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1. Жалпы ереже
Бұл бағдарлама «Жоғары оқу орнынан кейінгі түсушілердің білім беру
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың
үлгілік қағидаларын бекіту туралы» қаулысы, ҚР Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 31 қазанындағы № 600 бұйрығы.
Шығармашылық емтихан өткізу талапкердің «Дизайн» білім беру
бағдарламасын игеруге деген қабілеті мен бейімділігін анықтауға бағытталған.
2. Шығармашылық емтиханның мақсаты:
-дизайн-жобалау саласында кешенді талдау мен мәселені шешуде
түсушілердің қабілетін анықтау.
- өзіндік жобалық, дизайнерлік және ғылыми қызметте түсушілердің кәсіби
дайындық дағдыларын анықтау
3. Шығармашылық емтихан міндеттері:
• талапкердің шығармашылық әлеуетін бағалау;
• коммуникациялық салада жазбаша және ауызша білімді, дағдыларды және
қабілеттерді анықтау;
• білім беру бағдарламас тобына түсудің және университетте білім алуды
аяқтаған соң білім бағдарламасы бойынша жұмыс істеуге деген ұмтылысын
анықтау.
Шығармашылық емтихан өткізудің тәртібі
1. Шығармашылық емтихандар өткізу аудиториясына жіберуді және
емтиханды өткізу кезінде осы қағидаларды сақтауды «Дизайн және инженерлік
графика» кафедрасының оқытушылары мен емтиханды өткізуге тартылған
арнайы кезекшілер қамтамасыз етеді.
2. Шығармашылық емтиханды өткізу кезіңде пәндік комиссиясы
төрағасының рұқсатынсыз аудиторияда бөтен тұлғалардың болуына жол
берілмейді.
3. Талапкер шығармашылық емтиханға кестеде көрсетілген мерзімде келеді.
Талапкер аудиторияға емтихан басталғанға дейін 30 минут бұрын жіберіледі.
4. Талапкер шығармашылық емтихан өткізу аудиториясына жеке басын
куәландыратын құжатты көрсеткен жағдайда жіберіледі.
5. Шығармашылық емтихан тапсыру үшін түсушілердің өтініштерін
қабылдау 15 мамырдан 15 шілдеге дейін жүзеге асырылады.
6. Шығармашылық емтихан 20 –шы шілдемен 28 шілдеге дейін өткізіледі.
7. "М035 – Сән, дизайн" білім беру бағдарламасына түсетін тұлғалар екі
шығармашылық емтихан тапсырады.
8. "Ауызша презентация" (рефератты қорғау) шығармашылық емтихандарын
өткізу үшін төраға басшылығымен пәндік комиссия құрылады, комиссия
мүшелерін Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ ректоры бекітеді.
9. Пәндік комиссия төрағаны қоса алғанда тақ саннан тұрады. Егер отырысқа
оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, комиссияның шешімі заңды деп
саналады. Комиссия шешімі емтиханға қатысушылардың көпшілік дауысымен
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қабылданады. Комиссия мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда төрағаның
дауысы шешуші болып табылады.
10. Пәндік комиссиялардың құрамына осы білім беру бағдарламасы бойынша
білікті мамандар мен оқытушылар кіреді, сондай-ақ пәндік комиссиялардың
құрамына кәсіби-құзыретті мамандар шақырылуы мүмкін. Пән комиссиясы
талапкерлерді қабылдау кезінде жылына бір рет жұмыс істейді.
11. Шығармашылық
емтихандардың
басында
комиссияға
негізгі
құжаттардан басқа, бар болған жағдайда, талапкер портфолио бере алады, оған
түсушінің грамоталары, алғыс хаттары, мақтау қағаздары, сертификаттар,
авторлық суреттер мен суреттер, фотосуреттер және түсушінің шығармашылық
және кәсіби жұмысына қатысты басқа да материалдар кіреді.
