімделеді және нәтижелерді хабарлау үшін 

қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына (оның орынбасарына) беріледі. 

Комиссия хаттамасына тӛрағаның және барлық қатысқан комиссия 

мүшелерінің қолы қойылады. 

Апелляцияға ӛтінішті апелляциялық комиссия тӛрағасының атына 

шығармашылық емтиханды тапсырушы адам ӛзі тапсырады, ол арнаулы немесе 

шығармашылық емтихан нәтижесі жарияланғаннан кейін келесі күні 

қабылданады, апелляциялық комиссия оны бір күн ішінде қарайды. 
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Бірінші шығармашылық емтиханды өткізу талаптары мен бағалау 

көрсеткіштері 

 

Оқуға түсуші автордың айтайын деген ойын, талап-тілегін 

тыңдаушысына толық жеткізе білуі керек: 

 Прозадан (үзіндіні жатқа оқу); 

 Поэзия (жатқа оқу); 

 Мысал-сықақ әңгімелерден үзінді оқу; 

 Этюд (бас-аяғы шағын оқиғасы бар, ӛмір құбылысының сахналық кӛрінісі). 

Оқуға түсуші әр түрлі жанрдағы әдеби шығармалардан үзінділерді жатқа 

оқуы керек. Оқуға түсуші прозадан үзінді оқу арқылы сенім шындығы мен 

кӛру, бақылау қабілетін кӛрсетіп, ӛзінің кӛркемдік деңгейін, мысал арқылы сӛз 

астарын ашу және мимикалық әрекет ньюанстарын, ӛлең оқу арқылы зейін 

және сезім шындығын,ӛздері ойлап тапқан этюдтарындағы түпкі мақсатқа жету 

жолында шартты жағдайда сенімді де, нанымды іс-әрекет ету арқылы ӛздерін 

кӛрсете алады. Аяқ астынан ойлап табу қабілеті мен ой жүйріктігі тексеріледі. 

Шығармашылық емтихан кезінде зердені аудару, қиялды арттыру, сенім 

шындығын, оқиғалар мен фактілерді бағалай білу қабілетін кӛрсету үшін осы 

тапсырмаларды орындау қажет. Шығармаларды орындау кезінде келесі қабілеті 

мен білім деңгейі ескеріледі: 

- Тапсырмаларды талапқа сай орындау; 

- Сенім мен сезім шындығы; 

- Жеке адамдық этюдтердегі негізгі актерлік техника; 

- Талапкердің сахнадағы еркіндігі, сенім, сезімі; 

- Ӛзін ӛзі сахнада ұстауы; 

- Талғам мен дене сымбаттылығы. 

 

Екінші шығармашылық емтиханды өткізу талаптары мен сұрақтар тізімі, 

бағалау көрсеткіштері 
 

Оқуға түсушінің сахналық түр келбеті болуы тиіс, физикалық жағынан 

және сӛз сӛйлеу мәнерінен тіл кемшіліктері болмауы керек. Есту және есте 

сақтау қабілеті, ырғақ, сезім, музыка, ән салу қабілеті қаралады. Оқуға 

түсушінің білімін, ой-ӛрісін, дүние танымын, талғамын тексеру мақсатында 

жалпы актерлік ӛнер жайында сұрақтар беріліп, сұхбат ӛткізіледі. Әлемдік 

әдебиет пен ӛнер жайында (кино, театр, телевидение, драматургия т.б.) білім 

деңгейі тексеріледі. 

 Вокал (талапкердің қалауы бойынша бір музыкалық аспаппен қосылып ән 

салу); 

 Би (ӛз қалауы бойынша әр-түрлі жанрда нақтылы ӛнерін кӛрсету 

эстрадалық жанрмен ән орындау, терме, жыр, халық әндерін айту, би 

билеу, интермедия).  

