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университеті Ғылыми Кеңесінің шешімімен баспаға ұсынылды (№7 хаттама, 11 наурыз 
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ТҤСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік 

мемлекеттік университетінің Ӛзгерістерді басқару және білім сапасын бағалау орталығында 

жасақталды.   

 Мамандықтар бойынша Типтік оқу жоспарларында студенттерге жалпы білім беру, 

базалық және кәсіптендіру пәндерінің міндетті компоненттерімен қатар таңдау 

компоненттерінің ауқымы ұсынылады. Каталог білім беру траекториясын анықтауда 

маңызды құжат болып табылады. 

 

Құрметті студент! 

 

Каталогта Жалпы білім беру (ЖБП), Базалық (БП) және Кәсіптендіру (КП) пәндері 

циклындағы таңдау компоненттері жинақталған. Сонымен қатар, пәндерді колданудың 

бірыңғай жүйесі сақтала отырып, әр таңдау пәнінің шифрі, мақсаты, пререквизиттері мен 

постреквизиттері, пәннің қысқаша мазмұны, пәнді оқып-меңгеруге бӛлінген кредит мӛлшері 

мен оқу семестрі және Дублиндік дескрипторлар мен күтілетін нәтижелер кӛрсетілген.  

Каталог Сізге пәндерге қатысты қажетті мәлімет алуыңызға және ӛзіңіздің жеке оқу 

жоспарыңызды дұрыс құруыңызға кӛмегін тигізеді. Пәндерді таңдау кезінде факультет 

деканатынан немесе эдвайзерден кӛмек сұрауыңызға болады.  

 

 

Сәттілік тілейміз! 

 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован в центре управления 

изменениями и оценки качества образования Актюбинского регионального государственного 

университета имени К.Жубанова. 

 В Типовых учебных планах специальностей определены дисциплины обязательного 

компонента и объем компонентов по выбору. Для определения образовательной траектории 

Каталог играет важную роль.  

 

Уважаемый студент! 

 

 Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам общеобразовательных 

(ООД), базовых (БД) и профилирующих дисциплин (ПД). Компоненты указаны с 

соблюдением единой системы кодировки дисциплин, с указанием количества кредитов, 

семестра, цели изучения курса, пререквизитов и постреквизитов дисциплин, а также 

Дублинских дескрипторов и ожидаемых результатов.  

       При выборе дисциплин вы можете обратиться в деканат факультета или к эдвайзеру 

для получения необходимых сведений и правильного составления индивидуального 

учебного плана. 

 

 

Желаем удачи!  
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ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬДЕР КАТАЛОГЫН ЖАСАҚТАУДЫҢ 

 НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

 

1. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 

31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген. 

2. Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі. ҚР 

БжҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген (12.10.2018 жылғы №563 

ӛзгертулермен және толықтырулармен).  

3. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидалары. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595. бұйрығымен бекітілген. 

4. ҚР МЖМБС. Жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім берудің оқу пәндерін кодтау 

жүйесі (ҚР МЖМБС. 5.05.001-2005). 

5. Типтік оқу жоспарлары (2013, 2016 жылдар). 

6. Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті Ғылыми Кеңесінің 

шешімдері. 

7. Элективті пәндер каталогының ережесі (Қ.Жұбанов атындағы АӚМУ, 2019 ж.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования (Утверждены  

приказом МОН РК от 31 октября 2018 года №604). 

2. Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

(Утверждены приказом МОН РК от 20 апреля 2011 года №152 с изменениями и 

дополнениями №563 от 12.10.2018г.). 

3. Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы  высшего и (или) послевузовского образования. 

(Утверждены приказом МОН РК от 30 октября 2018 года №595). 

4. ГОСО РК. Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского 

образования (ГОСО РК 5.05.001-2005). 

5. Типовые учебные планы (2013, 2016 годов.). 

6. Решения Ученого совета Актюбинского регионального государственного университета 

имени К.Жубанова. 

7. Положение о каталоге элективных дисциплин (АРГУ имени К.Жубанова, 2019 г.). 
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КӘСІБИ-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 

6В01401 – МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ 

2 КУРС 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

5 Модуль Педагогика және философия негіздері, 8 кредит 

БП ЖК  ІББ 2210 Инклюзивті білім беру 3 3 

ЖББП МК Fil 2111 Философия 3 5 

6.1 Модуль Педагогикалық және тарихи пәндер, 11 кредит 

ЖББП ТК BBC 2212 Білім берудегі цифрландыру 3 5 

БП ТК KAMT 2213 ХІХ ғасырдағы қазақ және әлем музыкасының тарихы 4 3 

БП ТК MP 2214 Музыкалық педагогика 4 3 

6.2 Модуль Педагогикалық және музыкалық пәндер, 11 кредит 

ЖББП ТК BBМ 2212 Білім беру менеджменті 3 5 

БП ТК KAM 2213 ХХ ғасырдағы қазақ және әлем музыкасы 4 3 

БП ТК КP 2214 Кәсіби педагогика 4 3 

7.1 Модуль Орындаушылық пәндер, (білім траекториясы: аспапта орындау) 30 кредит 

БП ТК NMA  2215 Негізгі музыкалық аспап 1 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз, 

хорды дирижерлау) 

3,4 10 

БП ТК HKHZhZhP 2216 Хор класы және хормен жұмыс жасау  3,4 10 

БП ТК VMARO 2217 Вокал және мектеп ән репертуарын орындау 3,4 10 

7.2 Модуль Орындаушылық іс-әрекет, 30 кредит 

БП ТК  OAD 2215 Оркестрлік аспаптар және дирижерлау  3,4 10 

БП ТК BBMHAA 2216 Білім беру мекемелеріндегі хормен ән айту  3,4 10 

БП ТК AAAMAOA  Академиялық ән айту және мектеп әндерін оқыту әдістемесі 3,4 10 

8. Модуль Музыкалық шығармаларды орындау, 7 кредит 

БП ЖК Gar 2218 Гармония 4 5 

  Педагогкалық практика 4 2 

 

5 Модуль Педагогика және философия негіздері 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге арнайы білім берудің жағдайын және даму тарихы мен инклюзивті 

білім берудің ерекшеліктерін қалыптастыру. Инклюзивті білім беруде мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту 

мен тәрбиелеу қағидаларымен студенттерді таныстыру. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуға арналған 

мекемелердің әр түрлі типімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мүмкіндігі шектеулі жандарға деген қарым–қатынастың ӛзгеру эволюциясы. 

Дамудағы кемшіліктерді ерте анықтау мен оларға арнайы кӛмек кӛрсету. Арнайы білім беру мазмұнының 

жағдайы. Дамуында кемшілігі бар балаларды тәрбиелеуді ұйымдастыру. Инклюзивті білім берудің мәні. Түрлі 

елдердегі инклюзивті білім беру процесінің ерекшеліктері. Қазақстанда инклюзивті білім беру мекемелерінің 

жұмысы. Білім беру реформасының құқықтық жағдайлары. Мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беру 

мекемелеріне қосудағы жұмыстарды ұйымдастыру. Инклюзивті білім беруді бақылау мен бағалау. Жеке 

дамыта оқыту бағдарламасының құрылу принциптері. Ата–аналармен қарым–қатынас жасаудың тиімді 

әдістері. Мектепке дейінгі мекемелерде, орта білім беру мекемелерінде және емдік–кәсіптік мекемелердегі оқу 

–тәрбие процесін ұйымдастыру.   

