
"Өнертану"/Театртану/ білім беру бағдарламасы бойынша қабылдау 

емтиханының сұрақтары (ауызша емтихан) 

1. Қазақтың кәсіби театры қай жылы ашылды?  

2. Қазақстанда қанша театр бар?  

3. Қазақстандағы белгілі суретшілерді атаңыз. 

4. Қазақтың ұлттық өнер академиясына неліктен Т.Жүргеновтың есімі       

берілді? 

5. Қазақ театрының алғашқы режиссері кім?  

6. Қазақстанның атақты ақын-жазушыларын атаңыз. 

7. Бүгінгі қазақ театрының режиссерлерінен кімдерді білесіз? 

8. М.Әуезовтың «Еңлік-Кебек» трагедиясы туралы пікіріңіз? 

9. Қазақ театрының алғашқы актерлері туралы не білесіз? 

10. Пьеса дегеніміз не?  

11. Ш. Айтматов шығармаларын білесіз бе? 

12. Елімізде қанша қуыршақ театрлары бар? 

13. Қазақтың белгілі актерлері деп кімдерді атайсыз?  

14. Спектакль дегеніміз не? 

15. Б.Майлиннің қандай комедияларын білесіз? 

16. В.Шекспирдің қандай пьесаларын оқыдыңыз?  

17. Қазақтың атақты күйшілерін атаңыз? 

18. Қазақстандағы театр сыншыларын атаңыз.  

19. Драматург дегеніміз кім? Бүгінгі қазақ драматургтерін  атаңыз  

20. Н. Жантөрин қандай көркем фильмдерге түсті? 

21. Ә.Мәмбетовтың режиссурасы туралы не білесіз?  

22. Спектакль дегеніміз не?  

23. Б. Римова атында театр бар ма? 

24. Актер дегеніміз кім?  

25. Орыс театр режиссерлерінен кімдерді білесіз?  

26. Еліміздегі облыстық театрлардан хабарыңыз бар ма?  

27. Бүгінгі театр суретшілерін атаңыз.  

28. Ғ.Мүсіреповтың трагедияларын атаңыз. 

29. ТМД елдерінен атақты актерлерінен кімдерді білесіз? 

30. Шығарманың идеясы мен тақырыбы дегенді қалай түсінесіз? 

31. Абай Құнанбайұлының шығармашылығынан хабарыңыз бар ма? 

32. Алматы қаласында басқа ұлттардың театрлары бар ма?  

33. Қазақтың кәсіби театры қай жылы ашылды?  

34. Ақан сері туралы қай драматург пьеса жазды?  

35. К.С. Станиславский туралы айтып беріңіз?  

36. Елімізде қанша қуыршақ театрлары бар? 

37. М.Әуезов пьесаларын атаңыз. 

38. Ж.Аймауытовтың пьесаларын оқыдыңыз ба?  

39. Бейне (образ) дегеніміз не? 

40. Бүгінгі қазақ театрының режиссерлерінен кімдерді білесіз? 

41. Әлем әдебиетінен қай жазушыны сүйіп оқисыз?  



42. Қазақстанның халық артисі С.Майқанованың шығармашылығы туралы 

не білесіз? 

43. Қазақстанның халық артисі Хадиша Бөкееваның шығармашылығы қай 

театрмен байланысты.  

44. Қазақстанда қанша театр бар?  

45. Ф.Шәріпованың белгілі рольдерін атаңыз?  

46. Опера дегеніміз не?  

47. Балет өнері туралы ойыңыз? 

48.  Жас буын актерлердің шығармашылығынан хабарыңыз бар ма? 

49. Жас буын режиссерлердің шығармашылығынан хабарыңыз бар ма? 

50. Шәкен Аймановтың қазақ өнерінде алатын орыны? 

51. Актерлік өнер туралы ойыңыз? 

52. Театр сыншыларын білесіз бе? 

53. Қазіргі драматургтердің шығармашылығы туралы не білесіз? 

54. М.Әуезов және қазақ театры? 

55. Қазақ музыкалық театрының ашылу? 

56. Бейнелеу өнерінің түрлері? 

57. Әбілхан Қастеевтің шығармашылығы? 

58. Б.Аюхановтың ұлттық хореография өнеріне қосқан үлесі? 

59. Алғашқы қазақ фильмі? 

60. Атақты кино жұлдыздарынан кімдерді білесіз? 
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