
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАНДАР БАҒДАРЛАМАСЫ
Астана Халықаралық университетіне 6В021 - өнер бағыты бойынша оқуға түсетін

талапкерлер 6В02101 - Дизайн (сурет, кескіндеме және сызу бойынша түсу емтихандары)

бағдарламасы бойынша оқуға қабылдау кезінде кәсіби бағыттағы түсу сынақтарынан өтеді

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №600

"Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға

қабылдаудың үлгілік қағидалары« бұйрығына сәйкес). Түсу емтихандары шығармашылық

конкурс түрінде өткізіледі. Түсу емтихандарының нәтижелері балдық жүйе бойынша бағаланады

(мак. 40 балл). Бұл басылым емтихан рәсімінің сипаттамасы, нәтижелерді бағалау өлшем

шарттарын қамтиды. Бағдарлама шығармашылық жұмыстарды орындауға қойылатын негізгі

талаптарды қамтиды.

Шығармашылық емтиханның мақсаты – сурет, кескіндеме және сызу саласындағы

көркемдік дағдыларды анықтау.

Міндеттері:

1. Талапкердің композициялық ойлау қабілетін анықтау - сұлулық сезімін, пропорционалдылық

пен үйлесімділікті, стильдік бірлік қағидаттарын және бейнеленетін органикалық тұтастықты

түсіну.

2. Форманың қатаң құрылымын ескере отырып, суретті композициялық түрде орналастыра білу

және көлеңке мен түс арқылы көлем беру.



Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білім
алу үшін немесе ақылы оқуға қабылдау үшін ҰБТ-дан өткен және оның нәтижелері
бойынша білім беру гранты конкурсына қатысуға жіберіледі.

Бұл ретте ҰБТ пәндерінің (Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы (оқыту тілі)) бойынша
және шығармашылық емтихан тапсыру нәтижесінде

50 баллдан
жоғары
алғандар

5 баллдан
жоғары
жинау
қажет



• Техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі "орта буын
маманы" немесе "қолданбалы бакалавр" біліктілігі бар тұлғаларды
қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын
даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша университетке қабылдауды,
ақылы оқуға түсушілерді қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.

• Шетел азаматтарын ақылы негізде университетке оқуға қабылдауды
әңгімелесу нәтижелері бойынша қабылдау комиссиясы өткізеді. Бұл
ретте шетел азаматтарын қабылдау академиялық күнтізбеге сәйкес
келесі академиялық кезең басталғанға дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге
асырылады.



 Шығармашылық емтихандарды ұйымдастыру және өткізу үшін
университет басшысының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның
шешімімен емтихан өткізу кезеңіне емтихан комиссиясы құрылады.

 Комиссия тақ саннан тұрады және комиссия мүшелері санының
көпшілік даусымен комиссия төрағасы сайланады. Комиссияның
шешімі, егер отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі
қатысса, заңды деп есептеледі. Комиссияның шешімі емтиханға
қатысушылар санының көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар
тең болған жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып
табылады.



Шығармашылық емтихан тапсыру үшін оқуға
түсушілерден өтініштер қабылдау жүзеге асырылады

• .

Шығармашылық емтихан өткізіледі



 Шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білімнің
білім беру бағдарламалары тобына түсетін, жалпы орта, 

техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі
туралы құжаттары бар адамдар екі шығармашылық емтихан

тапсырады.

 Қысқартылған оқу мерзімдерін көздейтін жоғары білім
кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша

шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білімнің
білім беру бағдарламалары тобына түсуші адамдар бір

шығармашылық емтихан тапсырады.

СызуСурет, 
Кескіндеме

Сурет, 
Кескіндеме



 Шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білімнің білім беру 
бағдарламалары тобына түсетін орта немесе техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білімі бар адамдар үшін балдар ескеріледі

 Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын
даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша шығармашылық дайындықты

талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламалары тобына түсетін
адамдар үшін балдар ескеріледі

Қазақстан
тарихы

Оқу
сауаттылығы

(оқу тілі
бойынша)

арнайы пән
бойынша



 Шығармашылық емтихандарды өткізу бағдарламаларын университет
әзірлейді және оны қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді.