Пререквизиттері: Әлеуметік саяси білімдер модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология) 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі педагогикалық пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беру кабинеттерінің қызметін ұйымдастырудың үлгілері 

туралы білім кӛлемін қолдана біледі. C)Инклюзивті білім беру туралы білімдерді  пайдалана біледі. D)Арнаулы 

кӛмек қажет ететін балаларды қоғамға интеграуиялау және коррекциялық-дамыта оқытудың ерекшеліктерін 

меңгереді. Е)Инклюзиві білім беруде ата –аналармен қарым -қатынас жасаудың әдістерін игереді. 
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6.1 Модуль Педагогикалық және тарихи пәндер 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Білім берудегі цифрландыру 

Бағдарлама авторы: Шангытбаева Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Цифрлық технологияларды зерттеу, бiлiм берудiң барлық деңгейлерiнде 

цифрлық технологияларды дамыту және енгiзу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ақпараттық және сандық білім беру ресурстары. Заманауи оқу үдерісінде сандық 

технологияларды пайдалану. Сандық және интернет-ресурстардың тұжырымдамасы, жіктемесі. Цифрлы білім 

беру ресурстарымен ӛзара әрекеттесудің формалары. Мультимедиа технологиясы. Оқу үдерісінде 

мультимедиялық технологияларды («Виртуалды шындық» технологиясы, «Панорамалық бейнелер» 

технологиясы, «3D модельдеу» технологиясы, «Білім берудегі робототехника» технологиясы, мультимедиялық 

оқыту мазмұны, интерактивті электрондық мазмұн) пайдалану 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы математика, информатика 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)цифрлық технологияларды оқытуда қолдану принциптерін білу және 

түсіну; B) цифрлық ресурстарды құру және пайдалану; C)цифрлық технологияларды қолдану туралы білімді 

және түсінікті кӛрсете білу, қорытынды жасау; D)ақпаратты тыңдап, айырбастауға, ӛз пікірлерін айту; E)алған 

білімін практикада қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: «ХІХ ғасырдағы қазақ және әлем музыкасының тарихы». 

Бағдарлама авторы: оқытушы п.ғ.к Зейнуллина Ж.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: «ХIХ ғасырдағы қазақ және әлем музыкасы» пәнін оқыту арқылы ұлттық және 

әлемдік музыкалық мәдениетіміздің тарихи тегі мен табиғатының терең мағлұматтарын білетін болашақ музыка 

мамандарын дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кәсіптік қызмет саласында басты мәселелер қазақ және әлемдік музыка 

тарихымен таныс болуы және ӛз еңбегінің жемісі үшін кәсіптік жауапкершілік сезіміне ие болуы тиіс. Білім 

алушылардың дүниетанымы мен әлемдік музыка тарихының қазіргі кездегі дамуы, оқу материалдарымен 

байланысының болуы және қазіргі заман музыка тарихын қолдану арқылы жаңа білім ала білуі тиіс. Сондықтан 

педагогикалық тұрғыда шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше айналысып, талдауға үйренеді. Болашақ 

құзіретті музыка маманы «ХIХ ғасырдағы қазақ және әлем музыкасы» пәнін оқып үйренуде жалпы мәдениетті 

меңгереді. Музыкалық ӛнердің тарихын оқи отырып, қазіргі заманғы заманауи музыкамен ұштастырып 

жалғастырылады. Мұнда қамтитын мәселелер: ХIХ ғасырлар арасындағы музыкалық мәдениет кӛріністері, 

түрлі жазбалардагы музыка ӛнеріне қатысгы мәліметгер, музыкалық - эпикалық дәстүр, күйшілік және әншілік 

ӛнер, XIX ғасыр кәсіби музыка мәдениетін,. қорытып айтқанда, «Қазақ және әлем музыка тарихы» пәні 

бойынша қажетті толық ақпаратты таба аласыз. Болашақ маман жалпы музыка тарихының маңыздылығын 

түсінуі, және оған қалыптасқан кәсіптік қызығушылығы болуы керек.. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі (негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)», «Хор класы және сольфеджио».  

Постреквизиттері: «Негізгі музыкалық аспап 1 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз, хорды дирижерлау)», 

«Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі», «Қазақ фольклор ансамблі». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кӛрнекті  композиторлардың  ӛзіндік  стильдері. Европалық  музыкадағы  

музыкалық жанрларды ажыра алады. Музыкалық ӛнердің тарихын қазіргі заманғы музыкамен ұштастырып 

оқытады; В)Тарихи музыкалық шығармалардың мазмұнын түсінеді және Музыкалық шығарманың кӛркемдік 

идеясын, оның мазмұын, формасын, стилін ӛз бетінше қабылдай білу және ӛз орындауында жіктей біледі. С)Тіл 

мәдениетін дамыту. Қазіргі заман тарихы мен мәдениетін меңгерген. D)Шығармашылық пен музыкалық ойлау 

қабілетінің негізгі заңдылықтарын біледі, қолданады.. Е)Репертуарды (болашақ кәсіби қызметіне қарай) 

қалыптастырады; тарихи музыкалық білімді тәжірибеде қолданады. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Пәннің атауы: Музыкалық педагогика 

Бағдарлама авторы: оқытушы п.ғ.к Зейнуллина Ж.Е. оқытушы магистр Мухтарова С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Музыкалық педагогика» болашақ музыка мұғалімдерінің арнайы 

педагогикалық білімдер мен музыканың ерекше табиғаты туралы түсініктермен қамту. Мектеп оқушыларына 

профессионалды музыкалық тәрбие беру заңдылықтарын игеру. Студенттерді кәсібилік әрекеттке музыкалық-

педагогикалық білім берудегі теория мен практиканың арнайы білімдерін меңгеру, бұрыннан және қазіргі 

педагогикасының тәжірибесіне сүйену арқылы дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Болашақ маман-музыка мұғалімін кәсіби-педагогикалық дайындауға бағытталған 

оқу пәндер циклындағы негізгі және интегралдық пәндердің бірі – «Музыкалық педагогика». Пәннің жалпы 

мазмұны негізгі міндеттерін ашады. Ол Музыкалық білім беру әдістемесінің негіздері, Музыка мұғалімінің 
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тәжрибелік жұмысының негіздері, Музыка мұғалімінің кәсіби-педагогикалық іс-әрекеті, Педагогикалық 

зерттеулердегі музыкалық білім беру әдістемесінің мәселелері – делінген бӛлімдерден құрылған. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі (негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)» 

Постреквизиттері: «Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі», «Қазақ 

фольклор ансамблі», «Педагогикалық практикаларды әдістемелік қамтамасыз ету» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білу және түсіну : Жеке оқыту кезінде білім алушылардың психологиялық-

педагогиалық сипаттамасын біледі; оқытуды саралау, интеграциялау және инклюзивті білім беруді біледі; 

В)Қолдану: Техникалық және орындаушылық білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады. Музыкалық 

ойлау және шығармашылық үрдістің негізгі заңдылықтарынқолданады. С)Талдау: Музыкалық шығармалардың 

репертуарларын жіктей біледі. D)Синтез: Сабақта музыка саласындағы жаңа заманауи технологиялардың 

элементтерін қосу, жаңаша құрастыру-эссе, аналитикалық баяндамалар, мәнжазбалар жаза, жоспармен қатар, 

орындай да алады. Е)Бағалау: Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар бойынша репертуардың 

ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай біледі. 

