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Жалпы ережелер 

 «Бейнелеу өнері және сызу», «Кәсіптік оқыту» 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 

В007 – Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламалар 

тобы бойынша 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: «Сурет» (адам бетінің гипстен 

жасалған маскасының суреті); ІІ - Шығармашылық емтихан:  - «Кескіндеме» 

(натюрморт). 

 

 

Бірінші шығармашылық емтиханды өткізу талаптары мен бағалау 

көрсеткіштері 

 

        Бірінші  шығармашылық  емтихан – Сурет пәнінің емтихан мазмұны. В007 

– Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламалар тобы 

бойынша бірінші шығармашылық емтихан сурет пәнінен нұсқаға қарап 

практикалық сурет салу түрінде жүргізіледі. Суреттен емтихан тапсыратын 

талапкерлер тұрмыс заттарынан құрылған, көлемі, түсі әр түрлі, фонында екі 

мата ілінген, жанынан жарық түсірілген бас суретін салады. Суреттен 

емтиханды талапкерлер А3 форматқа (290х420) қарапайым қарындашпен 

композициялық заңдылықтарды сақтай отырып, көлемді заттар құрылымын 

талдау жасау негізінде бас суретін салады, заттардың пропорциясын, кеңістікте 

бір-бірінен алыс-жақын орналасуын, жеке заттардың пішінін талдай отырып, 

сызықтық және ауа перспективаларының  заңдылықтарын сақтауы тиіс. 

        Суреттен орындалған жұмыстарды бағалау кезінде мынадай 

шығармашылық қабілеттер пен көркемдік білім деңгейлері ескеріледі: 

1. Суретті қағаз бетіне орналастыра білу, композиция заңдылықтарын білу 

(формат пен бас суретінің салыстырмалық қатынасын сақтау); 

2.  Зат көлемін, құрылымын түсіну деңгейі; 
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3.  Сызықтық және ауа перспективасы заңдылықтарын қолдана отырып 

бейнелеу міндеттерін шешу деңгейі; 

4. Сурет салу кезінде көлемді заттардың көлемін бере білу қабілеті; 

5. Сурет салу, штрихтау техникасын меңгеруі. 

 №1 шығармашылық емтихан – Сурет (адам бетінің гипстен жасалған 

маскасының суреті) пәнінен шығармашылық емтиханды тапсыруға 

талапкерлерге 3 (үш) сағат уақыт беріледі. 

 №1 шығармашылық емтихан – Сурет (адам бетінің гипстен жасалған 

маскасының суреті) пәнінен емтихан нәтижелерін бағалау критерийлері: 

         «40-35» балл. Жұмыс өте жоғары деңгейде, барлық композиция 

заңдылықтарына сай орындалған. Заттарды қағаз бетіне орналастыруы және 

конструктивтік құрылымын бейнелеуі, көлеңке-жарықты беруі өте жоғары 

деңгейде. Заттардың материалын беруде тамаша шеберлік көрсеткен. Сурет 

салу техникасын өте жоғары меңгерген. 

        «34-25» балл.  Жұмыс жоғары деңгейде сауатты орындалған. 

Конструктивтік құрылымын, көлеңке-жарықты дұрыс бере білген. Сурет 

техникасын жақсы меңгерген. Кеңістік пен заттардың материалдығын өте 

жақсы бере білген. 

         «24-6» балл. Жұмыс  түстану заңдылықтарына сай орындалған. 

Орналыстыруы және заттардың құрылысын бейнелей білуі жақсы деңгейде. 

Кеңістік пен материалдығын беруде бояу әдісінде кемшіліктер бар. 

           Қағаз бетіне бейнелеуде шешімдер орташа қабылданған. Барлық 

талаптарды орындауда шеберлік орта дәрежеде. Қолданылған сызықтар 

бірыңғай және әлсіз.        

         «5» балл.  Қағаз бетіне бейнелейтін нұсқаның конструкциялық құрылысы 

айқын орындалмаған, бояу тәсілі төмен деңгейде берілген. Заттардың 

материалдылығы айқын көрсетілмеген. 