12. Аудиторияға өткізу, түсушіге шығармашылық емтиханға рұқсат беру
жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүзеге асырылады.
Шығармашылық емтихан басталғанға дейін түсушілерге тәртіп түсіндіріледі,
сондай-ақ шығармашылық емтиханның басталу және аяқталу уақыты,
нәтижелерді жариялау уақыты мен орны көрсетіледі.
13. Таңдалған тақырыпты таныстыру үшін үміткер емтиханға бір күн
қалғанда рефератын өткізуі керек. Қорғау тақырыбы объективті болуы тиіс, онда
жеке басы болашақ зерттеу пәніне негізгі идеяны сипаттай отырып, таңдалған
тақырыптың әлемдік, мемлекеттік және салалық деңгейде өзектілігін негіздеумен
бағытталады.
14. "Ауызша презентация" шығармашылық емтиханының мақсаты оқуға
түсушілерге өз бетінше шығармашылық ойлау, өз ойларын жазбаша баяндау және
қойылған міндеттерді шешуге ғылыми көзқарас сияқты дағдыларды көрсету
болып табылады. Емтихан бойынша автордың ойды анық және сауатты
тұжырымдау, ақпаратты құрылымдау, негізгі ұғымдарды пайдалану, себепсалдарлық байланыстарды бөлу, тәжірибені тиісті мысалдармен суреттеу және өз
қорытындыларын дәлелдей білуі бағаланады.
15. Ауызша презентацияның тақырыбы өзекті, ғылыми жаңалығы бар және
комиссия уміткердің ой-санасының ерекшеліктерін, шығармашылық қабілеттерін,
ынта-ықыласын және әлеуетін оңай бағалау үшін қызықты болуы тиіс. Мұндай
нәтижеге қол жеткізудің ең жақсы жолы-тікелей және ашық жазу.
16. Емтихан рефераттарын тексеруді және ауызша презентацияны
бағалауды комиссия мүшелері жүзеге асырады. Презентацияға беріліетін уақыт
шектеуі 10 минут.
17. Шығармашылық
емтиханды
өткізу
қорытындылары
бағалар
ведомостімен, комиссия хаттамасымен еркін нысанда рәсімделеді және
нәтижелерді жариялау үшін қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына
(оның орынбасарына) беріледі. Комиссия хаттамасына комиссияның төрағасы
және қатысып отырған барлық мүшелері қол қояды. Шығармашылық
емтиханның нәтижелері емтихан өткізілген күні жарияланады. Аппеляция қажет
болған жағдайда, келесі күні өткізіліеді.
18. Талаптарды сақтауды және шығармашылық емтихандарды бағалау
кезіңдегі даулы мәселелерді шешуді, емтихан өткізу кезеңінде шығармашылық
емтихандарды тапсырушы, тұлғалардың құқығын қорғауды қамтамасыз ету
мақсатында апелляциялық комиссия құрылады.
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19. Апелляциялық комиссия шығармашылық емтиханның нәтижелерімен
келіспейтін тұлғалардың өтінімдерін қарастыру үшін құрылады. Апелляциялық
комиссияның төрағасы мен құрамы Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ ректордың
бұйрығымен бекітіледі.
20. Апелляцияға өтінімді апелляциялық комиссия төрағасының атына
шығармашылық емтиханды тапсырған тұлға жеке береді. Өтінім шығармашылық
емтихан нәтижесі жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін
қабылданады және оны апелляциялық комиссия бip күн ішінде қарастырады.
21. Апелляциялық комиссия әpбip тұлғамен жеке тәртіпте жұмыс істейді.
Тұлға апелляциялық комиссияның отырысына келмеген жағдайда оның өтінімі
апелляцияға қарастырылмайды.
22. Шығармашылық емтихан нәтижелерімен келіспеу туралы апелляция
бойынша шешім комиссия мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен
қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы
шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төрағаның және
комиссия мүшелерінің барлығының қолы қойылған хаттамамен рәсімделеді.