 

 6.2 Модуль Педагогикалық және тарихи пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Білім  берудегі  менеджмент 

Бағдарлама  авторы: п.ғ.к. Қартбаева Ж.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: Менеджменттің және педагогикалық менеджменттің басқару мәселелерінің 

теориялық негіздерін  меңгерту 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Менеджменттің және педагогикалық менеджменттің басқару мәселелерінің 

теориялық негіздері. Менеджменттің ғылыми теория ретінде қалыптасуы. Менеджменттің негізгі функциялары. 

Мектеп істерін басқарудың мазмұны және зерттеу әдістері. Мектеп басқару жүйесінің ерекшеліктері мен оның 

жұмысын ұйымдастырудың теориялық мәселелерін анықтайды. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы педагогикалық-гуманитарлық пәндер, Ӛзін-ӛзі тану, Психология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтиже: А)басқару ахуалдары мен үрдістерін талдау,  микро және макроортаның оларға 

ықпалын анықтау; В)басқарудың әр түрлі типтері мен модельдерін салыстыру және жіктеу, топтастыру; 

үздіксіз білім жүйесіндегі балалардың, жеткіншектер мен жастардың  тұлғалық дамуын және толыққанды 

әлеуметтенуін қамтамасыз ететіндей басқару; С)әлеуметтік және ӛндірістік жүйелердегі адамдармен іскерлік 

қарым-қатынас жасау; тұлғалық-бағытталған оқыту мен тәрбиелеу жағдайларында субъектілер қарым-

қатынасының үштік (бала–ата-ана–педагог) педагогикалық серіктестігін ұйымдастыру; D)әлеуметтік-

педагогикалық және психологиялық түзету жұмыстарын ұйымдастыру және басқаруға  талдау жасау және 

оларды бағдарламалау; Е)рефлексия, ӛзін-ӛзі бақылау мен түземе процесін және педагогикалық іс-әрекет 

нәтижелерін жүзеге асыру. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: «ХХ ғасырдағы қазақ және әлем музыкасы». 

Бағдарлама авторы: оқытушы п.ғ.к Зейнуллина Ж.Е. , 

Курсты оқытудың мақсаты: «ХХ ғасырдағы қазақ және әлем музыкасы» пәнін оқыту арқылы  ұлттық және 

әлемдік музыкалық мәдениетіміздің тарихи тегі мен табиғатының терең мағлұматтарын білетін болашақ музыка 

мамандарын дайындау.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кәсіптік қызмет саласында басты мәселелер қазақ және әлемдік музыка 

тарихымен таныс болуы  және ӛз еңбегінің жемісі үшін кәсіптік жауапкершілік сезіміне ие болуы тиіс. Білім 

алушылардың дүниетанымы мен әлемдік музыка тарихының қазіргі кездегі дамуы, оқу материалдарымен 

байланысының болуы және қазіргі заман музыка тарихын қолдану арқылы жаңа білім ала білуі тиіс. Сондықтан 

педагогикалық тұрғыда шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше айналысып, талдауға үйренеді. Болашақ 

құзіретті музыка маманы «ХХ ғасырдағы қазақ және әлем музыкасы» пәнін оқып үйренуде жалпы мәдениетті 

меңгереді. Музыкалық ӛнердің тарихын оқи отырып, қазіргі заманғы заманауи музыкамен ұштастырып 

жалғастырылады. Мұнда қамтитын мәселелер: ХХ ғасырлар арасындағы музыкалық мәдениет кӛріністері, түрлі 

жазбалардагы музыка ӛнеріне қатысгы мәліметгер, музыкалық - эпикалық дәстүр, күйшілік және әншілік ӛнер, 

XX ғасыр кәсіби музыка мәдениетін,. қорытып айтқанда, «Қазақ және әлем музыка тарихы» пәні бойынша 

қажетті толық ақпаратты таба аласыз. Болашақ маман жалпы музыка тарихының маңыздылығын түсінуі, және 

оған қалыптасқан кәсіптік қызығушылығы болуы керек. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі (негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)», «Хор класы және сольфеджио».  

Постреквизиттері: «Негізгі музыкалық аспап 1 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз, хорды дирижерлау)», 

«Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі», «Қазақ фольклор ансамблі». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кӛрнекті композиторлардың ӛзіндік стильдері. Европалық музыкадағы  

музыкалық жанрларды ажыра алады. Музыкалық ӛнердің тарихын қазіргі заманғы музыкамен ұштастырып 
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оқытады; В)Тарихи музыкалық шығармалардың мазмұнын түсінеді және Музыкалық шығарманың кӛркемдік 

идеясын, оның мазмұын, формасын, стилін ӛз бетінше қабылдай білу және ӛз орындауында жіктей біледі. С)Тіл 

мәдениетін дамыту. Қазіргі заман тарихы мен мәдениетін меңгерген. D)Шығармашылық пен музыкалық ойлау 

қабілетінің негізгі заңдылықтарын біледі, қолданады. Е)Репертуарды (болашақ кәсіби қызметіне қарай) 

қалыптастырады; тарихи музыкалық білімді тәжірибеде қолданады. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: «Кәсіби педагогика».  

Бағдарлама авторы: оқытушы п.ғ.к Зейнуллина Ж.Е. оқытушы магистр Мухтарова С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Кәсіби педагогика» болашақ музыка мұғалімдерінің арнайы педагогикалық 

білімдер мен музыканың ерекше табиғаты туралы түсініктермен қамту. Мектеп оқушыларына профессионалды 

музыкалық тәрбие беру заңдылықтарын игеру. Студенттерді кәсібилік әрекеттке музыкалық-педагогикалық 

білім берудегі теория мен практиканың арнайы білімдерін меңгеру, бұрыннан және қазіргі педагогикасының 

тәжірибесіне сүйену арқылы дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Болашақ маман-музыка мұғалімін кәсіби-педагогикалық дайындауға бағытталған 

оқу пәндер циклындағы негізгі және интегралдық пәндердің бірі – «Кәсіби педагогика». Пәннің жалпы 

мазмұны негізгі міндеттерін ашады. Ол Музыкалық білім беру әдістемесінің негіздері, Музыка мұғалімінің 

тәжрибелік жұмысының негіздері, Музыка мұғалімінің кәсіби-педагогикалық іс-әрекеті, Педагогикалық 

зерттеулердегі музыкалық білім беру әдістемесінің мәселелері – делінген бӛлімдерден құрылған. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі (негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)» 

Постреквизиттері: «Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі», «Қазақ 

фольклор ансамблі», «Педагогикалық практикаларды әдістемелік қамтамасыз ету» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білу және түсіну : Жеке оқыту кезінде білім алушылардың психологиялық-

педагогиалық сипаттамасын біледі; оқытуды саралау, интеграциялау және инклюзивті білім беруді біледі; 

В)Қолдану: Техникалық және орындаушылық  білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады. Музыкалық 

ойлау және шығармашылық үрдістің негізгі заңдылықтарынқолданады. С)Талдау Музыкалық шығармалардың 

репертуарларын жіктей біледі. D)Синтез: Сабақта музыка саласындағы жаңа заманауи технологиялардың 

элементтерін қосу, жаңаша құрастыру-эссе, аналитикалық баяндамалар, мәнжазбалар жаза, жоспармен қатар, 

орындай да алады. Е)Бағалау: Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар бойынша репертуардың ерекшелігін, 

шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай біледі. 

