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1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ 

 

«Хореография» білім беру бағдарламасы бойыншашығармашылық 

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 «Хореография» білім беру 

бағдарламасыбойынша біліктілік алуға тілек білдірген Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Хореография» 

мамандығына құжат тапсырған оқуға түсушілер арасынан  шығармашылық 

және өнер мамандығына бейімі, кәсіби биші 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 өткізіледі. 

Шығармашылық емтихан 40-балдық жүйемен бағаланады және 

жинақталған балдың ең төменгі көрсеткіші  5 балдан  төмен болмауы керек.  

 

2 Емтиханды ұйымдастыру тәртібі 

  

Шығармашылық емтихандарының кестесі (емтихан өткізу нысаны, 

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

комиссиясының төрағасымен бекітіледі және түсушілерге құжат  қабылдау 

уақытынан кешіктірмей жеткізіледі.  

Шығармашылық емтихандар видео және/немесе аудиожазбамен 

қамтылған аудиторияларда (орындарда) өткізіледі. «5»-тен төмен балл алған 

оқуға түсуші келесі емтиханға жіберілмейді. 

«Хореография»білім беру бағдарламасы бойынша тапсырылатын 

шығармашылық емтихандар саны екеу: 

1. Бірінші шығармашылық емтихан «Орындау шеберлігі» бойынша 

тәжірибелік көрсетілім 

2. Екінші шығармашылық «Хореография педагогикасы» бойынша 

ауызша емтихан 

 Шығармашылық емтихан өткізу қорытындысының баға ведомосы еркін 

түрде комиссия хаттамасымен рәсімделеді және нәтижелерді хабарлау үшін 

қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына (оның орынбасарына) беріледі. 

Комиссия хаттамасына төрағаның және барлық қатысқан комиссия 

мүшелерінің қолы қойылады. 

Апелляцияға өтінішті апелляциялық комиссия төрағасының атына 

шығармашылық емтиханды тапсырушы адам өзі тапсырады, ол арнаулы немесе 

шығармашылық емтихан нәтижесі жарияланғаннан кейін келесі күні 

қабылданады, апелляциялық комиссия оны бір күн ішінде қарайды. 



Ф-ОБ-001/175-2 

4 

 

 

 

Бірінші шығармашылық емтиханды өткізу талаптары мен бағалау 

көрсеткіштері 
 

 Бірінші шығармашылық емтихан «Орындау шеберлігі» бойынша 

тәжірибелік көрсетілім. Бұл жерде оқуға түсуіші алдын-ала өзінің дайындаған 

әр түрлі стилдегі 2-3 шығармасын орындап көрсетеді. Сонымен қоса олар 

төмендегі қойылымдарды орындауы керек: 

- станок  жанындағы классикалық  экзерсис (би жаттығулары); 

- залдың  ортасындағы экзерсис (би жаттығулары). 

Бірінші шығармашылық емтихан бойынша бағалау көрсеткіштері 

төмендегідей бағаланады: 

«40-35» балл.Орындалған би жаттығулар өте  жоғары деңгейде, барлық 

қозғалыстар талапқа сәйкес орындалған. Дене мүшелерінің  икемділігі 

(пластика) және   қозғалыс координациясы өте жақсы. Есту, тыңдау, би 

қозғалысының есте сақтау қабілеті өте жоғары. Орындаушылық тәсілі өте 

жақсы. Музыкалық қабілеті жоғары. Ырғақ өлшемі қалыптасқан. Қол-аяқ 

қалыптары, денені ұстау, бас және бет пішін көрсету икемділігі  өте жоғары.. 

«34-20»балл. Би жаттығуларынорындау техника заңдылықтарысақталған. 

Денемүшелерініңикемділігі (пластика) 

жәнеқозғалысорнықтыұстаукоординациясыжақсы. Есту, тыңдау, 

биқозғалысыныңестесақтауқабілетіжақсы. Орындаушылықтәсіліөтежақсы. 

Музыкалыққабілетіжәнеырғақөлшеміжақсы. Қол-аяққалыптары, дененіұстау, 

бас және бет пішінкөрсетуикемділігіөтежақсы. 

««24-6» балл.Би жаттығуларын орындау кезінде дене мүшелерінін 

қозғалыстары орташа. Дене мүшелерінің  икемділігі (пластика) орташа, 

қимылы орнықты, дене ұстау кезінде координациясының кемшіліктер бар. Би 

қозғалысының есте сақтау қабілеті жақсы. Ырғақ өлшемі қалыптасқан. Аяқ 

және қол қалыптары, денені қою, бас және бет пішін көрсету икемділігі  

орташа. 

«5»  балл.  Би жаттығуларын төмен деңгейде. Би  орындау қабілеті және 

координациясы жоқ. Дене мүшелерін  қолдануы дұрыс емес,  би  қозғалысын  

есте   сақтау. 

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 

 

Орындау шеберлігі немесе хореография педагогикасы бойынша ауызша 

емтиханды бағалау кезінде келесі қабілеті мен білім деңгейі ескеріледі: 

1. Өзін - өзі сахнада ұстауы,  тұрысы. 

2. Шығарманы орындағандағы стильдік ерекшеліктің сақталуы, ырғақтың 

екпіннің дұрыс орындалуы, нюанс. 

3. Шығарма мәтіннің дұрыс орындалуы. 

4. Орындаушылық шеберлігі. 