 Коллоквиум 

            Бұл емтиханда оқуға түсушінің шығармашылық деңгейі бағаланады: 
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- Табиғи дарындылығын (ӛз ӛнерін) кӛрсете білу; 

- Дауыс ауқымдылығы, тіл тазалығы; 

- Есту мен есте сақтау қабілеті; 

- Ырғақ ӛлшемін сақтау; 

- Музыканы тыңдай білу қабілеті; 

 

І. Бірінші шығармашылық емтихан бойынша бағалау көрсеткіштері 

төмендегідей бағаланады: 

  

№ Балл 

мӛлшері 

Баллдың бағаға 

сәйкестігі 

«Орындаушылық шеберлік » емтиханының 

нәтижесі 

1 «40-33» 

балл 

«5-ӛте жақсы» Тақырыбы нақты, оқиға құрылымы жүйелі, 

шартты жағдайда әрекет етуі ӛте жақсы, 

сезім шындығы ӛте жақсы, тіл тазалығы ӛте 

жақсы. Актерлік қабілеті ӛте жақсы, кӛру, 

бағалай білуі ӛте жақсы. Орындаушылық 

тәсілі ӛте жақсы. Қол-аяқ қалыптары, 

денені ұстау, бас және бет пішін кӛрсету 

икемділігі  ӛте жоғары.Аяқ астынан ойлап 

табу қабілеті ӛте жақсы. 

 «40» балл «5-ӛте жақсы» Тақырыбы нақты, оқиға құрылымы жүйелі, 

шартты жағдайда әрекет етуі ӛте жақсы, 

сезім шындығы ӛте жақсы, тіл тазалығы 

ӛте жақсы. Актерлік қабілеті ӛте жақсы, 

кӛру, бағалай білуі ӛте жақсы. Қол-аяқ 

қалыптары, денені ұстау, бас және бет 

пішін кӛрсету икемділігі  ӛте жоғары. 

Орындаушылық тәсілі мен ой жүйріктігі 

ӛте жақсы. 

 «39» балл «5-ӛте жақсы» Тақырыбы нақты, оқиға құрылымы жүйелі, 

шартты жағдайда әрекет етуі ӛте жақсы, 

сезім шындығы ӛте жақсы, тіл тазалығы 

ӛте жақсы. Актерлік қабілеті жақсы, кӛру, 

бағалай білуі жақсы. Орындаушылық тәсілі 

ӛте жақсы. Қол-аяқ қалыптары, денені 

ұстау, бас және бет пішін кӛрсету 

икемділігі  ӛте жоғары. 

 «38» балл «5-ӛте жақсы» Тақырыбы нақты, оқиға құрылымы жүйелі, 

шартты жағдайда әрекет етуі  жақсы, сезім 

шындығы ӛте жақсы, тіл тазалығы жақсы. 

Актерлік қабілеті ӛте жақсы, кӛру, бағалай 

білуі ӛте жақсы. Орындаушылық тәсілі ӛте 

жақсы. Қол-аяқ қалыптары, денені ұстау 

икемділігі  ӛте жоғары. 

 «37» балл «5-ӛте жақсы» Тақырыбы нақты, оқиға құрылымы жүйелі, 
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шартты жағдайда әрекет етуі  жақсы, сезім 

шындығы жақсы, тіл тазалығы ӛте жақсы. 

Актерлік қабілеті жақсы, кӛру, бағалай 

білуі ӛте жақсы. Орындаушылық тәсілі ӛте 

жақсы. Икемділігі  ӛте жоғары 

 «36» балл «5-ӛте жақсы» Тақырыбы нақты, оқиға құрылымы жүйелі, 

шартты жағдайда әрекет етуі  жақсы, сезім 

шындығы жақсы, тіл тазалығы жақсы. 

Актерлік қабілеті  жақсы, кӛру, бағалай 

білуі ӛте жақсы. Орындаушылық тәсілі ӛте 

жақсы.  

 «35» балл «5-ӛте жақсы» Тақырыбы нақты, оқиға құрылымы жүйелі, 

шартты жағдайда әрекет етуі  жақсы, сезім 

шындығы жақсы, тіл тазалығы жақсы. 

Актерлік қабілеті  жақсы, кӛру, бағалай 

білуі ӛте жақсы. Орындаушылық тәсілі 

жақсы. 

 «34» балл «5-ӛте жақсы» Тақырыбы нақты, оқиға құрылымы жүйелі, 

шартты жағдайда әрекет етуі  жақсы, сезім 

шындығы жақсы, тіл тазалығы жақсы. 

Актерлік қабілеті  жақсы, кӛру, бағалай 

білуі ӛте жақсы. Аяқ астынан ойлап табу 

қабілеті жақсы. 