 

7.1 Модуль Орындаушылық пәндер (білім траекториясы: аспапта орындау) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: «Негізгі музыкалық аспап 1 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз, хорды дирижерлау)».  

Бағдарлама авторы: оқытушылар: п.ғ.к. Мукеева Н.Е., п.ғ.к. Бекниязов Б.Б., PhD философия докторы 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқу материалын толық меңгерген, педагогикалық шеберлігі жетілген, сабақ 

барысында және сабақтан тыс уақытта білім беру қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыруға қабілетті, 

техникалық қамтылған және эстетикалық дамыған  музыкалық сауатты, мектеп репертуары мен негізгі аспапты 

меңгерген,  заманауи жан-жақты дамыған  музыка пәнінің мұғалімін даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән жалпы білім беретін мектептерге кәсіби даярланған музыка пәнінің мұғалімін 

дайындауда маңызды роль атқарады. Практикалық, орындаушылық және педагогикалық шеберлікті шыңдауда 

керекті педагогикалық және концерттік репертуарларды ӛз бетінше даярлауға қабілеті бар, музыкалық аспапта 

ойнаудың шығарманы дирижерлаудың ең негізгі тәсілдерін меңгерген жоғары білімді музыканттарды 

тәрбиелеп шығару. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі (негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)». 

Постреквизиттері: «Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі», «Қазақ 

фольклор ансамблі», «Педагогикалық практикаларды әдістемелік қамтамасыз ету». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Орындаушылық және концертмейстерлік дағдыларын меңгерген. Ӛз 

саласы бойынша алдыңғы қатарлы музыкалық білім элементтерін түсінеді және орындай біледі. В) Жасай білу: 

Жеке оқыту кезінде білім алушылардың психологиялық-педагогиалық сипаттамасын біледі; оқытуды саралау, 

интеграциялау және инклюзивті білім беруді біледі. С)Техникалық және орындаушылық білімі мен түсінікті 

кәсіби деңгейде қолданады. Музыкалық ойлау және шығармашылық үрдістің негізгі заңдылықтарын 

қолданады. D)Музыкалық шығармалардың репертуарларын жіктей біледі. Сабақта музыка саласындағы жаңа 

заманауи технологиялардың элементтерін қосу, жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық баяндамалар, 

мәнжазбалар жаза, жоспармен қатар, орындай да алады. Е)Орындаушылық,шығармашылық жұмыстар  

бойынша репертуардың ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білуді 

меңгереді. 



9 
 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: «Хор класы және хормен жұмыс жасау».  

Бағдарлама авторы: оқытушы  Байшукурова А.Ж., оқытушы Куспанов М.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылардың мектепте хормен жұмыс жасау барысында ән салу 

шеберліктері мен дағдыларын, меңгерту, хормен жұмыс істеу әдістерін игеру, вокалды-хор жұмыстарын жүзеге 

асыру мүмкіндіктерін, біліктілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Хор класы және хормен жұмыс жасау 1» пәні жан- жақты дамытылған тұлғаны 

тәрбиелеуге назар аудара отырып, вокалды – хор ӛнерінің барлық санасынан білімдер және оларды ӛз 

шәкірттеріне жеткізе алатын музыка мұғалімін дайындайды. Бұл пәнде студенттер шығармаларды жоғары 

профессионалдық деңгейде кӛркем орындау дағдыларын және хор ұжымын жұмыс істеуге қажетті есту 

қабілетін дамытады. Вокалдық- хор дағдыларын дамыту, студенттерді вокалды хорға үйрету жүйесімен 

таныстыру, студенттерді қазақ және шетел композиторларының хор шығармашылығын озық үлгілері мен 

сондай – ақ халық әндері мен халық композиторлардың шығармашылығымен таныстыру,  хормен ойдағыдай 

практикалық жұмыс істеу практикасын ұйымдастыру, музыка мен текст авторлары туралы ӛмірбаяны жайлы 

мәліметтер, шығарма шыққан кезеңмен, оның мазмұнымен, шығарманың идеялары мен кӛркемдік 

ерекшеліктерін білу,вокалдық- хор талдауы: хордың типі мен түрі, партиялары мен хордың диапазондары, 

тесситурасы, интонациялық, мақамдық ырғақтық және басқа қиындықтар: тыныс алуды анықтау, студенттердің 

музыкалық қабілетін жетілдіру және дамыту (музыкалық есту, ритм, есте сақтау, музыкалық ойлау қабілеттері); 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі (негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)». 

Постреквизиттері: «Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі», «Қазақ 

фольклор ансамблі», «Педагогикалық практикаларды әдістемелік қамтамасыз ету». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛз саласы бойынша алдыңғы қатарлы білім элементтерін түсінеді және 

кӛрсете біледі. В)Ұжымда жұмыс жасауға қабілетті, ӛз кӛзқарасын нақты дәлелдей біледі, жаңа шешімдер 

ұсынады. С)Алған білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады. Музыкалық ойлау және шығармашылық 

үрдістің негізгі заңдылығын қолданады D)Музыкалық шығармалардың репертуарларын жіктей біледі. Алған 

біліміне сүйене отырып, ойды жинақтап, түйін түю, талдау жасай біледі. Е)Заманауи элементтерді қосу, 

жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық баяндамалар,мәнжазбалар жазады, жоспар құра алады. Шығармаларды  

мәнерлі, кӛркемдік-идеялық мазмұнын ашып орындайды. Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар  

бойынша репертуардың ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білуді 

меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: «Вокал және мектеп ән репертуарын орындау» 

Бағдарлама авторы: оқытушылар: Куспанов М.О., Карагулов А.Е., Сатыбалдиева Ж.К., Абдирова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жан-жақты дамытылған тұлғаны тәрбиелеуге назар аудара отырып, кәсіби-

шығармашылық факультеттеріндегі кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, вокал ӛнерінің барлық саласынан 

білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық жеткізе алатын, ӛзбетінше жұмыс істеуге қабілетті, дауыс қою 

әдісін меңгерген, мектеп репертуарындағы әндерді оқушыларға кәсіби деңгейде үйрете алатын музыка 

мұғалімдерін даярлау.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі заман мектептерінің музыка пәні мұғалімін дайындау процесі қиын және 

кӛп қырлы. Мектеп бағдарламасындағы музыка пәні сабақ барысында музыканы оқушылардың ӛздері 

орындауды міндеттейді. «Вокал және мектеп ән репертуарын орындау» пәні 2 курстың ІI жарты жылдығында 