 

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 

 

 В007 – Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау білім беру 

бағдарламалар тобы  бойынша екінші шығармашылық емтихан кескіндеме 

пәнінен нұсқаға қарап бояу түрлерін пайдалана отырып практикалық сурет салу 

түрінде жүргізіледі. 

         Талапкерлер кескіндеме пәні бойынша емтиханда тұрмыс заттарынан 

құралған көлемі, түсі әр түрлі, екі мата фонында, жанынан жарық түсірілген 

натюрморт суретін бояумен салады.  
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         Кескіндемеден емтиханды талапкерлер А3 форматқа (290х420) акварель, 

гуашь бояуларын пайдаланып композициялық заңдылықтарды сақтай отырып, 

көлемді заттар құрылымын талдай отырып салады. Заттардың пропорциясын, 

кеңістікте орналасуын, жеке заттардың түстерін үйлестіре отырып, жарық-

көлеңке, сызықтық және ауа перспективалары заңдылықтарын сақтауы арқылы 

бояумен сурет салады. 

         Кескіндемеден орындалған жұмыстарды бағалау кезінде мынадай 

шығармашылық қабілеттер пен білім деңгейлері ескеріледі: 

1. Суретті қағаз бетіне дұрыс орналастыра білу, композиция заңдылықтарын 

білу (бейне мен натюрморттың салыстырмалық қатынасын анықтау); 

2. Зат көлемі негізін, құрылымын, материалдығын түсіну мен бейнелеу 

деңгейі; 

3. Ауа, сызықтық перспектива, жарық-көлеңке, түстік қатынас талаптарын 

бейнелу; 

4. Сурет салу кезінде көлемді заттарды бояумен жазу арқылы көлемін, 

пішінін бере білу қабілеті; 

5. Бояумен, қылқаламмен сурет салу техникасын меңгеру дағдысы. 

№2 шығармашылық емтихан - Кескіндеме (натюрморт) пәнінен шығармашылық 

емтиханды тапсыруға талапкерлерге 3 (үш) сағат уақыт беріледі. 

     №2 шығармашылық емтихан – Кескіндеме (натюрморт) пәнінен емтихан 

нәтижелерін бағалау критерийлері: 

      «40-35» балл. Жұмыс өте жоғары деңгейде, барлық композиция 

заңдылықтарына сай орындалған. Заттарды қағаз бетіне орналастыруы және 

конструктивтік құрылымын бейнелеуі, көлеңке-жарықты беруі өте жоғары 

деңгейде. Заттардың фактурасын бояумен көрсетуде тамаша шеберлік 

көрсеткен. Кескіндемені салу техникасын өте жоғары меңгерген. 

        «34-25» балл.  Жұмыс өте жоғары деңгейде, барлық композиция 

заңдылықтарына сай орындалған. Заттарды қағаз бетіне орналастыруы және 

конструктивтік құрылымын бейнелеуі, жарық-көлеңкені беруі өте жоғары 

деңгейде. Заттардың фактурасын беруде өте жақсы шеберлік көрсеткен. 

Кескіндемені салу техникасын өте жоғары меңгерген. 

         «24-6» балл.  Қағаз бетіндегі бейнелеу пропорциялық жағынан дұрыс 

сақталған. Заттардың материалдығын көрсету орташа деңгейде. Формат бетіне 

тым үлкен, ірі көлемде бейнеленген. 

           Қағаз бетіне бейнелеуде шешімдер орташа қабылданған. Барлық 

талаптарды орындауда шеберлік орта дәрежеде. Қолданылған сызықтар 

бірыңғай және әлсіз.        

         «5» балл.  Қағаз бетіне бейнелейтін нұсқаның конструкциялық құрылысы 

айқын орындалмаған, штрихтау тәсілі нашар деңгейде берілген. Заттардың 

материалдылығы айқын көрсетілмеген. 

 

40-35 балл - 5 (өте жақсы) 

34-25 балл - 4 (жақсы) 

24-6 балл - 3 (қанағаттанарлық) 

5 балл      - 2 (қанағаттанарлықсыз) 
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