 «33» балл «5-ӛте жақсы» Тақырыбы нақты, оқиға құрылымы жүйелі, 

шартты жағдайда әрекет етуі  жақсы, сезім 

шындығы жақсы, тіл тазалығы жақсы. 

Актерлік қабілеті  жақсы, кӛру, бағалай 

білуі ӛте жақсы. Орындаушылық тәсілі 

жақсы. Дене сымбаттылығы келіскен. 

2 «32-25» 

балл 

«4-жақсы» Тақырыбы нақты, оқиға құрылымы жүйелі, 

шартты жағдайда әрекет етуі ӛте жақсы, 

сезім шындығы жақсы, тіл тазалығы жақсы. 

Актерлік қабілеті  жақсы, кӛру, бағалай 

білуі ӛте жақсы. Орындаушылық тәсілі 

жақсы. Дене сымбаттылығы келіскен. 

 «32» балл «4-жақсы» Тақырыбы нақты, оқиға құрылымы жүйелі, 

шартты жағдайда әрекет етуі  жақсы, сезім 

шындығы жақсы, тіл тазалығы орташа. 

Актерлік қабілеті  жақсы, кӛру, бағалай 

білуі ӛте жақсы. Орындаушылық тәсілі 

жақсы. Дене сымбаттылығы келіскен. 

 «31» балл   «4-жақсы» Тақырыбы нақты, оқиға құрылымы жүйелі, 

шартты жағдайда әрекет етуі  орташа, сезім 

шындығы жақсы, тіл тазалығы жақсы. 

Актерлік қабілеті  жақсы, кӛру, бағалай 
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білуі жақсы. Орындаушылық тәсілі жақсы. 

Дене сымбаттылығы келіскен. 

 «30» балл «4- жақсы» Тақырыбы нақты, оқиға құрылымы жүйелі, 

шартты жағдайда әрекет етуі орташа, сезім 

шындығы жақсы, тіл тазалығы жақсы. 

Актерлік қабілеті  орташа, кӛру, бағалай 

білуі жақсы. Орындаушылық тәсілі жақсы.  

 «29» балл «4-жақсы» Шартты жағдайда әрекет етуі орташа, сезім 

шындығы жақсы, тіл тазалығы жақсы. 

Актерлік қабілеті орташа, кӛру, бағалай 

білуі жақсы. Орындаушылық тәсілі жақсы. 

Қол-аяқ қалыптары, денені ұстау, бас және 

бет пішін кӛрсету икемділігі жақсы. 

 «28» балл «4- жақсы» Шартты жағдайда әрекет етуі жақсы, сезім 

шындығы орташа, тіл тазалығы жақсы. 

Актерлік қабілеті жақсы, кӛру, бағалай 

білуі жақсы. Орындаушылық тәсілі жақсы. 

Қол-аяқ қалыптары, денені ұстау, бас және 

бет пішін кӛрсету икемділігі орташа. 

 «27» балл «4-жақсы» Шартты жағдайда әрекет етуі орташа, сезім 

шындығы жақсы, тіл тазалығы жақсы. 

Актерлік қабілеті орташа, кӛру, бағалай 

білуі жақсы. Орындаушылық тәсілі жақсы.  

 «26» балл «4-жақсы» Шартты жағдайда әрекет етуі орташа, сезім 

шындығы орташа, тіл тазалығы жақсы. 

Актерлік қабілеті жақсы, кӛру, бағалай 

білуі жақсы.  

 «25» балл «4-жақсы» Актерлік қабілеті жақсы, тіл тазалығы, 

бағалай білуі жақсы. Орындаушылық тәсілі 

жақсы. Қол-аяқ қалыптары, денені ұстау, 

бас және бет пішін кӛрсету икемділігі 

орташа. 

3 «24-6» балл «3-

қанағаттанарлық

» 

Шартты жағдайда әрекет етуі орташа, сезім 

шындығы орташа, тіл тазалығы орташа. 

Актерлік қабілеті орташа, кӛру, бағалай 

білуі орташа. Орындаушылық тәсілі 

орташа. Қол-аяқ қалыптары, денені ұстау, 

бас және бет пішін кӛрсету икемділігі 

жақсы. 