жүргізіледі. Оқу курсы ән айту процессінің теория және практика жүзінде меңгерілуі, сонымен қатар, сабақта 

студенттердің алған білімдерін ӛз бетінше жүргізе алу мәселелері қарастырылады. «Вокал және мектеп ән 

репертуарын орындау» курсын жүргізу жеке сабақ ӛткізу әдісі бойынша жүзеге асырылады. Мұндай әдіс 

оқытушыға студенттің жеке қабілетімен музыкалық дайындығы деңгейін анықтау мүмкіндігін береді. Пән 

жалпы білім беретін мектептерге кәсіби даярланған музыка пәнінің мұғалімін дайындауда маңызды роль 

атқарады. Практикалық, орындаушылық және педагогикалық шеберлікті шыңдауда керекті педагогикалық 

және концерттік репертуарларды ӛз бетінше даярлауға қабілеті бар, жоғары білімді оқытушы-музыканттарды 

тәрбиелеп шығару. Балалардың дауыстарымен жұмыс істей білу. Рефлексия - музыкант мұғалімнің кәсіби-

сӛйлеу тәжірибесінің негізі. Сӛйлеу техникасы. Сӛйлеу мәтіндерін құрастыру. Вокалды орындау мәдениеті. 

Әнмен таныстыру. Ән авторларымен таныстыру. Әннің әуенімен, сүйемелдеуімен жұмыс. Қарапайым 

аккордтар мен гармоникалық фигуралардың кӛмегімен әуендер мен әндердің таңдауын тыңдау.. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі (негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)» 

Постреквизиттері: «Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі», «Қазақ 

фольклор ансамблі». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазақстан, шетел композиторының шығармаларын, халық 

композиторлары және халық әндерін а cappella (сүйемелдеусіз) орындайды және концертмейстердің кӛмегімен 

орындай алады; вокалды-техникалық дағдыларды жетілдіре алады; В)Қолдану: Техникалық және 

орындаушылық білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады. мектеп репертуарынан жеңіл әнді 
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концертмейстердің кӛмегімен орындайды; Мамандық бойынша сұрақтaрға жауап бере алады, музыкалық 

терминдерді біледі; музыкалық ойлау және шығармашылық үрдістің негізгі заңдылықтарын қолданады. 

С)Талдау:Музыкалық шығармалардың репертуарларын жіктей біледі вокалды-техникалық дағдыларды 

жетілдіре алады; орындауға арналған репертуарды толық меңгерген. D)Синтез: Сабақта музыка саласындағы 

жаңа заманауи технологиялардың элементтерін қосу, жаңаша құрастыру-эссе, аналитикалық баяндамалар, 

мәнжазбалар жаза, жоспармен қатар, орындай да алады. Е)Бағалау: Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар  

бойынша репертуардың ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай біледі. 

 

7.2 Модуль Орындаушылық іс-әрекет 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: «Оркестрлік аспаптар және дирижерлау».  

Бағдарлама авторы: оқытушылар: п.ғ.к. Мукеева Н.Е., п.ғ.к. Бекниязов Б.Б., PhD философия докторы 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқу материалын толық меңгерген, педагогикалық шеберлігі жетілген, сабақ 

барысында және сабақтан тыс уақытта білім беру қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыруға қабілетті, 

техникалық қамтылған және эстетикалық дамыған  музыкалық  сауатты, мектеп репертуары мен негізгі аспапты 

меңгерген,  заманауи жан-жақты дамыған  музыка пәнінің мұғалімін даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Білім алушылар оркестрлік аспаптарда ойнауды меңгерумен қатар, дирижерлау 

мен нота сауаттылығы бойынша білімдерін жетілдіреді. Пән жалпы білім беретін мектептерге кәсіби 

даярланған музыка пәнінің мұғалімін дайындауда маңызды роль атқарады. Практикалық, орындаушылық және 

педагогикалық шеберлікті шыңдауда керекті педагогикалық және концерттік репертуарларды ӛз бетінше 

даярлауға қабілеті бар, музыкалық аспапта ойнаудың шығарманы дирижерлаудың ең негізгі тәсілдерін 

меңгерген жоғары білімді музыканттарды тәрбиелеп шығару. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі (негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)» 

Постреквизиттері: «Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі», «Қазақ 

фольклор ансамблі», «Педагогикалық практикаларды әдістемелік қамтамасыз ету» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Орындаушылық және концертмейстерлік дағдыларын меңгерген. Ӛз 

саласы бойынша алдыңғы қатарлы музыкалық білім элементтерін түсінеді және орындай біледі. В)Оқытуды 

саралау, интеграциялау және инклюзивті білім беруді біледі. С)Техникалық және орындаушылық білімі мен 

түсінікті кәсіби деңгейде қолданады. Музыкалық ойлау және шығармашылық үрдістің негізгі заңдылықтарын 

қолданады. D)Музыкалық шығармалардың репертуарларын жіктей біледі. Е)Орындаушылық, шығармашылық 

жұмыстар бойынша репертуардың ерекшелігін, шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай 

білуді меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: «Білім беру мекемелеріндегі хормен ән айту».  

Бағдарлама авторы: оқытушы  Байшукурова А.Ж., оқытушы Куспанов М.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сабақ барысында және сабақтан тыс вокалды-хор қызметін ұйымдастыру және 

жүзеге асыруға қабілетті, техникалық қамтылған және эстетикалық дамыған музыкалық сауатты мұғалім 

даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Білім алушылар хор класында музыкалық қабілеттерін (есту, есте сақтау, сезім 

ықыластылығы) жетілдіреді, музыкалық танымын кеңейтеді, дұрыс тыныс алуға дыбыс тазалығын түзеуге, 

дикцияға, әуен бояуына, а capella орындауға үйренеді. Сонымен бірге хор жүргізушінің қабілетіне сай кәсіби-

техникалық шеберлігін кӛтеруге, репертуар таңдаудағы талғамын тәрбиелеумен жауапкершілікті тәртіпке 

баулиды. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі (негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)» 

Постреквизиттері: «Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі», «Қазақ 

фольклор ансамблі», «Педагогикалық практикаларды әдістемелік қамтамасыз ету» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шығарманың кӛркемдік мазмұнын, музыкасын, мәтінін және  

композиторлардың ӛмір баяны туралы біледі; В)Оқу барысында шығармаға теориялық талдау жасау әдістерін 

игереді. Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарын шешеді; Е)Алған білімдерін 

музыкалық ұжымдарды ұйымдастыруда кӛрсетеді және жетекшілік ете алады. Күрделі шығармаларды талдау 

және орындау мәнерін меңгереді. Дирижерлық хор білімі дағдыларын практикада қолданады. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: «Академиялық ән айту және мектеп әндерін оқыту әдістемесі» 

Бағдарлама авторы: оқытушылар: Куспанов М.О., Карагулов А.Е., Сатыбалдиева Ж.К., Абдирова Г.А. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Жан-жақты дамытылған тұлғаны тәрбиелеуге назар аудара отырып, кәсіби-

шығармашылық факультеттеріндегі кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, вокал ӛнерінің барлық саласынан 

білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық жеткізе алатын, ӛзбетінше жұмыс істеуге қабілетті, дауыс қою 

