
 



 



ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

6В021 – Ӛнер бағыты бойынша Астана халықаралық университетіне 

түсетін абитуриенттер 6В02101 -  «Дизайн»  бағдарламасы бойынша оқуға 

қабылдау кезінде кәсіби бағыттылықтың түсу сынағынан ӛтеді (сурет, 

кескіндеме және сызу бойынша түсу емтихандары) («Жоғары білімнің білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға 

қабылдаудың үлгілік қағидалары» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы).  

Түсу емтихандары шығармашылық конкурс нысанында ӛткізіледі. Түсу 

емтихандарының нәтижелері балдық жүйе бойынша бағаланады ( ең жоғары 

– 45 балл). Аталған басылым емтихан процедураларының сипаттамалары мен 

сипатын, нәтижелерді бағалау критерийлерін қамтиды. Бағдарлама 

шығармашылық жұмыстарды орындауға қойылатын негізгі талаптардан 

тұрады.  

Шығармашылық емтиханының мақсаты – сурет, кескіндеме және сызу 

саласындағы дағдыларды айқындау болып табылады.  

 

Міндеттері:  
1. Абитуриенттің салынатын суреттің сұлулығын, сәйкестігі мен үйлестігін 

сезіну, стильдік бірлігі мен органикалық тұтастығының қағидаттарын 

ұғыну сияқты композициялық пайымдарын айқындау. 

2. Перспективада нысанды дәлме-дәл конструктивті салуды және 

кескіндемедегі сәуле мен кӛлеңкенің және түстің кӛлемін беруді ескере 

отырып суретті композициялық орналастыра білу.  

  



1 ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН 

СУРЕТ бойынша шығармашылық емтиханынан өту тәртібі 

Сурет бойынша шығармашылық емтиханының мақсаты – перспективада 

нысанды сызықтық- конструктивті салуды және суреттің сәуле-кӛлеңкелік 

шешімін айқындау. 

Міндеттері: 
1. Суретті параққа композициялық айқын орналастыру біліктілігін 

анықтау. 

2. Заттарды сызықтық салу және олардың пропорциясы мен кеңістіктік 

ӛзара байланысын беру біліктілігін тексеру.  

3. Рең және сәуле-кӛлеңкелік құралдар арқылы кӛлемді, жарықты, 

заттардың түстік фактурасын беру біліктілігін айқындау.  

 

Абитуриент білуі тиіс: 

1. Абитуриент геометриялық денелердің композиясын салуды 

орындайды. Жәй қарындашпен ватман қағазында жұмыс істеу қажет. 

Оқуға түсуші тапсырманы 6 академиялық сағаттың ішінде (45 минуттан) 

орындауға міндетті.  

2. Әрбір сыналатын орындауы тиіс болатын композициялар құрамы 

(куб, пирамида, шар, алты қырлы призма, цилиндр, конус). Егер 

орындалған сурет тапсырмаға сәйкес келмесе абитуриент барынша тӛмен 

баға алады.  

3. Денелердің фактурасын, материалын, реңін, бір-біріне қатысты 

алғандағы масштабын, сондай-ақ олардың ӛзара орналасуы мен 

жарықтандырылу түрін сыналатын адам ӛзінің ойын бағдарға ала отырып 

ӛзі анықтайды. Салу заттан да, басқа суреттерден де орындалмайды. 

Абитуриент ӛзінің қиялында картина құрады және мұқият ойластырылған 

бейнені параққа түсіреді.  

4. Жұмысқа кіріспес бұрын, сыналатын адам сынамалар мен 

іріктеудің дұрыс пропорцияларын айқындау үшін алғашқы парақта түрлі 

вариацияларды сынап кӛре отырып композицияның мінсіз нұсқасын 

анықтауы тиіс. Қолжазбаның алғашқы түрі дайын жұмыспен бірге 

тапсырылады.   

5. Негізгі жұмыс парағы мен алғашқы парақты ӛзімен бірге алып 

келуге болмайды, оларды тек емтихан комиссиясы береді. Емтиханнан 

ӛтуші ӛзімен бірге ұштағыш, ӛшіргіш және қарындаштар алып келуі тиіс,  

жұмыс қағазда (А-2) орындалады. Қарындаштардың жұмсақтық дәрежесін 

сынақтан ӛтуші ӛз қалауынша таңдайды. Онлайн форматта талапкер ӛзін-

ӛзі керек материалдармен қамтамасыз етеді.  

6. Негізгі жұмыс ватманының сыртқы бетіне абитуриент 

емтихандық жұмыстың титулын толтырады: емтиханнан ӛтуші параққа 

қол қойған күн, қолы, дәл уақыт жазылады және қабылдау комиссиясының 

мӛрі қойылады.  