 «24» балл «3-

қанағаттанарлық

» 

Шартты жағдайда әрекет етуі орташа, сезім 

шындығы орташа, тіл тазалығы орташа. 

Актерлік қабілеті орташа, кӛру, бағалай 

білуі орташа. Қол-аяқ қалыптары, денені 

ұстау, бас және бет пішін кӛрсету 
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икемділігі орташа. 

 «23» балл «3-

қанағаттанарлық

» 

Сезім шындығы орташа, тіл тазалығы 

нашар. Актерлік қабілеті орташа, кӛру, 

бағалай білуі орташа. Қол-аяқ қалыптары, 

денені ұстау, бас және бет пішін кӛрсету 

икемділігі орташа. 

 «22» балл «3-

қанағаттанарлық

» 

Сезім шындығы орташа, тіл тазалығы 

нашар. Актерлік қабілеті орташа, кӛру, 

бағалай білуі орташа. Қол-аяқ қалыптары, 

денені ұстау, бас және бет пішін кӛрсету 

икемділігі орташа. Тілінде сәл кемістігі бар. 

 «21» балл «3-

қанағаттанарлық

» 

Сезім шындығы орташа, тіл тазалығы 

нашар. Актерлік қабілеті орташа, кӛру, 

бағалай білуі орташа. Қол-аяқ қалыптары, 

денені ұстау, бас және бет пішін кӛрсету 

икемділігі нашар. 

 «20» балл «3-

қанағаттанарлық

» 

Сезім шындығы орташа, тіл тазалығы 

нашар. Актерлік қабілеті орташа, кӛру, 

бағалай білуі нашар. Қол-аяқ қалыптары, 

денені ұстау, бас және бет пішін кӛрсету 

икемділігі нашар. 

 «19» балл «3-

қанағаттанарлық

» 

Сезім шындығы нашар, тіл тазалығы 

нашар. Актерлік қабілеті орташа, кӛру, 

бағалай білуі орташа. Орындаушылық 

тәсілі орташа.  

 «18» балл «3-

қанағаттанарлық

» 

Сезім шындығы нашар, тіл тазалығы ӛте 

нашар. Актерлік қабілеті орташа, кӛру, 

бағалай білуі ӛте нашар. Орындаушылық 

тәсілі орташа. Дене сымбаттылығы тӛмен. 

 «17» балл «3-

қанағаттанарлық

» 

Сезім шындығы ӛте нашар, тіл тазалығы 

нашар. Актерлік қабілеті орташа, кӛру, 

бағалай білуі орташа. Орындаушылық 

тәсілі орташа.  

 «6» балл «3-

қанағаттанарлық

» 

Актерлік қабілеті орташа, тіл тазалығы, 

бағалай білуі ӛте нашар. Орындаушылық 

тәсілі нашар.  

4 «5-0» балл «2-

қанағаттанарлық-

сыз» 

Актерлік қабілеті нашар, тіл тазалығы, 

бағалай білуі ӛте нашар. Қол-аяқ 

қалыптары, денені ұстау, бас және бет 

пішін кӛрсету икемділігі нашар. 
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Екінші шығармашылық емтихан бойынша бағалау көрсеткіштері 

төмендегідей бағаланады: 
 

№ Балл 

мөлшері 

Баллдың бағаға 

сәйкестігі 

«Есту, есте сақтау және музыкалық 

қабілет»  

1 «40-33» 

балл 

«5-ӛте жақсы» Орындаған ӛнері ӛте жоғары деңгейде. 

Есту, тыңдау, вокалдық қабілеті ӛте 

жоғары. Орындаушылық тәсілі ӛте жақсы. 

Музыкалық қабілеті ӛте жоғары. Ырғақ 

ӛлшемі қалыптасқан. Диапазоны кең. 

Орындаған әндері даусына сай алынған. 

Биге икемі ӛте жақсы. Қосымша сұрақтарға 

ӛте жақсы жауап берді. 

 «40» балл «5-ӛте жақсы» Орындаған ӛнері жоғары деңгейде. Есту, 

тыңдау, вокалдық қабілеті ӛте жоғары. 

Орындаушылық тәсілі ӛте жақсы. 

Музыкалық қабілеті жақсы. Ырғақ ӛлшемі 

қалыптасқан. Диапазоны кең. Орындаған 

әндері даусына сай алынған. Биге икемі ӛте 

жақсы. Қосымша сұрақтарға ӛте жақсы 

жауап берді.  