әдісін меңгерген, мектеп репертуарындағы әндерді оқушыларға кәсіби деңгейде үйрете алатын музыка 

мұғалімдерін даярлау.. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Академиялық ән айту және мектеп әндерін оқыту әдістемесі оқытылады.Болашақ 

маман-музыка мұғалімін кәсіби-педагогикалық дайындауға бағытталған оқу пәндер циклындағы негізгі және 

интегралдық пәндердің бірі – «Кәсіби педагогика». Пәннің жалпы мазмұны негізгі міндеттерін ашады. Ол 

Музыкалық білім беру әдістемесінің негіздері, Музыка мұғалімінің тәжрибелік жұмысының негіздері, Музыка 

мұғалімінің кәсіби-педагогикалық іс-әрекеті, Педагогикалық зерттеулердегі музыкалық білім беру 

әдістемесінің мәселелері – делінген бӛлімдерден құрылған. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі (негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)» 

Постреквизиттері: «Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі», «Қазақ 

фольклор ансамблі».  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білу және түсіну: Қазақстан, шетел композиторының шығармаларын, 

халық композиторлары және халық әндерін а cappella (сүйемелдеусіз) орындайды және концертмейстердің 

кӛмегімен орындай алады; вокалды-техникалық дағдыларды жетілдіре алады; В)Техникалық және 

орындаушылық білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады. мектеп репертуарынан жеңіл әнді 

концертмейстердің кӛмегімен орындайды; Мамандық бойынша сұрақтaрға жауап бере алады, музыкалық 

терминдерді біледі; музыкалық ойлау және шығармашылық үрдістің негізгі заңдылықтарын қолданады. 

С)Талдау: Музыкалық шығармалардың репертуарларын жіктей біледі вокалды-техникалық дағдыларды 

жетілдіре алады; орындауға арналған репертуарды толық меңгерген. D)Синтез: Сабақта музыка саласындағы 

жаңа заманауи технологиялардың элементтерін қосу, жаңаша құрастыру-эссе, аналитикалық баяндамалар, 

мәнжазбалар жаза, жоспармен қатар, орындай да алады. Е)Бағалау: Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар  

бойынша репертуардың ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай біледі. 

 

8. МодульМузыкалық шығармаларды орындау 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: «Гармония». 

Бағдарлама авторы: оқытушы магистр Ермекбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылардың музыка ӛнеріндегі гармониялық заңдылықтарды түсініп, 

біліп және оларды практикада қолдану біліктерін қалыптастыру. Болашақ музыка мұғалімінің кәсіби 

дайындығы, хорды басқаруда музыкалық аспапты ойнаудың барлық әдістеріне үйрету, дирижерлау, музыкалық 

аспапта ойнау үрдісінде дирижердың ӛз бетінше музыкалық шығармалардың идеялық кӛркемдік құндылығын, 

оның фактуралық – стилистикалық ерекшеліктерін жеткізуде іскерлігін қамтамасыз ететін дағдылар кешенін 

қалаптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Гармония – музыкадағы үндестікті қалыптастыру мен мәнерлік құралы. 

Гармонияның кӛп деңгейлік құрылымы: дыбыстық жүйе-үндестік-гармониялық айналым-гармониялық форма. 

Классикалық гармония (18ғ), оның негізгі қасиеттері. 20 ғасырдағы гармонияның дамуы. 20 ғасырың 

ортасындағы атақты шеберлер гармониясының ерекшеліктері. Студенттердің музыкалық және жалпы ой-ӛрісін 

кеңейтіп, музыкалық талантын шыңдауға ынталандыру, олардың музыкалық қабілетінің сезімталдығын, неше 

түрлі ӛнер құбылыстарын сын кӛзімен, бағалай білуге, студенттердің кәсіби, ғылыми-эстетикалық және 

музыкалық ойының ӛсіп-жетілуіне кӛмектесу. Гармония – музыкадағы үндестікті қалыптастыру мен мәнерлік 

құралы. Гармонияның кӛп деңгейлік құрылымы: дыбыстық жүйе-үндестік-гармониялық айналым-гармониялық 

форма. Классикалық гармония (18ғ), оның негізгі қасиеттері. Студенттердің музыкалық және жалпы ой-ӛрісін 

кеңейтіп, музыкалық талантын шыңдауға ынталандыру, олардың музыкалық қабілетінің сезімталдығын, неше 

түрлі ӛнер құбылыстарын сын кӛзімен, бағалай білуге, студенттердің кәсіби, ғылыми-эстетикалық және 

музыкалық ойының ӛсіп-жетілуіне кӛмектесу. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі (негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)» 

Постреквизиттері: «Негізгі музыкалық аспап 1 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз, хорды дирижерлау).» 

«Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі» «Қазақ фольклор ансамблі». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)музыка сабағының құрылымы мен мазмұнын және әдістемесін біледі; 

В)Оқытудың инновациялық-педагогикалық технологияларын қолдана біледі, оқу үрдісінде рефлексия,  

инновациялық идеялар, қолдана алады. С)орындаушылық ӛнердің қазіргі ғылыми және практикалық 

міндеттерді қою және оны шығармашылықпен шеше алады; D)музыкалық ұжымды ұйымдастыру және 

басқаруда алған білімін қолдана алады; шығармаларды нотамен сауатты оқиды, әндетеді; Е)бірге концерттік – 

орындаушылық іс-әрекетті жүзеге асырады; білім алушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінде жастық және дара 

ерекшеліктерін ескерумен бағалауды меңгереді. 
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6В01401 – МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ 

2(3) КУРС 

(Қашықтықтан білім беру технологиясы) 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

5 Модуль Педагогика және философия негіздері, 8 кредит 

БП ЖК  ІББ 2210 Инклюзивті білім беру 3 3 

ЖББП МК Fil 2111 Философия 3 5 

6.1 Модуль Педагогикалық және тарихи пәндер, 12 кредит 

ЖББП ТК BBC 2212 Білім берудегі цифрландыру 3 5 

БП ТК KAMT 2213 ХІХ ғасырдағы қазақ және әлем музыкасының тарихы 4 4 

БП ТК MP 2214 Музыкалық педагогика 4 3 

6.2 Модуль Педагогикалық және музыкалық пәндер, 12 кредит 

ЖББП ТК BBМ 2212 Білім беру менеджменті 3 5 

БП ТК KAM 2213 ХХ ғасырдағы қазақ және әлем музыкасы 4 4 

БП ТК КP 2214 Кәсіби педагогика 4 3 

7.1 Модуль Орындаушылық пәндер, (білім траекториясы: аспапта орындау) 30 кредит 

БП ТК NMA  2215 Негізгі музыкалық аспап 1 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз, 

хорды дирижерлау) 

3,4 10 

БП ТК HKHZhZhP 2216 Хор класы және хормен жұмыс жасау  3,4 10 

БП ТК VMARO 2217 Вокал және мектеп ән репертуарын орындау 3,4 10 

7.2 Модуль Орындаушылық іс-әрекет, 30 кредит 

БП ТК  OAD 2215 Оркестрлік аспаптар және дирижерлау  3,4 10 

БП ТК BBMHAA 2216 Білім беру мекемелеріндегі хормен ән айту  3,4 10 

БП ТК AAAMAOA  Академиялық ән айту және мектеп әндерін оқыту әдістемесі 3,4 10 

8. Модуль Музыкалық шығармаларды орындау, 6 кредит 

БП ЖК Gar 2218 Гармония 4 4 

  Педагогкалық практика 4 2 

 

