
Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер

академиясының ректоры

А.Ж. Абдуалиевке

Ректору КазНАИ им.Т.К.Жургенова

А.Ж. Абдуалиеву

ӨТІНІШ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мені,

Меня, (толық аты-жөні / ФИО полностью)

Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының білім беру бағдарламасының тобына

                                            білім беру бағдарламасы бойынша,

факультетіне түсу үшін емтиханға жіберуіңізді сұраймын.

Прошу допустить меня к вступительным экзаменам для поступления в Казахскую национальную академию искусств имени Т.К.Жургенова

группа образовательной программы 

образовательная программа 

факультета

Өзім туралы мәлеметтерді көрсетемін:

О себе сообщаю следующие сведения:

ЖСН

Дата рождения ИИН

Ұлты

Келген жері

Прибывший(ая)

Облысы Қаласы

Область Город  

Районы Көшесі 

Район  Улица

үйі пәтер Ұялы телефоны

дом кв. Сот. телефон

Әлеуметтік жағдайы: жетім бала кезден мүгедек көп балалы отбасынан

Социальное положение: сирота инвалид с детства из многодетной семьи

Бітірген оқу орнының аты

Наименование окончившего учебного заведения

Облысы Қаласы

Область Город  

Қандай шет тілін оқыдыңыз

Какой иностранный язык изучал(а)

Ата-анам (аты-жөні, тұрғылықты жері, үй және ұялы телефоны, қайда, кім болып қызмет етеді)

Родители (ф.и.о., адрес местожительства, дом. и сот. телефоны, где работают, должность)

Әкем

Отец

Анам

Мать

Жатақхана қажет, қажет емес В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь

(нужное подчеркнуть )

Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының Жарғысын, оқу тәртібі мен ішкі тәртібін орындауға міндеттенемін.

Обязуюсь выполнять правила учебной дисциплины и внутреннего распорядка КазНАИ им.Т.К.Жургенова.

Туған күні

Азаматтығы

Национальность Гражданство

Қай тілде оқыдыңыз

Оқу орнын бітірген жылы

Год окончания

Үй телефоны

Дом. телефон

Семейное положение

Отбасы жағдайы

(керектісінің астын сызыңыз )

На каком языке обучался(ась)



Оқуға түсушінің қолы

"________" Подпись поступающего _______________ 2020 ж.г.



Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер

ОБРАЗЕЦ академиясының ректоры

Б.Н.Нусипжановаға

Ректору КазНАИ им.Т.К.Жургенова

Б.Н.Нусипжановой

ӨТІНІШ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мені,

Меня, (толық аты-жөні / ФИО полностью)

Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының мамандығының

 мамандандыруы бойынша,

факультетіне түсу үшін емтиханға жіберуіңізді сұраймын.

Прошу допустить меня к вступительным экзаменам для поступления в Казахскую национальную академию искусств имени Т.К.Жургенова

по специальности 

специализация

факультета

Өзім туралы мәлеметтерді көрсетемін:

О себе сообщаю следующие сведения:

ЖСН

Дата рождения ИИН

Ұлты

Келген жері

Прибывший(ая)

Облысы Қаласы

Область Город  

Районы Көшесі 

Район  Улица

үйі 29 пәтер 29 Ұялы телефоны

дом кв. Сот. телефон

Әлеуметтік жағдайы: жетім бала кезден мүгедек көп балалы отбасынан

Социальное положение: сирота инвалид с детства из многодетных семей

Бітірген оқу орнының аты

Наименование окончившего учебного заведения

Қандай шет тілін оқыдыңыз

Какой иностранный язык изучал(а)

Ата-анам (аты-жөні, тұрғылықты жері, үй және ұялы телефоны, қайда, кім болып қызмет етеді)

Родители (ф.и.о., адрес местожительства, дом. и сот. телефоны, где работают, должность)

Әкем

Отец АБИШОВ  АМАНТАЙ ТАЛГАТОВИЧ, Г.КАСКЕЛЕН, УЛ.АБАЯ, 29/29, 87776665544, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПОЛИКЛИНИКИ

Анам

Мать

Жатақхана қажет, қажет емес В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь

(нужное подчеркнуть )

Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының Жарғысын, оқу тәртібі мен ішкі тәртібін орындауға міндеттенемін.

Обязуюсь выполнять правила учебной дисциплины и внутреннего распорядка КазНАИ им.Т.К.Жургенова.

