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Жалпы ережелер 

 В031 - Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны білім беру 

бағдарламалары тобы («Дизайн», «Сән өнері» білім беру бағдарламалары) 

бойынша шығармашылық емтихан бағдарламасы Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №600 бұйрығы мен 

өзгерістер мен толықтырулар енгізілген Шығармашылық емтихандарды өткізу 

қағидаларына сәйкес «Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына» 

сүйеніп әзірленді.  

Шығармашылық емтихандар оқуға түсушілердің бойындағы қабілеттерді 

және шығармашылық бағыттағы кәсіптерді меңгеруге тұлғалық алғышарттарды 

анықтауға бағытталған. 

Оқуға түсушілерден шығармашылық емтихан тапсыру үшін өтініштер 

қабылдау өздері таңдаған жоғары оқу орындары орналасқан жері бойынша 20 

маусым мен 7 шілде аралығында жүзеге асырылады. Шығармашылық емтихан 

8-13 шілде аралығында өткізіледі. 

 

Емтиханның мақсаты мен міндеттері 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ–түрік университетінің 

В031 - Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны білім беру 

бағдарламалары тобына құжат тапсырған талапкерлер арасынан 

шығармашылық және өнер саласына бейімі бар, дарынды жастарды іріктеп алу 

және келешекте олардың осы сала бойынша жоғары білім алуына жол ашып, 

бағыт-бағдар беру.  

 

Емтиханды ұйымдастыру тәртібі 

Шығармашылық емтихан бойынша 5-тен төмен балл (жалпы орта (орта 

жалпы) немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы 

құжаттары бар адамдар) немесе 5-тен төмен балл алған (жеделдетілген оқу 

мерзімімен қысқартылған білім бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға 

түсуші адамдар) немесе емтиханға келмеген адамдарға осы мамандыққа түсу 

үшін КТ-ге және білім тапсырысын (білім беру грантын) беру конкурсына 

қатысуға рұқсат етілмейді. 

Шығармашылық емтиханды өткізу қорытындылары – бағалау 

ведомостарымен, арнаулы емтиханды өткізу қорытындылары – рұқсат беру 

ведомосымен, комиссияның еркін нысандағы хаттамасымен ресімделеді және 

қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына (оның орынбасарына) 

нәтижелерді жариялау үшін беріледі. Комиссия хаттамасына төраға және 

комиссияның барлық қатысқан мүшелері қол қояды. Шығармашылық 

емтиханның нәтижелері емтихан өткізілетін күні жарияланады. 

Шығармашылық емтиханның нәтижелері бойынша оқуға түсушіге 

қабылдану орны бойынша жоғары оқу орнына ұсыну үшін ведомостан үзінді 

беріледі. Шығармашылық емтиханның нәтижелері бойынша оқуға түсушіге 

шығармашылық емтиханды тапсыру орнына қарамастан, жоғары оқу орнына 

ақылы негізде оқуға түсу үшін ведомостан үзінді беріледі. 
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Емтихандарды өткізу кезеңіне шығармашылық емтиханға қойылатын 

талаптарды сақтау, даулы мәселелерді шешу, тиісті емтихандарды тапсыратын 

адамдардың құқықтарын қорғау мақсатында әрбір жоғары оқу орны 

ректорының бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады, ол төрағасын 

қосқанда тақ саннан тұрады. Апелляцияға өтінішті апелляциялық комиссия 

төрағасының атына шығармашылық емтиханды тапсырушы адам өзі 

тапсырады, ол шығармашылық емтихан нәтижесі жарияланғаннан кейін келесі 

күні сағат 13.00-ге дейін қабылданады, апелляциялық комиссия оны бір күн 

ішінде қарайды. 

Жоғары оқу орындары меншік нысанына қарамастан күнтізбелік бес күн 

ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органға еркін нысанда шығармашылық 

емтихандарды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қорытынды есепті, сондай-

ақ шығармашылық емтихан қорытындылары туралы бұйрықтардың 

көшірмелерін ұсынады. 

Шығармашылық емтихандар Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университетінде өткізіледі. Шығармашылық емтихандар өткізілетін 

күндерді үлгі ережеде көрсетілген мерзімге сәйкес университет қабылдау 

комиссиясы белгілейді. Шығармашылық емтихандарды өткізу үшін «Бейнелеу 

өнері» кафедрасының меңгерушісінің ұсынысы негізінде университет қабылдау 

комиссиясы басшысының (орынбасарының) бұйрығымен шығармашылық 

емтихандарға комиссия құрылады. 

Шығармашылық емтихандар саны екі: І - Шығармашылық емтихан  -  

Реферат немесе арт-жобалау презентациясы; ІІ - Шығармашылық емтихан:  - 

Коллоквиум. 

 

 

Бірінші шығармашылық емтиханды өткізу талаптары мен бағалау 

көрсеткіштері 

В031 - Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны білім беру 

бағдарламалар тобы бойынша Реферат немесе арт-жобалау презентациясының,  

ең жоғарғы ұпай саны 40, ең төменгісі 5 ұпайға тең.  

 Шығармашылық  емтиханынан 5-тен төмен ұпай алған немесе 

шығармашылық емтиханға қатыспағандар аталған мамандық бойынша 

тестілеуге жіберілмейді. Шығармашылық емтиханды қайта тапсыруға рұқсат 

етілмейді. 

      Жұмыс мазмұны белгілі бір тақырып бойынша арт-жоба дайындау, 

бұйымның кеңістік-композициялық шешімін табу, бұйымның түстік шешімін 

табу, жобаның толық аяқталуымен сипатталады. 