 Шығармашылық емтихандардың кестесін (емтиханды өткізу нысаны,
күні, уақыты және өткізу орны, консультациялар) қабылдау
комиссиясының төрағасы бекітеді және оқуға түсушілердің назарына
құжаттарды қабылдау басталғанға дейін жеткізіледі.

 Оқуға түсушіні шығармашылық емтихандарды өткізу аудиториясына (үй-
жайына) жіберу жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде
жүзеге асырылады. Бұл ретте шығармашылық емтихандар бейне және
(немесе) аудио жазбалармен жабдықталған аудиторияларда (үй-
жайларда) өткізіледі.

 Шығармашылық емтихандар басталғанға дейін түсушілерге емтихан
материалдары беріледі және титулдық парақтарды рәсімдеу тәртібі
түсіндіріледі, сондай-ақ шығармашылық емтихандардың басталу және
аяқталу уақыты, нәтижелерді жариялау уақыты мен орны және
апелляцияға өтініш қабылдау рәсімдері көрсетіледі.



 Жалпы орта немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі
білімі туралы құжаттары бар оқуға түсушілер үшін шығармашылық
емтихандардар

 Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын
даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша оқуға түсушілер үшін
шығармашылық емтихан

40 
баллмен

бағаланады

20
баллмен

бағаланады



 Емтихандарды өткізу кезеңінде шығармашылық емтиханға
қойылатын талаптарды сақтау, даулы мәселелерді шешу, тиісті
емтихандарды тапсырушы адамдардың құқықтарын қорғау
мақсатында университет Президентінің немесе оның міндетін
атқарушы тұлғаның бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады.

 Апелляцияға өтінішті апелляциялық комиссия төрағасының атына
арнаулы немесе шығармашылық емтихан тапсырған адам өзі
береді, шығармашылық емтихан нәтижелері жарияланғаннан кейін
келесі күні сағат 13.00-ге дейін қабылдайды және апелляциялық
комиссия бір күн ішінде қарайды.

Апелляция сағат 13.00-ге дейін қабылданады



Астана Халықаралық университетіне оқуға түсушілерді Студенттер қатарына
қабылдауды қабылдау комиссиясы қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде,
университет басшысының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның
бұйрығымен жүргізеді.



СУРЕТ бойынша шығармашылық емтиханнан өту тәртібі

Сурет бойынша шығармашылық емтиханның мақсаты – форманың
сызықтық құрылымын және суреттің көлеңкелі түсті жағы мен
перспективаларының шешімін анықтау.
Міндеттері:
1. Суретті параққа композициялық дұрыс түрде қою қабілетінін анықтау.
2. Заттардың сызықтық құрылысын, олардың пропорциялары мен

кеңістіктік байланысын беру дағдыларын тексеру.
3. Түртүсін және көлеңкелік жағын құралдармен заттардың көлемін,

жарығын, түс құрылымын беру қабілетін анықтау.



АБИТУРИЕНТ БІЛУІ КЕРЕК :

• Талапкер геометриялық денелер композициясының бейнесін орындайды.
Оқуға түсуші тапсырманы 4 академиялық сағат ішінде (45 минуттан)
орындауға міндетті.

 Композицияның құрамы (текше, пирамида, шар, алтыбұрышты призма,
цилиндр, конус), оны әр емтихан тапсырушы орындауы керек. Егер
орындалған сурет тапсырмаға сәйкес келмесе, талапкер ең төменгі баға
алады.

 Бір-біріне қатысты текстураны, материалды, түр түсті, денелердің
масштабын, сондай-ақ олардың өзара орналасуы мен жарықтандыру түрін
тақырып өз жоспарына сүйене отырып белгілейді. Қойылым натурадан
немесе басқа суреттен орындалмайды. Талапкер суретті өз қиялында
жасайды және мұқият ойластырылған бейнені параққа аударады.



 Жұмысқа кіріспес бұрын, талапкер өз таңдауы арқылы ең жақсы пропорцияларды
анықтау үшін жоба парағында әртүрлі нұсқаларды қолдана отырып,
композицияның идеалды нұсқасын анықтауы керек. Жоба дайын жұмыспен бірге
тапсырылады.