Оқуға түсушінің қолы

"20" Подпись поступающего

КАЗАХ КАЗАХСТАН

Оқу орнын бітірген жылы

Год окончания

Қай тілде оқыдыңыз АНГЛИЙСКИЙ

Азаматтығы

Национальность Гражданство

Үй телефоны

Дом. телефон

СШ №135

АЛМАТИНСКАЯ 

КАРАСАЙСКИЙ 

КАСКЕЛЕН

АБАЯ

АБИШОВА АЛМАСА АМАНТАЕВИЧА

5В040600     РЕЖИССУРА

РЕЖИССУРА ИГРОВОГО КИНО

КИНО И ТВ

23.11.1997г. 971123000000Туған күні

2016

РУССКИЙ

ХОЛОСТ

(керектісінің астын сызыңыз )

ИЮНЯ 2016 ж.г.

На каком языке обучался(ась)

Семейное положение

АБИШОВА САУЛЕ КАЙРАТОВНА, Г.КАСКЕЛЕН, УЛ.АБАЯ, 29/29, 87776665533, УЧИТЕЛЬ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №23

Отбасы жағдайы



Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер

ҮЛГІ академиясының ректоры

Б.Н.Нусипжановаға

Ректору КазНАИ им.Т.К.Жургенова

Б.Н.Нусипжановой

ӨТІНІШ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мені,

Я, (толық аты-жөні / ФИО полностью)

Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 5В040600     РЕЖИССУРА мамандығының

КӨРКЕМ ФИЛЬМ РЕЖИССУРАСЫ  мамандандыруы бойынша,

КИНО ЖӘНЕ ТВ факультетіне түсу үшін емтиханға жіберуіңізді сұраймын.

Прошу допустить меня к вступительным экзаменам для поступления в Казахскую национальную академию искусств имени Т.К.Жургенова

по специальности 

специализация

факультета

Өзім туралы мәлеметтерді көрсетемін:

О себе сообщаю следующие сведения:

ЖСН

Дата рождения ИИН

Ұлты

Келген жері

Прибывший(ая)

Облысы Қаласы

Область Город  

Районы Көшесі 

Район  Улица

үйі 29 пәтер 29 Ұялы телефоны

дом кв. Сот. телефон

Әлеуметтік жағдайы: жетім бала кезден мүгедек көп балалы отбасынан

Социальное положение: сирота инвалид с детства из многодетных семей

Бітірген оқу орнының аты

Наименование окончившего учебного заведения

Қандай шет тілін оқыдыңыз

Какой иностранный язык изучал(а)

Ата-анам (аты-жөні, тұрғылықты жері, үй және ұялы телефоны, қайда, кім болып қызмет етеді)

Родители (ф.и.о., адрес местожительства, дом. и сот. телефоны, где работают, должность)

Әкем АБИШОВ  АМАНТАЙ ТАЛГАТОВИЧ, ҚАСКЕЛЕН ҚАЛАСЫ, АБАЙ КӨШЕСІ, 29/29, 87776665544, ЕМХАНАНЫҢ БАС ДӘРІГЕРІ

Отец

Анам

Мать

Жатақхана қажет, қажет емес В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь

(нужное подчеркнуть )

Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының Жарғысын, оқу тәртібі мен ішкі тәртібін орындауға міндеттенемін.

Обязуюсь выполнять правила учебной дисциплины и внутреннего распорядка КазНАИ им.Т.К.Жургенова.

Оқуға түсушінің қолы

"20" Подпись поступающего

Семейное положение БОЙДАҚ

Отбасы жағдайы

(керектісінің астын сызыңыз )

 МАУСЫМ 2016 ж.г.

АБИШОВА САУЛЕ КАЙРАТОВНА, ҚАСКЕЛЕН ҚАЛАСЫ, АБАЙ КӨШЕСІ, 29/29, 87776665533, №23 МЕКТЕПТІҢ МҰҒАЛІМІ

ҚАРАСАЙ АБАЙ

Үй телефоны

Дом. телефон

ОРТА МЕКТЕП №135

Оқу орнын бітірген жылы 2016

Год окончания

Қай тілде оқыдыңыз ҚАЗАҚША АҒЫЛШЫН

На каком языке обучался(ась)

АЛМАТЫ ҚАСКЕЛЕН

АБИШОВ АЛМАС АМАНТАЕВИЧ

Туған күні 23.11.1997ж. 971123000000

ҚАЗАҚ Азаматтығы КАЗАХСТАН

Национальность Гражданство