 

Талапкер екінші емтиханда «Хореография педагогикасы» бойынша 

берілген сұрақтарға жауап береді: 

1. Қол қалыптары мен қосымша қалыптардың қанша түрі бар? 

2.  Қазақстанда кәсіби қазақ би мектебінің қалыптасуына үлесін қосқан 

балетмейстерлерді атаңыз? 

3. Қазақ биіндегі аяқ қалыптары қанша түрге бөлінеді? 

4. Кәсіпқой әнші Шара Жиенқұлованың шығармашылығы. 

5. Станок жанындағы толық және жартылай отырудың әдістемесі. 

6. Балетмейстер Д.Абировтың қазақ балеттері мен қойылымдары. 

7. Аяқты табанмен еденге жылжытып 3 бағыттың біріне шығарудың әдістемесі. 

8. Балетмейстер Б.Аюхановтың шығармашылығы. 

9. Аяқты кіші тастау, аяқ ұшы, өкше, өтпелі. 

10. О.Всеволодская-Голушковичтің шығармашылығы. 

11. Өкше қимылына арналған жаттығулар. 

12. Меңтай Тілеубаевтың қазақ биінің қалыптасуына қосқан үлесі. 

13. Еденде шеңбер жасай аяқты қозғау (en dehors et en dedans). 

14. Тізені ішке, сыртқа бұру. 

15. Қазақ биіндегі ерекше қол қалыптары (Қошқар мүйізі, кереге көз, сыйлық, 

үлкен сыйлық) т.б. 

16. Айжан қыз биіндегі элементтері. 

17. Атшабыстың түрлері. 

18. Алтынай биінің элементтері. 

19. Аяқты бір қалыпты көтере 90°-қа ашу. 

20. Шолпы биінің элементтері. 

21. Шалғы қимылын 90° және одан жоғары градусқа орындау. 

22. Қайнар бұлақ элементінің орындалуы. 

23. Қазақ биі пәнінің мақсаттары мен міндеттері. 

24. Жалын элементтеріне комбинация құрастыру. 

25. Денені ию (port de bras) орындалуы. 

26. Ұршық қимылының орындалуы. 

27. Балетмейстер Д.Абировтың қазақ би мұрасына енген билері. 

28. Айналулардың әдістемесі. 

29. Молдас Сылқым элементінің орындалуы. 

30. Қол қалыптары мен қосымша қалыптардың қанша түрі бар? 
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31.  Қазақстанда кәсіби қазақ би мектебінің қалыптасуына үлесін қосқан 

балетмейстерлерді атаңыз? 

32. Қазақ биіндегі аяқ қалыптары қанша түрге бөлінеді? 

33. Кәсіпқой әнші Шара Жиенқұлованың шығармашылығы. 

34. Станок жанындағы толық және жартылай отырудың әдістемесі. 

35. Балетмейстер Д.Абировтың қазақ балеттері мен қойылымдары. 

36. Аяқты табанмен еденге жылжытып 3 бағыттың біріне шығарудың 

әдістемесі. 

37. Балетмейстер Б.Аюхановтың шығармашылығы. 

38. Аяқты кіші тастау, аяқ ұшы, өкше, өтпелі. 

39. О.Всеволодская-Голушковичтің шығармашылығы. 

40. Өкше қимылына арналған жаттығулар. 

41. Меңтай Тілеубаевтың қазақ биінің қалыптасуына қосқан үлесі. 

42. Еденде шеңбер жасай аяқты қозғау (en dehors et en dedans). 

43. Тізені ішке, сыртқа бұру. 

44. Қазақ биіндегі ерекше қол қалыптары (Қошқар мүйізі, кереге көз, сыйлық, 

үлкен сыйлық) т.б. 

45. Айжан қыз биіндегі элементтері. 

46. Атшабыстың түрлері. 

47. Алтынай биінің элементтері. 

48. Аяқты бір қалыпты көтере 90°-қа ашу. 

49. Шолпы биінің элементтері. 

50. Шалғы қимылын 90° және одан жоғары градусқа орындау. 

51. Қайнар бұлақ элементінің орындалуы. 

52. Қазақ биі пәнінің мақсаттары мен міндеттері. 

53. Жалын элементтеріне комбинация құрастыру. 

54. Денені ию (port de bras) орындалуы. 

55. Ұршық қимылының орындалуы. 

56. Балетмейстер Д.Абировтың қазақ би мұрасына енген билері. 

57. Айналулардың әдістемесі. 

58. Молдас Сылқым элементінің орындалуы. 

59. Шолпы биінің элементтері. 

60. Шалғы қимылын 90° және одан жоғары градусқа орындау. 

Екінші шығармашылық емтихан бойынша бағалау көрсеткіштері 

төмендегідей бағаланады: 

«40-35»  балл. Негізгі талаптарға сай келеді. Бидің негізгі техникасын өте 

жақсы біледі. Сұраққа өте жақсы жауап берді. 

 «34-25». Негізгі талаптарға сай келеді. Бидің негізгі техникасын жақсы біледі. 

Теориялық сұрақтарға жақсы жауап берді.  

«24-6».  Бидің негізгі техникасын орташа біледі. Сұраққа жауап беруі орташа 

деңгейді қамтиды. 

 «5» балл. Бидің негізгі техникасынан хабары жоқ. Сұрақтарға өте нашар жауап 

берді. 
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