7. Егер қажеттілік туындайтын болса, абитуриенттің ӛтініші 

бойынша бүлінген парақ жаңаға алмастырылуы мүмкін. Бұл жағдайда 

жаңа парақ таңбаланады, ал ескісі алынады. Емтиханнан ӛтуші суретті 

орындауға қосымша уақыт алмайды. 

8. Емтиханның бағасын анықтаған кезде комиссия тек негізгі 

жұмыстарды емес, нобайлық, алғашқы парақтарды да ескереді.  

9. Баға 20 балдық шкала бойынша қойылады. Жұмыс іріктеп 

алынған кӛрсету құралының  дұрыстық критерийі, сурет элементтерінің 

теңгерімділігі, композициялық қатардың үйлесімділігі бойынша 

бағаланады. Егер жұмыс сапасының әлдебіреуі қисынсыз, жеткіліксіз 

немесе шамадан тыс кӛрсетілген болса емтиханның бағасы тӛмендетіледі.  

 

КЕСКІНДЕМЕ бойынша шығармашылық емтиханынан өту тәртібі  

Мақсаты: Кӛркем бейне жасаудағы кескіндеме салу дағдыларын 

айқындау. 

Міндеттері: 
1. Түсі және фактурасы әртүрлі заттардың кескіндемелік суретін 

әсерлі орындау дағдыларын тексеру.   

 2. Кескіндеме салу құралдары арқылы заттардың кӛлемін, 

фактурасын, тұтастығын жеткізу біліктілігін айқындау. 

Кескіндеме бойынша емтиханға қойылатын талаптар 
Кескіндеме бойынша емтихан натюрморт салу болып табылады:  

Натюрморттың мәнері келесі талаптарға сай болуы тиіс: 

1. пішіні айқын тӛрт немесе бес заттың болуы;  

2.  бір немесе екі бір түсті шаршаулаудың және бір немесе екі сәндік 

болуы; 

3. мәнерде бейнелік-әсемдік пен ырғақты дамудың, тепе-теңдіктің, 

тұтастықтың болуы.  

4. Натюрморт композициясының тұрғысынан мәнерде заттар мен 

шаршаулау сандарын құбылтуға рұқсат етіледі.  

5. Абитуриенттердің әртүрлі топтарына ұсынылған 

натюрморттардың күрделілік дәрежесі бірдей болуы тиіс.   

6. Оқуға түсуші тапсырманы 6 академиялық сағаттың ішінде (45 

минуттан) орындауға міндетті.  

7. Тапсырма 25-балдық шкала бойынша бағаланады. 

8. Материалдар: қағаз (А-2), акварель, гуашь немесе темпера, аралас 

– абитуриенттің таңдауы бойынша, қарындаш, ӛшіргіш, қылқалам. 

 

 

Сурет және кескіндеме бойынша емтихандық жұмыстарды бағалау 

критерийлері 

«Өте жақсы» (35–45 балл) 

https://pandia.ru/text/category/akvarelmz/


Емтихандық жұмыста: 

-  үйлестіру белгілері толық іске асырылған; 

-  бейнеленетін объектілердің шамалары мен пропорциялары толық сәйкес 

келеді; 

-  пішіннің негізгі конструктивтік және әсемдік ерекшеліктері толық айқын 

жеткізілген; 

-  бейненің тұтастығы, жекелеген бӛліктері мен бӛлшектерінің үндік 

үйлесімі қиысып тұр. 

 «Жақсы» (20–34 балл) 
Емтихандық жұмыста: 

-  үйлестіру белгілері жеткілікті дәрежеде байқалады; 

-  бейнеленетін объектілердің шамалары мен пропорциялары едәуір сәйкес 

келеді; 

- пішіннің негізгі конструктивтік және әсемдік ерекшеліктері елеулі 

дәрежеде айқын жеткізілген; 

-  бейненің тұтастығы, жекелеген бӛліктері мен бӛлшектерінің үндік 

үйлесімі жеткіліксіз. 

 «Қанағаттанарлық» (5–19 балл) 
Емтихандық жұмыста: 

-  суреттің парақта дұрыс орналаспауы – 15 балл; 

-  бейнеленетін объектілердің шамалары мен пропорцияларының сәйкестігі 

туралы кӛзқарас бар және олардың пішінінің негізгі конструктивтік және 

әсемдік ерекшеліктері белгілі бір дәрежеде айқындалған – 15 балл.  

-  бейнеленетін пішіннің конструктивтік құрылысы жеткілікті 

айқындалмаған – 15 балл; 

-  бейнелер бӛлшектеніп кеткен, жекелеген бӛліктері мен бӛлшектерінің 

үндік үйлесімі қиыспайды. 