 «39» балл «5-ӛте жақсы» Орындаған ӛнері жоғары деңгейде. Есту, 

тыңдау, вокалдық қабілеті жақсы. 

Орындаушылық тәсілі ӛте жақсы. 

Музыкалық қабілеті жақсы. Ырғақ ӛлшемі 

қалыптасқан. Диапазоны кең. Орындаған 

әндері даусына сай алынған. Биге икемі ӛте 

жақсы. Қосымша сұрақтарға ӛте жақсы 

жауап берді.  

 «38» балл «5-ӛте жақсы» Орындаған ӛнері ӛте жақсы. Есту, тыңдау, 

вокалдық ӛте жақсы. Орындаушылық тәсілі 

жақсы. Музыкалық қабілеті ӛте жақсы. 

Ырғақ ӛлшемі қалыптасқан. Диапазоны 

кең. Орындаған әндері даусына сай 

алынған. Биге икемі ӛте жақсы. Қосымша 

сұрақтарға  жақсы жауап берді. 

 «37» балл «5-ӛте жақсы» Орындаған ӛнері ӛте жақсы. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті жақсы. Орындаушылық 

тәсілі ӛте жақсы. Музыкалық қабілеті 

жақсы. Ырғақ ӛлшемі қалыптасқан. 

Диапазоны кең. Орындаған әндері даусына 

сай алынған. Биге икемі ӛте жақсы. 

Қосымша сұрақтарға ӛте жақсы жауап 



Ф-ОБ-001/175-2 

10 

 

берді.  

 «36» балл «5-ӛте жақсы» Орындаған ӛнері ӛте жақсы. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті жақсы. Орындаушылық 

тәсілі жақсы. Ырғақ ӛлшемі қалыптасқан. 

Орындаған әндері даусына сай алынған. 

Биге икемі ӛте жақсы. Қосымша сұрақтарға 

ӛте жақсы жауап берді. 

 «35» балл «5-ӛте жақсы» Орындаған ӛнері жақсы. Есту, тыңдау, 

вокалдық жақсы. Орындаушылық тәсілі 

жақсы. Ырғақ ӛлшемі қалыптасқан. 

Орындаған әндері даусына сай алынған. 

Биге икемі ӛте жақсы. Қосымша сұрақтарға 

жақсы жауап берді. 

 «34» балл «5-ӛте жақсы» Орындаған ӛнері ӛте жақсы. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті ӛте жақсы. 

Орындаушылық тәсілі жақсы. Ырғақ 

ӛлшемі қалыптасқан. Биге икемі ӛте жақсы. 

Қосымша сұрақтарға жақсы жауап берді. 

 «33» балл «5-ӛте жақсы» Орындаған ӛнері ӛте жақсы. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті жақсы. Орындаушылық 

тәсілі жақсы. Ырғақ ӛлшемі қалыптасқан. 

Биге икемі ӛте жақсы. Қосымша сұрақтарға 

жақсы жауап берді. 

2 «32-25» 

балл 

«4-жақсы» Орындаған ӛнері жақсы. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті ӛте жақсы. 

Орындаушылық тәсілі жақсы. Орындаған 

әндері жақсы. Тембрлік дыбысталуы 

айқын. Биге икемі жақсы. Қосымша 

сұрақтарға жақсы жауап берді. 

 «32» балл   «4- жақсы» Орындаған ӛнері жақсы. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті жақсы. Орындаушылық 

тәсілі жақсы. Орындаған әндері жақсы. 

Биге икемі жақсы. Қосымша сұрақтарға 

жақсы жауап берді. 

 «31» балл «4- жақсы» Орындаған ӛнері жақсы. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті жақсы. Орындаушылық 

тәсілі орташа. Орындаған әндері жақсы. 

Биге икемі жақсы. Қосымша сұрақтарға 

жақсы жауап берді. 

 «30» балл «4- жақсы» Орындаған ӛнері жақсы. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті жақсы. Орындаушылық 

тәсілі орташа. Орындаған әндері даусына 

сай таңдалмаған. Биге икемі жақсы. 