6В01401 – МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ 

2(2) КУРС 

(Қашықтықтан білім беру технологиясы) 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем
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т
р

 

К
р
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т
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5.1 Модуль Орындаушылық пәндер, (білім траекториясы: аспапта орындау) 10 кредит 

БП ТК NMA  2213 Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз, 

хорды дирижерлау) 

3 5 

БП ТК HKHZhZhP 2214 Хор класы және хормен жұмыс жасау 2 3 5 

5.2 Модуль Орындаушылық іс-әрекет, 10 кредит 

БП ТК OAD 2213 Оркестрлік аспаптар және дирижерлау  3 5 

БП ТК BBMHAA 2214 Білім беру мекемелеріндегі хормен ән айту 2 3 5 

6. Модуль Музыкалық-педагогикалық пәндер, 7 кредит 

БП ЖК ВОТ 2215 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 3 3 

КП ЖК MPMAOOA 2316 Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың 

әдістемесі 

3 4 

7.1 Модуль Музыкалық орындаушылық пәндер, 19 кредит 

KП ТК  KMAMRO 2317 Қосымша музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) 

және мектеп репертуарын орындау 

3 5 

KП ТК PPAKE 2318 Педагогикалық практикаларды әдістемелік қамтамасыз ету 3,4 6 

KП ТК BMMIAAZMT 

2319 

Болашақ музыка мұғалімінің іс-әрекеті аясындағы заманауи 

мультимедиялық технологиялар 

3,4 8 

7.2 Модуль Музыкалық шығармаларды тыңдау, 19 кредит 

KП ТК  TMABMMRO 

2317 

Туыстас музыкалық аспаптарды және балалар музыка мектебінің 

репертуарын орындау 

3 5 
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KП ТК BMAZhOE 2318 Балалық музыкалық аспаптарында жеке оқытудың 

ерекшеліктері 

3,4 6 

KП ТК MZhKO 2319 Музыкалық шығармаларды компьютерлік ӛңдеу 3,4 8 

8.  Модуль Орындаушылық іс-әрекет және музыканы оқыту, 12 кредит 

КП ЖК MMOSh(2) 2320 Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі 2 (негізгі 

музыкалық аспап хорды дирижерлеу) 

4 5 

КП ЖК HKHHPO 2321 Хор класы, хортану және хор партитураларын оқу 4 5 

  Педагогикалық практикалар 4 2 

 

 6 Модуль - Музыкалық-педагогикалық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: «Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары». 

Бағдарлама авторы: оқытушы п.ғ.к. Қартбаева Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларды оқыту және тәрбиелеудің психиалогиялық-педагогикалық іс-

әрекет мақсаттары мен мазмұндарына сәйкес бағалау құралдарын игеру мүмкіндіктеріне үйрету. Бағалаудың 

ӛлшемдік технологияларын меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы» курсы болашақ педагогтарды кәсіби 

даярлауда маңызды орын алады. Бұл құзыреттілік тәсілге негізделген қазіргі оқушылардың оқу жетістіктерін 

бағалаудың сенімді, валидтік және технологиялық жүйесін қалыптастыру мәселесінің маңыздылығының 

ӛсуімен дәлелденген жаңа білім беру стадарттарының енгізілуімен негізделеді. 

Пәнді оқыту үрдісінде меңгерілген білім, білік, дағды студенттерге білім беру үрдісіндегі бағдалаудың орны 

мен рӛлі, оқушылардың оқу жетістіктерінің негізгі тәсілдері, оқушыларды критериалды бағалау жүйесін 

ұйымдастыру, оны жүзеге асыру тәсілдері, формалары мен құралдары мәселеге бағдарлануға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио 1», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі 1(негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)», «Хор класы және хормен жұмыс жасау 1», «ХІХ 

қазақ және әлем музыкасының тарихы», «Музыкалық педагогика», «Вокал және мектеп ән репертуарын 

орындау», «Қазіргі заман музыкасы». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Оқушыларды критериалды бағалауды ұйымдастырудың психиалогиялық-

педагогикалық негіздерін біледі, түсінеді. В)Критериалды бағалауды ұйымдастыру тәсілдерін меңгеру, сәйкес 

әдістемелік құралдарды қолданады. С)Білім алушыларды объективті бағалау үшін оқыту нәтижелерін 

жоспарлау, рубрикаторларды әзірлеу және талдауды біледі. D)Бағалау процедурасын ұйымдастуруда білім 

алушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінде психиалогиялық-педагогикалық ерекшеліктерін синтездейді. 

Е)Меңгеру: білім алушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінде жастық және дара ерекшеліктерін ескерумен 

бағалауды меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е)   

Пәннің атауы: «Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі». 

Бағдарлама авторы: оқытушы п.ғ.к Мукеева Н.Е., оқытушы магистр Мухтарова С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы білім беретін мектеп оқушыларымен кәсіби-педагогикалық мамандыққа 

болашақ музыка мұғалімін дайындау. 

- студенттердің пән мазмұны, білімдері, бағыттары жӛнінде түсініктер алуына мүмкіндік туғызу;  

- жалпы білім беретін мектептің әр сыныптарда оқушылардың жас ерекшеліктерін, олардың 

қызығушылықтарын, биімділіктерін және т.б. ескере отырып, музыка бағдарламаларын жүзеге асыруда 

музыкалық жұмыстарды меңгерулеріне кӛмектесу; 

- музыкалық білім беру әдістемесінде ӛзінің тәжірибесін жинақтауда шығармашылық ізденуіне жағдай жасау, 

- музыкалық іс-әрекеттердің әр алуан түрлерінде мұғалімнің жеке тұлғасының кәсіби педагогикалық 

қаситеттерін меңгеруіне кӛмектесу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі»  

курсы болашақ маман, музыка мұғалімін кәсіби-педагог ретінде дайындауға бағытталған оқу пәндері 

циклындағы негізгі және интеграцияланған пән. Осы курсты жүргізгенде оқу негізі тарихи-теориялық, 

музыкалық білім тарихы мен теориясы курсынан алған білімдеріне, іскерліктеріне және дағдыларына сүйенеді.  

