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ТАЛАПКЕР-2021 

 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

 

Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы 

2021-2022 оқу жылына 

қашықтықтан оқыту технологияларын (ҚОТ) қолдану арқылы 

 
 Өнертану 

 Медиажурналистика 

 Арт-менеджмент 

 
бакалавриат бойынша білім беру бағдарламаларына қабылдау жариялайды. 

Оқыту ақылы: жылына 362 207 тг. 

Оқу мерзімі: 

4 жыл жалпы орта білім негізінде (11 сынып) 

3 жыл өнер мамандықтары бойынша техникалық және кәсіптік білім негізінде 

(өнер колледждер, училищелері) 

2 жыл жоғары кәсіптік білім негізінде 

"Кино және ТВ режиссурасы" білім беру бағдарламасы бойынша 

талапкерлерді қабылдау тек жоғары білім негізінде жүзеге асырылады. 

Қабылдау емтихандары: 

11 сынып негізінде – ҰБТ, екі шығармашылық емтихан 

Колледж/училище негізінде – КТ, екі шығармашылық емтихан 

Жоғары білім негізінде – екі шығармашылық емтихан 

Шығармашылық қабылдау емтихандарының мерзімі: 2021 ж. 8-13 шілде 

аралығында. 

 
Кеңес беру, құжаттарды қабылдау және шығармашылық емтихандары 

қашықтықтан өткізіледі. 

 
СІЗДЕРДІ ОҚУҒА ШАҚЫРАМЫЗ! 

http://www.kaznai.kz/


Приемная комиссия - 8(727) 272-97-72 

Сайт: www.kaznai.kz 

 

АБИТУРИЕНТ – 2021 

Казахская национальная академия искусства им. Т.К. Жургенова объявляет 

набор на 2021-2022 уч.г. на образовательные программы бакалавриата 

 Искусствоведение 

 Медиажурналистика 

 Арт-менеджмент 

 
с применением дистанционных технологий обучения (ДОТ). 

Обучение платное: в год 362 207 тг. 

Сроки обучения: 

4 года на базе общего среднего образования (11 кл.) 

3 года на базе технического и профессионального образования по 

специальностям искусства (колледжи, училища искусства) 

2 года на базе высшего профессионального образования 

 
По образовательной программе «Режиссура кино и ТВ» прием абитуриентов 

осуществляется только на базе высшего образования. 

 
Вступительные экзамены: 

На базе 11 класса – ЕНТ, два творческих экзамена 

На базе колледжа/училища – КТ, два творческих экзамена 

На базе высшего образования – два творческих экзамена 

 
Сроки творческих вступительных экзаменов: с 8 по 13 июля 2021 г. 

 
Консультации, прием документов и творческие вступительные экзамены 

проводятся в дистанционном формате. 

 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ОБУЧЕНИЕ! 

http://www.kaznai.kz/
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