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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ 

 

«Орындаушылық ӛнер» білім беру бағдарламасы бойынша 

шығармашылық емтихандарды қабылдау  бағдарламасы «Жоғары және жоғары 

оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2018 жылғы 31 

қазандағы № 600 бұйрығы негізінде дайындалды.       

Шығармашылық емтиханның мақсаты «Орындаушылық ӛнер» білім беру 

бағдарламасы бойынша біліктілік алуға тілек білдірген Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Орындаушылық ӛнер» 

мамандығына құжат тапсырған оқуға түсушілер арасынан  шығармашылық 

және ӛнер мамандығына бейімі, кәсіби әнші үшін аса қажетті шығармашылық 

және ұйымдастырушылық қабілеті бар дарынды жастарды іріктеп алу және 

келешекте олардың осы сала бойынша жоғары білім алуына жол ашып, бағыт-

бағдар беру.  

Шығармашылық емтихан 2019 жылдың 8-13 шілде аралығында ӛткізіледі. 

Шығармашылық емтихан 40-балдық жүйемен бағаланады және 

жинақталған балдың ең тӛменгі кӛрсеткіші  5 балдан  тӛмен болмауы керек.  

 

2 Емтиханды ұйымдастыру тәртібі 

  

Шығармашылық емтихандарының кестесі (емтихан ӛткізу нысаны, 

мерзімі, күні, уақыты мен ӛткізу орны, консультациялар) қабылдау 

комиссиясының тӛрағасымен бекітіледі және түсушілерге құжат  қабылдау 

уақытынан кешіктірмей жеткізіледі.  

1. Шығармашылық емтихандар видео және/немесе аудиожазбамен 

қамтылған аудиторияларда (орындарда) ӛткізіледі.  

 «5»-тен тӛмен балл алған оқуға түсуші келесі емтиханға жіберілмейді. 

«Орындаушылық ӛнер» білім беру бағдарламасы бойынша тапсырылатын 

шығармашылық емтихандар саны екеу: 

2. Бірінші шығармашылық емтихан Соло бағдарламаны орындау: (Батыс 

немесе орыс композиторларының әндері мен романстары, Қазақ халық 

әні, ӛз қалауы бойынша бір ән орындау.) 

3. Екінші шығармашылық емтихан Музыканың бастауыш теориясы 

бойынша ауызша емтихан. (музыканы тыңдау,  музыкалық  есте 

сақтау,  ырғақ ӛлшемі және сезіну  қабілеттері болуын тексереді.) 

 Шығармашылық емтихан ӛткізу қорытындысының баға ведомосы еркін 

түрде комиссия хаттамасымен рәсімделеді және нәтижелерді хабарлау үшін 

қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына (оның орынбасарына) беріледі. 

Комиссия хаттамасына тӛрағаның және барлық қатысқан комиссия 

мүшелерінің қолы қойылады. 

Апелляцияға ӛтінішті апелляциялық комиссия тӛрағасының атына 

шығармашылық емтиханды тапсырушы адам ӛзі тапсырады, ол арнаулы немесе 
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шығармашылық емтихан нәтижесі жарияланғаннан кейін келесі күні 

қабылданады, апелляциялық комиссия оны бір күн ішінде қарайды. 

 

Бірінші шығармашылық емтиханды өткізу талаптары мен бағалау 

көрсеткіштері 

 

Бірінші шығармашылық емтихан «Соло бағдарлама» бойынша 

тәжірибелік кӛрсетілім. Бұл жерде оқуға түсуіші алдын-ала ӛзінің дайындаған 

әр түрлі стилдегі 2-3 шығармасын орындап кӛрсетеді.  

 Соло бағдарламаны орындау және бағалау кезінде келесі қабілет пен білім 

деңгейі ескіріледі: 

1. Ӛзін - ӛзі сахнада ұстауы, тұрысы. 

2. Шығарманы   орындау кезіндегі стильдік ерекшеліктің сақталуы, ырғақтың 

екпіннің дұрыс орындалуы, нюанс. 

3. Шығарма мәтіннің дұрыс орындалуы. 

4. Орындаушылық шеберлігі. 

Бірінші шығармашылық емтихан бойынша бағалау кӛрсеткіштері тӛмендегідей 

бағаланады:  

«40-35» балл.Диапазоны кең. Орындаған әндері жоғары деңгейде. Вокалдық 

қабілеті ӛте жоғары.  Штрихтары және тембрлік дыбысталуы айқын. Тіл мүкісі 

(деффект) жоқ. Есту, тыңдау, есте сақтау қабілеті ӛте жоғары, таңдаған әні 

дауысына сай келеді. Орындаушылық тәсілі ӛте жақсы. Музыкалық қабілеті ӛте 

жоғары. Ырғақ ӛлшемі қалыптасқан. 

«34-20»балл. Диапазоны кең. Штрихтары және тембрлік дыбысталуы айқын. 

Тіл мүкісі (деффект) жоқ. Есту, тыңдау, есте сақтау қабілеті жоғары, таңдаған 

әні дауысына сай келеді. Орындаушылық тәсілі жақсы. Музыкалық қабілеті 

жақсы. Ырғақ ӛлшемі қалыптасқан. 