23. Емтиханның, консультацияның және апелляцияның өту уақыты мен
емтихан кестесінде көрсетілген.
Төтенше жағдай туындаған кезде қауіпсіздік шараларын сақтай
отырып, қалыпты режимде өткізу кезінде
24. Шығармашылық емтихандар өткізу аудиториясына жіберу санитарлық
нормаларды (температураны контактісіз термометрлермен тексеру, масканы,
қолғапты міндетті түрде кию) және әлеуметтік қашықтықты (2 метр) сақтай
отырып жүзеге асырылады.
25. Емтихан тапсырушыларды аудиторияға отырғызу әлеуметтік қашықтық
шарттарымен жүргізіледі.
Төтенше жағдай туындаған кезінде онлайн-формат түрінде өткізу
26. Төтенше жағдай туындаған жағдайда (коронавирустық инфекция
пандемиясы кезеңі) шығармашылық қабылдау емтиханы, университеттің пәндік
комиссиясымен қашықтықтан оқыту технологиясын қолдана отырып, онлайнформатта өткізіледі.
27. Шығармашылық емтиханды қабылдауға 2 күн қалғанда, пәндік комиссия
талапкерлерге арналған емтиханды өткізу тәртібі мен ережелерін түсіндіретін
тиісті алаңда нұсқама өткізеді.
28. Өтініш беруші шығармашылық қабылдау емтиханы басталғанға дейін үйжайдың дайындығын жүргізуі керек. Өтініш беруші емтихан кезінде бөлмеде
жалғыз болуы керек. Емтихан тапсыру үшін үміткерде кеңсе құралдарымен сызу
қағазы (A3 формат) дайын болуы керек.
29. Емтихан басталар алдында (30 минут бұрын) пәндік комиссия мүшелері
жеке тұлғаны растайтын құжаттардың фотосуреті негізінде талапкерлердің
тұлғасын анықтайды.
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30. Пәндік комиссия алдын ала алынған жеке куәліктің көшірмесі бойынша
түсушінің жеке басын сәйкестендіреді. Талапкердің өзімен бірге жеке басын
куәландыратын құжаттың түпнұсқасы болуы тиіс. Талапкердің жеке басын
сәйкестендіру рәсімінен кейін түсу емтиханы басталады, онда талапкерге
таңдалған талапқа сай жазылған рефератты ауызша презентациялау арқылы
қорғайды, ал рефератты перентацияның алдында profenu@mail.ru электрондық
поштаға жібереді
31. Қабылдау емтиханын өткізу барысында интернет байланысы үзілген
немесе интернет сигналдары 10 минуттан артық әлсіреген жағдайда, комиссия
оны жалғастыру немесе басқа уақытқа ауыстыру туралы шешім қабылдайды.
32. Емтихан қабылдау қашықтықтан форматынан шыққаннан кейін (карантин
аяқталған сон және университетке кіруге рұқсат бергеннен кейін) талапкер
орындалған жұмыстарды университеттің қабылдау комиссиясының жауапты
мүшесіне тапсыруы тиіс.
33. Консультация онлайн режимде, емтиханның алдындағы күні сағат 10.00де, Zoom платформасында, берілген сілтеме арқылы өтеді:
https://us04web.zoom.us/j/75348111605?pwd=aXZSQ1FDWi85dkJKSDgzVzRD
V1VCQT09
Идентификатор конференции: 753 4811 1605
Пароль: 6C7HNv
3. Бағалау талаптары:
Ауызша презентацияны бағалағанда комиссия мүшелері мынадай
критерийлерді басшылыққа алады:
Шығармашылық емтиханнан 17 баллдан төмен алған немесе емтиханға
келмей қалған талапкер бұл білім бағдарламасы бойынша оқуға түсуге
жіберілмейді.
Комиссия презентацияға қорытынды бағаны ортақ шешіммен келісіп қояды,
қажет болған жағдайда ерекше ескертпелерді белгілейді.