 «Қанағаттанарлықсыз» (1–4 балл) 
Емтихандық жұмыста: 

-  парақтың берілген форматында бейненің үйлесімі жоқ (сурет тӛменге, 

жоғарыға, бір жағына қарай жылжып кеткен, оның ӛлшемі ұсақ немесе ӛте 

ірі); 

- бейнеленетін объектілердің шамалары мен пропорцияларының 

сәйкестігінде елеулі бұзылушылықтар бар және олардың пішінінің негізгі 

конструктивтік және әсемдік ерекшеліктері әлсіз айқындалған; 

 -  пішінді конструктивтік талдаудың орнына затты механикалық кӛшіру; 

-  бейне аса жалаң және қарапайым бейнеленген.  

 

  



2 ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН 

СЫЗУ бойынша шығармашылық емтиханынан өту тәртібі 

 

Абитуриент білуі тиіс: 

1. Сызбаларды дұрыс безендіруді. 

Сызбаларды орындауға арналған құралдарды, керек-жарақтарды 

және материалдарды. Құралдармен жұмыс істеудің тиімді тәсілдерін. 

Сызықтар: тұтас жуан негізгі, іркілме, тұтас жіңішке, тұтас ирек, 

іркілме-үзік және екі нүктесі бар жіңішке. Сызбаның форматтары, 

қоршауы және негізгі жазулар. 

Ӛлшем түсіру туралы кейбір мәліметтер (шығару және ӛлшемдік 

сызықтар, кӛрсеткіш, диаметрі мен радиусының белгілері; бӛлшектің 

қалыңдығы мен ұзындығын жазумен кӛрсету; ӛлшемдік сандардың 

орналасуы). Масштабты қолдану және белгілеу. 

Сызбаның шрифтісі туралы мәлімет. Сызбалардағы әріптер, сандар 

және белгілер.  

2. Проекциялау тәсілдері 

Проекциялау. Орталық және параллель проекциялау. Тікбұрышты 

проекция. Заттардың кескінін проекцияның бір, екі-үш ӛзара 

перпендикуляр жазықтықтарында орындау. Сызбада кӛріністердің 

орналасуы және олардың атаулары: алдынан қарағандағы кӛрінісі, 

жоғарыдан қарағандағы кӛрінісі, сол жағынан қарағандағы кӛрінісі. 

Сызбадағы кӛріністердің қажетті және жеткілікті мӛлшерін анықтау.  

Жергілікті кӛріністер (проекциялық байланыста орналасқан) туралы ұғым.  

Қиғаш бұрышты фронтал диаметрлік және тікбұрышты 

изометриялық проекциялар. Осьтердің бағыттары, бұрмалану 

кӛрсеткіштері, ӛлшемдер түсіру.  

Жазық және кӛлемді пішіндердің аксонометриялық проекциялары. 

Сопақ салу.  

Техникалық сурет туралы ұғым. Техникалық суреттер және 

тікбұрышты проекциялар жүйелерінде бейнеленген заттардың 

аксонометриялық проекциялары. Аксонометриялық проекциялар түрлерін 

және оны салудың тиімді тәсілін таңдау. 

3. Сызбаларды оқу және орындау. Геометриялық денелердің 

проекциялары. заттарды геометриялық денелерге (призмаларға, 

цилиндрлерге, конустарға, пирамидаларға, шарға және олардың 

бӛліктеріне) ойша жіктеу. Геометриялық денелер тобының сызбалары.  

Сызбадан дененің үстіңгі бетін түзетін, заттың пішінін құрайтын 

тӛбесін, қабырғаларын табу. Заттың пішінін ескере отырып сызбаға ӛлшем 

түсіру.  

Кескіннің графикалық құрылымын талдау. Заттардың сызбаларын 

геометриялық құрылымдарды, яғни кесіндіні, шеңберді және бұрыштарын 

тең бӛліктерге  бӛлуді; түйіндесуді  пайдалану арқылы орындау.  



 

4. Қималар мен тіліктер 

Қима. Түсірілген және шығарылған қималарды орындау ережесі. 

Қималарды белгілеу. Қимада материалдарды графикалық белгілеу.  

Тіліктер. Тіліктер мен қималардың арасындағы айырмашылық. 

Қарапайым тіліктер (горизонталь, фронталь және профильдік). Кӛріністің 

бӛлігін тіліктің бӛлігімен қосу.  Тіліктерді белгілеу.  Жергілікті тіліктер. 

Тіліктердің ерекше жағдайлары. Тіліктерді  аксонометриялық 

проекцияларда қолдану. Ширегін ойып алу арқылы аксонометрия салу. 

Сызбадағы кескіндердің қажетті және жеткілікті мӛлшерін анықтау. 

Басты кескінді таңдау. Зерделенген шарттылықтан тұратын сызбаларды 

оқу және орындау.  