 Негізгі жұмыс парағы мен жоба парағын өзіңізбен бірге алып келуге болмайды,
оларды тек емтихан комиссиясы береді. Емтихан алушы өзімен бірге ұштағышты,
түймелерді, өшіргіштерді және қарындаштарды алып келуі керек, жұмыс қағазда
орындалады (А-2). Қарындаштардың жұмсақтық дәрежесін тақырып өз талғамына
қарай таңдайды. Онлайн форматта талапкер өзін қажетті материалдармен
қамтамасыз етеді.

 Негізгі жұмыстардың ватмандарының сыртына талапкер емтихан жұмысының
титулын толтырады:

параққа күні, талапкердің қолы, нақты уақыты және қабылдау
комиссиясының мөрі қойылады..



 Егер қажеттілік туындаса, талапкердің өтініші бойынша бүлінген Парақ
жаңасына ауыстырылуы мүмкін. Бұл жағдайда жаңа парақ белгіленіп,
ескі Парақ алынып тасталады. Емтихан алушы сурет салуға қосымша
уақыт алмайды.

 Емтихан бағасын анықтай отырып, комиссия тек негізгі жұмыстарға ғана
емес, сонымен қатар эскиздік, жобалық парақтарға да назар аударады.

 Баға 20 балдық шкала бойынша қойылады. Жұмыс таңдалған өрнек
құралдарының дұрыстығы, сурет элементтерінің тепе-теңдігі,
композициялық қатардың үйлесімділігі критерийлері бойынша
бағаланады. Егер жұмыс сапасының кез-келгені дұрыс болмаса,
жеткіліксіз немесе шамадан тыс болса, емтихан бағасы төмендейді.



КЕСКІНДЕМЕ 
бойынша шығармашылық емтиханнан өту тәртібі

 Мақсаты: көркем образ жасаудағы бейнелеу дағдыларын анықтау.
 Міндеттері:
1. Түрлі түсті және фактурасы бар заттардың көркем суретін мәнерлі
орындау дағдыларын тексеру.
2. Кескіндеме арқылы заттардың көлемін, құрылымын, тұтастығын беру
қабілетін анықтау.



Кескіндеме бойынша емтиханға қойылатын талаптар
Кескіндеме емтиханы натюрмортты орындаудан тұрады:
Натюрмортты орнату келесі талаптарға сай болуы керек:
 төрт немесе бес санында нысан бойынша анық заттардың

болуы;
 бір немесе екі сәндік матаның болуы;
 қойылымда бейнелі-пластикалық және ырғақты дамудың, тепе-

теңдіктің, тұтастықтың болуы.
 Натюрморт композициясы тұрғысынан қойылымдағы заттар мен

драпировкалар санын түрлендіруге жол беріледі.
 Талапкерлердің әртүрлі топтарына ұсынылатын

натюрморттардың күрделілігі бірдей болуы керек.
 Талапкерге тапсырманы жасау үшін

.
 Тапсырма

 Материалдар:
қағаз (А-2), акварель, гуашь немесе темпера, аралас – абитуриент 

таңдауына қарай, қарандаш, өшіргіш, қылқалам.

4 академиялық сағат (45 минуттан) беріледі

20 баллдық шкала бойынша бағаланады



СУРЕТ ЖӘНЕ КЕСКІНДЕМЕ БОЙЫНША ЕМТИХАН ЖҰМЫСЫН БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
«Өте жақсы» (30-40 балл)

 Емтихан жұмысында:
- орналасу белгісі толығымен орындалды;
- бейнеленген объектілердің шамалары мен пропорцияларының толық сәйкестігі;
- форманың негізгі құрылымдық және пластикалық ерекшеліктері толық анықталды;
- кескіннің тұтастығы, жеке бөліктер мен бөлшектердің тоналды жағынан үйлесімділігі.

"Жақсы" (20-29 ұпай) 
 Емтихан жұмысында:
- орналасу белгісін жеткілікті дәрежеде байқауға болады;
- бейнеленген объектілердің шамалары мен пропорцияларының сәйкестігі айтарлықтай дәрежеде;
- форманың негізгі құрылымдық және пластикалық ерекшеліктері айтарлықтай дәрежеде

анықталды;
- жеке бөліктер мен бөлшектердің тоналды жағы толық емес бейнесі.