      Көрініс бейнесі түрлі-түсті бояулармен салынады. Талапкерлер нұсқаны 

қағаз бетіне орналастыру, композициялық шешімін табу. Реалистік немесе 

сәндік бейнелеу дағдыларын көрсету тиіс. 

        Жобаны орындау барысындағы  жұмыстарды бағалау кезінде мынадай 

шығармашылық қабілеттер пен көркемдік білім деңгейлері ескеріледі: 

1. Белгілі бір тақырып бойынша арт-жоба дайындау. 

2. Бұйымның кеңістік-композициялық шешімін табу. 



Ф-ОБ-001/175-2 

5 

 

3. Бұйымның түстік шешімін табу. 

4. Жобаның толық аяқталуы. 

№1 шығармашылық емтихан Реферат немесе арт-жобалау презентациясының 

шығармашылық емтиханды тапсыруға талапкерлерге 3 (үш) сағат уақыт 

беріледі. 

 

№1 шығармашылық емтихан – В031 - Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп 

дизайны білім беру бағдарламалар тобы бойынша Реферат немесе арт-жобалау 

презентациясының нәтижелерін бағалау критерийлері: 

«40-35» балл. Белгілі бір тақырып бойынша арт-жобалау өте жоғары деңгейде 

дайындалған. Бұйымның кеңістіктік -композициялық шешімін өте жоғары 

деңгейде таба білген. Бұйымның түстік шешімін өте жоғары деңгейде, тамаша 

шеберлік көрсеткен. Жоба толылығымен аяқталған.  

 «34-25» балл. Белгілі бір тақырып бойынша арт-жобалау сауатты орындалған. 

Бұйымның кеңістіктік -композициялық шешімін дұрыс  таба білген. Бұйымның 

түстік шешімін жақсы меңгерген. Жоба толылығымен аяқталған.         

«24-6» балл. Белгілі бір тақырып бойынша арт-жобалау орташа деңгейде. 

Бұйымның кеңістіктік -композициялық шешімін табуда көркемдік қасиеттері 

төмендеу. Бұйымның түстік шешімін    көрсетуде  біршама кемшіліктер бар. 

           Қағаз бетіне бейнелеуде шешімдер орташа қабылданған. Барлық 

талаптарды орындауда шеберлік орта дәрежеде. Қолданылған сызықтар 

бірыңғай және әлсіз.        

«5» балл. Белгілі бір тақырып бойынша арт-жобалауда конструкциялық 

құрылысы айқын орындалмаған. Бұйымның кеңістіктік -композициялық 

шешімін табуда көркемдік қасиеттері төмен. Бұйымның түстік шешімін    

көрсетуде   кемшіліктер бар. Жоба толылығымен аяқталмаған. 

 

40-35 балл - 5 (өте жақсы) 

34-25 балл - 4 (жақсы) 

24-6 балл - 3 (қанағаттанарлық) 

5 балл      - 2 (қанағаттанарлықсыз) 

 

 

Екінші шығармашылық емтиханды өткізу талаптары мен бағалау 

көрсеткіштері 

 В031 - Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны білім беру 

бағдарламалар тобы бойынша екінші шығармашылық емтихан коллоквиумнан 

белгілі бір тақырып бойынша шығармашылық жұмысқа талдау жасайды. 

      Мазмұны бойынша талапкерлердің ұсынылған үлгіні тани білуі, оның 

формасын талдай білуі, форманың түстік шешімін анықтай білуі, форманың 

тұтынушылық мәнін ашу талап етіледі. Талапкерлердің көріністі талдау және 

жүйелеу, өнердегі құбылысты тарихи кезеңдермен байланыстыра білу 

дағдыларын көрсету тиіс. 

        Коллоквиумда орындалған жұмыстарды бағалау кезінде мынадай 

шығармашылық қабілеттер пен білім деңгейлері ескеріледі: 
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1. Үлгіні тани білуі. 

2. Формасын талдай білуі. 

3. Форманың түстік шешімін анықтау. 

4. Форманың тұтынушылық мәнін ашу. 

№2 шығармашылық емтихан - Коллоквиумненшығармашылық емтиханды 

тапсыруға талапкерлерге 3 (үш) сағат уақыт беріледі. 

 

№2 шығармашылық емтихан – В031 - Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп 

дизайны білім беру бағдарламалар тобы бойынша – Коллоквиумның бағалау 

критерийлері: 

«40-35» балл.Үлгіні тани білуі өте жоғары деңгейде. Формасын талдай білуі 

өте жоғары деңгейде. Форманың түстік шешімін өте жоғары деңгейде анықтай 

біледі. Форманың тұтынушылық мәнін өте жоғары деңгейде аша біледі.  

 «34-25» балл.Үлгіні тани білуі жоғары деңгейде. Формасын талдай білуі орта 

деңгейде. Форманың түстік шешімін жоғары деңгейде анықтай біледі. 

Форманың тұтынушылық мәнін жоғары деңгейде аша біледі. 

«24-6» балл.Үлгіні тани білуі орташа деңгейде. Формасын талдай білуі орташа 

деңгейде. Форманың түстік шешімін салыстырмалы орташа деңгейде анықтай 

біледі. Форманың тұтынушылық мәнін салыстырмалы орташа деңгейде аша 

біледі.          

«5» балл.Үлгіні тани білуі төменгі деңгейде. Формасын талдай білуі төменгі 

деңгейде. Форманың түстік шешімін төменгі деңгейде анықтай біледі. 

Форманың тұтынушылық мәнін төменгі деңгейде аша біледі. 

 

40-35 балл - 5 (өте жақсы) 

34-25 балл - 4 (жақсы) 

24-6 балл - 3 (қанағаттанарлық) 

5 балл      - 2 (қанағаттанарлықсыз) 
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