 

Абитуриент істей білуі тиіс: 

1. сызба құралдарын тиімді пайдалануды; 

2. заттың пішінін тікелей заттың ӛзі және олардың сызбалары 

бойынша  талдау; 

3. кескіннің графикалық құрамын талдау; 

4. күрделі емес заттардың сызбаларын, нобайларын және кӛрнекі 

кескіндерін оқу және орындау;  

5. сызбадағы кӛріністердің қажетті мӛлшерін таңдау; 

6. модельдің екі кӛрінісі бойынша үшінші кӛрінісін салу; 

7. осы модельдің аксонометриялық проекциясын кӛрсету және 

орындау;  

8. қажетті тіліктер жасау; 

9. Ширегін ойып алу арқылы аксонометрия салу, ӛлшемін түсіру; 

10.  жазуларды сызбаның шрифтілерімен орындау; 

11. сызбаларды қол техникасының графикасында орындай білу. 

 

Сызу бойынша түсуге арналған емтихандық графикалық жұмыстың 

мазмұны 

1. Абитуриенттің аудиториядағы орны мен тапсырманың нұсқасы 

(билет түріндегі) емтиханның алдында таңдалады.  

2. Берілген модельдің екі кӛрінісі бойынша 1:1 масштабындағы 

үшінші кӛріністі салу. 

3. Алдынан қарағандағы кӛріністе тілік жасау (симметриялы 

модельдерде кӛріністі тілікпен қиыстыру).  

4. Қиып ӛтетін жазықтыққа түскен модельдің учаскесіне іркілме 

сызықтар (штриховка) түсіру. 

5. Тапсырмада кӛрсетілген ӛлшемдерді қондыру. 

6. Аксонометриялық проекция (тікбұрышты изометрия) салу, 

кӛрінбейтін сұлбаның сызықтарын кӛрсету.  

7. Сызбаны қоршаумен және негізгі жазулармен безендіру. 



8. Шрифтінің h= 3,5; h= 5; h=7; h=10 ӛлшемдерін қолдана отырып, 

негізгі жазулардың бағанын сызба шрифтерімен толтыру. Жұмыс А2 

форматындағы сызба қағазының стандартты парағында қарындашпен, 

сызба керек-жарақтары мен құралдарды пайдалана отырып орындалады.  

Жұмыстың ұзақтығы 6 академиялық сағат. 

  



Сызу бойынша емтихандық жұмыстарды бағалау критерийлері  

Поз. Атауы Позиция Балл Сома 

1 

 

Композиция 1.1 Сызбаны А2 

форматында 

орналастыру 

5 

9 

1.2 Масштабтылығы 4 

2 Сызудың 

проекциялары 

2.1 2 проекцияны сызу 6 

25 

2.2 Үшінші проекцияны 

салу 

8 

2.3 Аксонометрия 8 

2.4 Ӛлшемдерді түсіру 3 

3 Графика 3.1 Сызба сызықтарының 

стандарты 

5 

8 3.2 Сызықтардың ӛзара 

параллельдігі мен 

перпендикулярлығы 

3 

4 Шрифт 4.1 Негізгі жазулар мен 

ӛлшемдік сандарды 

жазу 

3 

3 

Жиыны: 45 45 

 

Қойылатын талаптар. Ең алдымен сызбада сызықтың үш түрінің 

қалыңдықтарының айырмашылығы айқын кӛрініп тұруы тиіс, кӛрініп 

тұратын нобайдың (негізгі) сызығының – олардың қалыңдығы 0,4 мм 

шамасында,  кӛрінбейтін нобайдың сызығының – олар екі есе жіңішке – 0,2 

мм және қалыңдығы 0,1 мм тең болатын қалған барлық сызықтардың – 

осьтік, ӛлшемдік, радиустардың және т.б. Аталған ӛлшемдерге дәлме-дәл 

сәйкес келу талап етілмейді, бірақ осы тӛрт қалыңдық кӛзге айқын 

байқалып тұруы тиіс. Содан кейін сызықтардың ӛздерінің сапасы 

бағаланады: олардың шеттері тегіс болуы, бір кӛріністің сызығының 

қалыңдығы сызбаның бүкіл шетінің бойымен бірдей болуы, сызықтың 

бұрыштардағы және түйіскен жерлердегі қиылысуы – таза, жиектері тегіс 

және бұрыштары үшкір, түйіндесуі – кӛрінбейтін қалыңдықта және 

кертпешсіз, сондай-ақ елеулі сынықсыз болуы, жіңішке сызықтар – үзіксіз, 

ал сызықтардың ӛздері – қап-қара, бір түсті, аса сұйылмаған болуы тиіс. 

Бір ӛлшемдегі сандар мен әріптер жақсы түйіндескен және бір стильде 

орындалған,  бірдей элементтері бар тең биіктікте болуы  тиіс. Шрифтінің 

стилі кез келген болуы мүмкін.  

 

 