««24-6» балл.Диапазоны орташа. Тембрлік дыбысталуы кӛмескі. Тіл мүкісі 

(деффект) жоқ. Есту, тыңдау, есте сақтау қабілеті орташа, таңдаған әні орташа. 

Орындаушылық тәсілі орташа. Музыкалық қабілеті орташа. Ырғақ ӛлшемі 

қалыптасқан. 

«5»  балл.  Орындау техникасы қанағаттанарлықсыз.  Шығарманың  мәтіні  

дұрыс.   

 

40-35 балл - 5 (өте жақсы) 

34-25балл - 4 (жақсы) 

24-6 балл - 3 (қанағаттанарлық) 

5 балл    - 2 (қанағаттанарлықсыз) 
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Екінші шығармашылық емтиханды өткізу талаптары мен сұрақтар тізімі, 

бағалау көрсеткіштері 

 

     Музыкалық   сауат пен есту қабілетін тексеру емтиханында талапкер ӛзінің 

табиғи дарындылығы мен музыка теориясынан алған білім деңгейін кӛрсете 

алады. Бұл емтиханда талапкердің тӛмендегі білім деңгейі бағаланады. 

1.  Фортепианода берілген жеке дыбыстарды таза қайталауы; 

2.  Берілген дыбыстар санын ажыратып, айта білуі; 

3.  Берілген ырғақтарды қайталай білу қабілеті; 

4. Берілген бір дауысты арнайы музыкалық білімі бар талапкерлерге музыкалық 

диктантты нотаға түсіру; 

5.   Музыка теориясынан берілген сұрақтарға жауап; 

 

Оқуға түсуші екінші емтиханда «Музыканың бастауыш теориясы» 

бойынша берілген сұрақтарға жауап береді: 

1) Нота дегеніміз не? 

2) Такті дегеніміз не? 

3) Қандай кілттерді білесің? 

4) Пауза дегеніміз не? Қандай түрлерін білесің? 

5) Бүтін нотада қанша сегіздік, он алтылық, отыз екілік, жартылықтар бар? 

6) Ырғақ дегеніміз не? 

7) Метр дегеніміз не? 

8) Ӛлшем дегеніміз не? 

9) Затакт дегеніміз не? 

10) Жай ӛлшемдерді ата. 

11) Синкопа дегеніміз не? 

12) Екпін дегеніміз не? 

13) Мажорлық және минорлық лад. 

14) Диатоникалық және хроматикалық жарты тон дегеніміз не? 

15) Екпін түрлерін ата. . 

16) Энгармонизм дегеніміз не? 

17) Ноталардың әріппен таңбалануы. 

18) Милизмдер дегеніміз не? 

19) Аккорд дегеніміз не? 

20) Негізгі үшдыбыстықтар дегеніміз не? 

21) Септакорд дегеніміз не? 

22)  Қазақ композиторларын атаңыз? 

23)  ҚР мемлекеттік ән ұранының авторы кім? 

24)  Қазақ халхының белгілі күйшілерін ата? 

25)  Балалар композиторларын ата? 

26)  Халық әні дегеніміз қалай түсінесің? 

27)  Құрманғазының қандай күйлерін білесіз? 

28)  ҚР халық әртістерін атаныз? 

29)  Қазақ халық аспаптарын атаңыз? 
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30)  Қорқыт қандай аспапта ойнаған? 

31)  Кӛңіл толқыны күйінің авторы кім? 

32)  Абай Құнанбаевтің кандай әндерін білесің? 

33)  Ш.Қалдаяқовтың кандай әндерін білесің? 

34)  Ақсақ құлан кімнің күйі? 

35)  Мектеп бағдарламасындағы бір әнді орындау? 

36)  Айтыс дегеніміз не? 

37)  Үрмелі аспаптарды ата? 

38)   Қазіргі таңдағы әншілерді атаныз? 

39)   Әнші мен жыршының айырмашылығы қандай? 

40)   Шерітпе күй мен тӛкпе күйдің айырмашылығы?  

 

Екінші шығармашылық емтихан бойынша бағалау кӛрсеткіштері 

тӛмендегідей бағаланады: 

 «40-35»  балл. Тыңдау қабілеті ӛте жақсы. Музыкалық есте сақтау қабілеті ӛте 

жақсы. Ырғақты сезінуі ӛте жақсы. Диктантта қателіктер жоқ. Музыкалық 

сауаты ӛте жоғары. 

 «34-25». Тыңдау қабілеті жақсы. Есте сақтау қабілеті ӛте жақсы. Ырғақты 

сезінуі жақсы. 

«24-6». Теориялық сұрақтарға берген жауабы талапқа сай. Есіту қабілеті жақсы. 

Есте сақтау, ырғақты сезіну қанағаттанарлық. Сұраққа дұрыс жауап берген. 

 «5» балл. Тыңдау қабілеті орташа. Есте сақтау қабілеті орташа. Ырғақты 

сезінуі жақсы.    

 

40-35 балл - 5 (өте жақсы) 

34-25балл - 4 (жақсы) 

24-6 балл - 3 (қанағаттанарлық) 

5 балл    - 2 (қанағаттанарлықсыз) 
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