Қосымша сұрақтарға жақсы жауап берді.  
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 «29» балл «4- жақсы» Орындаған ӛнері жақсы. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті жақсы. Орындаушылық 

тәсілі орташа. Орындаған әндері даусына 

сай таңдалмаған. Биге икемі жақсы. 

Қосымша сұрақтарға ӛте жақсы жауап 

берді.  

 «28» балл «4- жақсы» Орындаған ӛнері орташа. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті жақсы. Орындаушылық 

тәсілі орташа. Дауыс ауқымдылығы жақсы. 

Биге икемі жақсы. Қосымша сұрақтарға 

жақсы жауап берді. 

 «27» балл «4- жақсы» Орындаған ӛнері орташа. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті жақсы. Орындаушылық 

тәсілі орташа. Дауыс ауқымдылығы жақсы. 

Орындаған әндері даусына сай емес. Биге 

икемі жақсы. Қосымша сұрақтарға орташа 

жауап берді. 

 «26» балл «4- жақсы» Орындаған ӛнері орташа. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті жақсы. Орындаушылық 

тәсілі орташа. Дауыс ауқымдылығы 

орташа. Орындаған әндері даусына сай 

емес. Биге икемі жақсы. Қосымша 

сұрақтарға жақсы жауап берді.  

 «25» балл «4- жақсы» Орындаған ӛнері орташа. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті жақсы. Орындаушылық 

тәсілі орташа. Биге икемі жақсы. Қосымша 

сұрақтарға орташа жауап берді. 

3 «24-6» балл «3-

қанағаттанарлық» 

Орындаған ӛнері орташа. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті орташа. Орындаушылық 

тәсілі орташа. Биге икемі орташа. Қосымша 

сұрақтарға жақсы жауап берді.  

 «24» балл «3-

қанағаттанарлық» 

Орындаған ӛнері орташа. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті орташа. Орындаушылық 

тәсілі орташа. Биге икемі орташа. Қосымша 

сұрақтарға орташа жауап берді.  

 «23» балл «3-

қанағаттанарлық» 

Орындаған ӛнері орташа. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті орташа. Орындаушылық 

тәсілі орташа. Биге икемі орташа. Қосымша 

сұрақтарға орташа жауап берді.  

 «22» балл «3-

қанағаттанарлық» 

Орындаған ӛнері орташа. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті нашар. Орындаушылық 

тәсілі орташа. Биге икемі орташа. Қосымша 

сұрақтарға орташа жауап берді.  

 «21» балл «3- Орындаған ӛнері орташа. Есту, тыңдау, 
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қанағаттанарлық» вокалдық қабілеті нашар. Орындаушылық 

тәсілі нашар. Биге икемі орташа. Қосымша 

сұрақтарға орташа жауап берді.  

 «20» балл «3-

қанағаттанарлық» 

Орындаған ӛнері орташа. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті нашар. Орындаушылық 

тәсілі нашар. Биге икемі орташа. Қосымша 

сұрақтарға нашар жауап берді.  

 «19» балл «3-

қанағаттанарлық» 

Орындаған ӛнері орташа. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті нашар. Орындаушылық 

тәсілі нашар. Биге икемі орташа. Қосымша 

сұрақтарға ӛте нашар жауап берді.  

 «18» балл «3-

қанағаттанарлық» 

Орындаған ӛнері орташа. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті ӛте нашар. 

Орындаушылық тәсілі нашар. Биге икемі 

жоқ. Қосымша сұрақтарға орташа жауап 

берді.  

 «17» балл «3-

қанағаттанарлық» 

Орындаған ӛнері нашар. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті орташа. Орындаушылық 

тәсілі нашар. Биге икемі жоқ. Қосымша 

сұрақтарға орташа жауап берді.  

 «16» балл «3-

қанағаттанарлық» 

Орындаған ӛнері нашар. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті нашар. Орындаушылық 

тәсілі нашар. Биге икемі жоқ. Қосымша 

сұрақтарға орташа жауап берді.  

4 «5-0» балл «2-

қанағаттанарлық-

сыз» 

Орындаған ӛнері ӛте нашар. Есту, тыңдау, 

вокалдық қабілеті ӛте нашар. 

Орындаушылық тәсілі ӛте нашар. Биге 

икемі жоқ. 
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