«Қанағаттанарлық» (5-19 балл)
 Емтихан жұмысында:
- суретті параққа дұрыс орналастырмаса;
- бейнеленген объектілердің өлшемдері мен пропорцияларының сәйкестігі және олардың пішінінің

негізгі құрылымдық және пластикалық ерекшеліктерін анықтаудың белгілі бір дәрежесі туралы
түсінігі болса;

- бейнеленетін пішіннің құрылымдық жағы жеткілікті түрде анықталмаған;
- бейненің бөлшектілігі, жекелеген бөліктер мен бөлшектердің үндесу сәйкессіздігі.

"Қанағаттанарлықсыз" (1-4 балл)
 Емтихан жұмысында:
- парақтың берілген пішімінде кескіннің орналасуы дұрыс емес (суреттің төменге түсіп кетуі, жоғары

көтеріліп кетуі, басқа жаққа жылжуы, пішіннің кішкентай немесе тым үлкен болып кетуі);
- бейнеленген объектілердің шамалары мен пропорцияларының сәйкестігінің елеулі ауытқулары

болса және олардың пішінінің негізгі конструктивтік және пластикалық ерекшеліктерін сай
келмесе;

- пішінді конструктивті талдаудың орнына натураны механикалық көшіру;
- кескіннің шамадан тыс жеңілдетілуі және қарабайырлығы.



СЫЗУ 
бойынша шығармашылық емтиханнан өту тәртібі

Талапкер білуі керек:
 Сызбаларды рәсімдеу ережелері
Сызбаларды орындауға арналған құралдар, керек-жарақтар мен материалдар.
Құралдармен жұмыс істеудің ұтымды әдістері.
 Сызықтар: қатты қалың негізгі, штрихтелген, қатты жұқа, қатты толқынды,

штрихтирлі және екі нүктелі штрихтирлі жұқа. Сызбалардағы форматтар,
жақтаулар және негізгі жазулар.

 Өлшемдерді салу туралы кейбір мәліметтер (шығарылатын және өлшемді
сызықтар, бағыттамалар, диаметр және радиус белгілері; бөлшектің қалыңдығы
мен ұзындығын жазумен көрсету; өлшемді сандардың орналасуы). Масштабты
қолдану және белгілеу.

 Сурет қарпі туралы мәліметтер. Сызбалардағы әріптер, сандар және белгілер.



 Проекциялау әдістері
 Проекциялау. Орталық және параллель проекция. Тікбұрышты

проекциялар. Бір, екі-үш өзара перпендикуляр проекция жазықтықтарында
объектілердің суреттерін орындау. Сызбадағы түрлердің орналасуы және
олардың атаулары: алдыңғы көрініс, жоғарғы көрініс, сол жақ көрініс.
Сызбалардағы түрлердің қажетті және жеткілікті санын анықтау. Жергілікті
түрлер туралы түсінік (проекциялық байланыста орналасқан).

 Көлбеу фронтальды диаметрлі және тікбұрышты изометриялық
проекциялар. Осьтердің бағыты, бұрмалау көрсеткіштері, өлшемдерді
қолдану.

 Жазық және көлемді фигуралардың аксонометриялық проекциялары.
Эллипс шеңбердің проекциясы ретінде. Сопақша құрылымы.

 Техникалық сурет туралы түсінік. Тікбұрышты проекциялар жүйесінде
бейнеленген заттардың техникалық суреттері мен аксонометриялық
проекциялары. Аксонометриялық проекцияның түрін және оны құрудың
ұтымды әдісін таңдау.



Сызбаларды оқу және орындау
 Заттардың геометриялық пішінін талдау. Геометриялық

денелердің проекциясы. Затты геометриялық денелерге ойша
бөлу (призмалар, цилиндрлер, конустар, пирамидалар, шар және
олардың бөліктері). Геометриялық денелер тобының сызбалары.

 Нысанның пішінін құрайтын денелердің шыңдарын, жиектерді
сызбада табу. Заттардың пішінін ескере отырып, сызбаларға
өлшемдерді салу.

 Суреттердің графикалық құрамын талдау. Геометриялық
құрылымдарды пайдалана отырып, заттардың сызбаларын
орындау: кесіндіні, шеңберді және бұрышты тең бөліктерге бөлу;
түйісулер.