Ауызша презентацияға қойылатын ең жоғары балл – 35 балл. 17 баллдан
төмендері – қанағаттанғысыз баға.
Шығармашылық емтихан қорытындысы бойынша бағалаудың жалпы
критерийлері:
Егер, үмікер комиссия мүшелерінің сұрақтарына толық көлемде жауап берсе,
ақылға қонымды және дәйекті, болашақ «Дизайн» мамандығының ерекшелігін
толық түсіне отырып, презентацияны сауатты және қисынды рәсімдесе және
қорғаса; презентация жасау кезінде терминологияны, креативті тәсілді қолданса
және өз тақырыбын толық ашса, талапкердің сөйлеу ұзақтығы сақталса,
үміткерге "Өте жақсы" – 30-35 балл қойылады.;
Егер, сұрақтардың көпшілігіне жауап берген жағдайда, бірақ өзінің зияткерлік
қабілеттерін көрсете алмаса, дизайнның жалпы бағытын түсінсе, презентацияны
сауатты және логикалық түрде рәсімдеп, қорғаса, бірақ өз тақырыбын толық
ашпаса; талапкердің сөйлеу ұзақтығы сақталса, үміткерге "Жақсы" – 25-29 балл
қойылыды;
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Егер, сұрақтарды толық аша алмаған жағдайда, Дизайн мамандығы туралы
беттік түсінігі бар, сондай-ақ шығармашылық әлеуеті жоқ; презентацияны
сауатты әрі қисынды рәсімдеп, бірақ өз тақырыбын толық аша алмаса және сөз
сөйлеудің ұзақтығын сақтамаса, үміткерге "Қанағаттанарлық" – 17-24 балл
қойылады;
Қойылған сұрақтардың көпшілігіне жауап бере алмаса," Дизайн " бейінінің
спецификасын түсінбесе, ақпаратты игере алмаса, дағдарысы болмаса немесе
презентацияны
дайындамаған
болса,
комиссия
мүшелері
үміткерге
«қанағаттанарлықсыз» деп, яғни 0-16 балл қойылады,
4. Емтихандық тапсырманың тақырыптары
1) Ата-бабаларымыздың материалдық мәдениетінің мұрасы дизайн
жобалаудағы шығармашылық негізі ретінде
2) Дизайн негіздерін оқыту үрдісінде халық өнерінің дәстүрлері
3) Кітап
графикасын
зерттеу
және
жобалау.
О.Сүлейменов
шығармашылығы
4) Қазақстан өнірлеріндегі жол бойында орналасқан нысандардың көлемдікеңістіктік шешімін қалыптастыруды жетілдіру жолдары.
5) Қоғамдақ орта кеңістігінің дизайнының көркемдік мұрасы және
проблемалары.
6) Түрлендіру сәулеттік ортаны психологиялық жайлылық нысаны ретінде
зерттеу
7) Қалалық ландшафтты жобалауды жаңғыртудың сәулеттік аспектілері
8) Қазақстан тау-кен өнерін зерттеуге арналған петроглифтерді дизайнда
колдану
9) Гентрификационды әдісті пайдалана отырып, қалалық қоршаған ортаны
трансформациялауды зерттеу
10) Сауда орталықтарының дизайнына арналған ұйымдастыру және дизайн
шешімдерінің типологиясы
11) Киіз технологияларын зерттеуге негізделген заманауи ұлттық киім
дизайны
12) Заманауи қалалық орта ұйымдастыруға дәстүрлі тәсілдердің ықпалы.
13) Сәулет дизайнын жобалау үшін заманауи ақпараттық технологияларды
талдау және қолдану
14) Орталық Қазақстан жағдайындағы баламалы қуат көздерінен камтамасыз
етілетін ауылдық тұрғын үйлер экстерьерінің дизайн жобасын зерттеу
15) Астанадағы «Сарыарқа» спорт кешенінің жобалау ортасын құру
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