Абитуриент білуі керек:
 сызба құралдарды ұтымды пайдалануға;
 заттардың пішінін натурада және олардың сызбалары

бойынша талдай білу;
 суреттердің графикалық құрамын талдау;
 қарапайым заттардың сызбаларын, эскиздерін және

көрнекі бейнелерін оқу және орындау;
 сызбалардағы түрлердің қажетті санын таңдауға;
 модельдің екі түрі бойынша үшінші түрді құра білу;
 осы модельдің аксонометриялық проекциясын елестетіп,

отырып орындай білу;
 қажетті кесулерді орындай білу;
 аксонометрияны ширек кесіндісімен, өлшемін құру;
 сызбалық қаріппен жазуларды орындау;
 қолмен графика техникасында сызбаларды орындай білу..



Сызу бойынша шығармашылық емтиханғандағы
графикалық жұмыстың мазмұны

 Талапкердің аудиториядағы орны және тапсырма нұсқасы (билет
түрінде) емтихан алдында таңдалады.

 Модельдің берілген екі түріне сәйкес 1:1 масштабында үшінші
түрді құрыңыз.

 Алдыңғы көріністе қиынды жасаңыз (симметриялы модельдерде
қиындымен көріністі біріктіріңіз).

 Модельдің кесу жазықтығына түсетін жерлерін штрихтаңыз.
 Тапсырмада көрсетілген өлшемдерді қойыңыз.
 Аксонометриялық проекцияны (тікбұрышты изометрия) құрыңыз,

көрінбейтін контурдың сызықтарын көрсетіңіз.
 Жақтаумен және негізгі жазумен сызбаны рәсімдеу.
 Сызбалық шрифпен h= 3,5; h= 5; h=7; h=10 өлшемдерін қолдана

отырып, негізгі жазудың бағандарын толтырыңыз. Жұмыс A2
форматындағы сызу қағазының стандартты парағында,
қарындашты, сызу құралдарын қолдана отырып жасалады.

Тапсырманы орындауға 4 академиялық сағат беріледі.



Талап
Ең алдымен, сызбада сызықтардың үш түрінің қалыңдығының
айырмашылығы айқын көрінуі керек: көрінетін контурдың
сызықтары (негізгі) – олардың қалыңдығы шамамен 0,4 мм,
көрінбейтін контурдың сызықтары – олар екі есе жұқа – 0,2 мм, ал
қалған барлық сызықтар - осьтік, өлшемді, радиус және т.б.,
олардың қалыңдығы 0,1 мм. көрсетілген өлшемдерге дәл
сәйкестік қажет емес, бірақ бұл төрт қалыңдық көзге жақсы сәйкес
келуі керек. Содан кейін сызықтардың сапасы бағаланады: олар
тегіс жиектермен болуы керек, бір типтегі сызықтардың
қалыңдығы сызбаның барлық өрісінде бірдей болуы керек,
бұрыштар мен түйісулердегі сызықтардың қиылысуы - таза, тегіс
жиектермен және өткір бұрыштармен, түйіскен жері – көрінетін
қалыңдатулар мен қиғаштарсыз, сондай - ақ елеулі сынықтарсыз,
жұқа сызықтар – үзілістерсіз, ал сызықтардың өзі таза қара, бір
тонда, айтарлықтай бұлыңғыр болмауы керек. Бір өлшемдегі
сандар мен әріптер бірдей биіктікте, бірдей элементтермен,
жақсы жұптармен және бірдей стильде жасалуы керек. Қаріп стилі
кез-келген болуы мүмкін.



Сызу бойынша емтихан жұмысын бағалау критерийлері

№ Атауы Орналасуы Балл Жалпы балы

1 Композиция 1.1 Сызбаның А2 формат қағазда
орналасуы

4

7

1.2 Масштабы 3

2 Сызба проекциясы 2.1 2 проекцияны сызу 6

25

2.2 Үшінші проекцияның құрылысы 8

2.3 Аксонометрия 8

2.4 Өлшемдерді пайдалану 3

3 Графикасы 3.1 Сызу сызықтарының стандарты 3

53.2 Сызықтардың өзара
параллельдігі және
перпендикулярлығы

2

4 Қаріптері 4.1 Негізгі жазулар мен өлшемді
сандарды орындау

3

3

Қорытынды: 40 40
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