Музыкалық білім беру әдістемесі мен балаларды музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі 

бойынша білім беріледі. Дәріс және практикалық сабақтармен оқытылады. Пәнді оқытуда әдістемеге кӛп кӛңіл 

бӛлініп, білім алушылардың іздену-зерттеу жұмыстарын жандандыруға кӛзделген. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио 1», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі 1(негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)», «Хор класы және хормен жұмыс жасау 1», «ХІХ 

қазақ және әлем музыкасының тарихы», «Музыкалық педагогика», «Вокал және мектеп ән репертуарын 

орындау», «Қазіргі заман музыкасы». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Бастауыш және орта сыныптардағы музыканы оқыту әдістемесінің негізін, 

жалпы білім беретін мектептегі мұғалімнің кәсіби-педагогикалық қызметтерінің ерекшеліктерін, музыкаға 

арналған бағдарламалар мазмұның және мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру түрлерін біледі. В)Қолдану: 

Игерген теориялық және әдістемелік білімдерін практикада қолданады Мектеп әндерге қарапайым сүйемелдеу 

жасайды, кӛркем бейнесіне қарай, мәнерлі орындайды, ән үйрету барысында оқушылар алдында вокалды-хор 

дағдыларды пайдалана біледі. С)Музыкалық терминдерді жатқа біледі. Ән үйрету, тыңдату, нота сауаты 

әдістерін кӛрсету мен қатар түсіну және оларды қолдана біледі D)Синтез: Музыка сабағын ӛткізу барысында 

практика жүзінде үш әдістемелерді қолданады: музыкалық шығармаларды тыңдату, үйрету және нота 

сауаттылығы. Оқу материалдарының құрамдас бӛліктерін жіктей біледі, талдайды, репертуарларды сыныптың 

жас ерекшеліктеріне қарай сараптайды және талдайды. Е)Сабақтың конспект жостарын құра алады, эссе мен 

баяндама құрастырып жазады. Курс бойынша материалдың маңызын қорытындылай отырып бағалай алады. 

 

 7.1 Модуль -  Музыкалық-орындаушылық пәндер  

  

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е). 

Пәннің атауы: «Қосымша музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және мектеп репертуарын 

орындау шеберлігі».  

Бағдарлама авторы: оқытушылар: п.ғ.к. Мукеева Н.Е., п.ғ.к. Бекниязов Б.Б., PhD философия докторы 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: Оқу материалын толық меңгерген, педагогикалық шеберлігі жетілген, сабақ 

барысында және сабақтан тыс уақытта білім беру қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыруға қабілетті, 

техникалық қамтылған және эстетикалық дамыған  музыкалық  сауатты, мектеп репертуары мен негізгі аспапты 

меңгерген,  заманауи жан-жақты дамыған  музыка пәнінің мұғалімін даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән жалпы білім беретін мектептерге кәсіби даярланған музыка пәнінің мұғалімін 

дайындауда маңызды роль атқарады. Практикалық, орындаушылық және педагогикалық шеберлікті шыңдауда 

керекті педагогикалық және концерттік репертуарларды ӛз бетінше даярлауға қабілеті бар, музыкалық аспапта 

ойнаудың шығарманы дирижерлаудың ең негізгі тәсілдерін меңгерген жоғары білімді музыканттарды 

тәрбиелеп шығару. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио 1», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі 1(негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)», «Хор класы және хормен жұмыс жасау 1», «ХІХ 

қазақ және әлем музыкасының тарихы», «Музыкалық педагогика», «Вокал және мектеп ән репертуарын 

орындау», «Қазіргі заман музыкасы». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Орындаушылық және концертмейстерлік дағдыларын 

меңгерген. Ӛз саласы бойынша алдыңғы қатарлы музыкалық білім элементтерін түсінеді және орындай біледі. 

В)Жасай білу: Жеке оқыту кезінде білім алушылардың психологиялық-педагогиалық сипаттамасын біледі; 

оқытуды саралау, интеграциялау және инклюзивті білім беруді біледі. С)Техникалық және орындаушылық  

білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады. Музыкалық ойлау және шығармашылық үрдістің негізгі 

заңдылықтарын қолданады. D)Музыкалық шығармалардың репертуарларын жіктей біледі. Алған біліміне 

сүйене отырып, ойды жинақтап, түйін түю, талдау жасай біледі. Е)Меңгеру: Сабақта музыка саласындағы жаңа 

заманауи технологиялардың элементтерін қосу, жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық баяндамалар, 

мәнжазбалар жаза, жоспармен қатар, орындай да алады. Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар  бойынша 

репертуардың ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білуді меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е). 

Пәннің атауы: «Педагогикалық практикаларды әдістемелік қамтамасыз ету». 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к. Қартбаева Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұтас педагогикалық процесті құзырлылық әдіспен іске асыруға мүмкіндік 

беретін болашақ мұғалімнің кәсіби іскерлігін және дағдысын қалыптастыра отырып, қажетті нормативтік 

құжаттарды дайындауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Педагогикалық практикаларды әдістемелік қамтамасыз ету студенттердің болашақ 

музыка маман ретінде қалыптасуын қамтамасыз етеді. Олардың даярлығы мен мамандыққа  сәйкестілігін нақты 

бағалауға мүмкіндік туғызады. Бұл таңдау компоненті негізінде кәсіби қызметке кезеңдік жүйе бойынша ену 

қағидасы жатыр. Пән барысында студенттердің тұлғалық және кәсіби қырлары қалыптаса бастайды. Тұлғалық 

қырына ғылыми кӛзқарасы, жалпы мәдениетінің жоғарғы деңгейі, ықпал етушілік ақпараттық сауаттылығы т.б. 

жатады. Кәсіби қырына педагогикалық қабілеті, арнайы ӛзіндік бағытын жете білуі (тұлғалық, сараптаушылық, 

қарым-қатынастық, құрастырушылық, шығармашылық және ұйымдастырушылық, болжаушылық, сонымен 

қатар кәсіби-құзырлығын қамтамасыз етуі, ғылыми-зерттеушілік) және тағы басқада іс-әрекет жұмыстарының 

түрлерін жатқызуға болады. Студенттердің осындай сапалы қырларын қалыптастыруда педагогикалық 

практиканың маңызы зор. Педагогикалық практикаларды әдістемелік қамтамасыз ету пәні студенттердің 
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педагогикалық және музыкалық-орындаушылық шеберлік дағдыларын ұйымдастырып басқаруда, сонымен 

қатар мектепте жүргізілетін оқу-тәрбие жұмыстарын кәсіби дайындауда негізгі роль атқарады. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио 1», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі 1(негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)», «Хор класы және хормен жұмыс жасау 1», «ХІХ 

қазақ және әлем музыкасының тарихы», «Музыкалық педагогика», «Вокал және мектеп ән репертуарын 

орындау», «Қазіргі заман музыкасы». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)оқыту процесінде білім алушыларды психологиялық-педагогикалық 

сипаттамасын, оқытуды саралау, сараптау, интеграциялау және инклюзивті білімді біледі; В)музыка пәнін 

оқытуда жаңа педагогикалық технологияларды  меңгерген, ұжымда жұмыс жасай алады; С)Техникалық және 

орындаушылық  білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады. Е)Алған білімдерін практикада музыкалық 

ұжымдарды ұйымдастыруда кӛрсетеді және жетекшілік ете алады.   

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: «Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық технологиялар» 

Бағдарлама авторы:  оқытушы магистр Ермекбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқу материалын толық меңгерген, педагогикалық шеберлігі жетілген, сабақ 

барысында және сабақтан тыс уақытта білім беру қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыруға қабілетті, 

техникалық қамтылған және эстетикалық дамыған музыкалық сауатты, мектеп репертуары мен негізгі аспапты 

меңгерген, заманауи жан-жақты дамыған музыка пәнінің мұғалімін даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 5В010600 – Музыкалық  білім бағдарламасының негізгі бӛлімі және «Болашақ 

музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық технологиялар» оқу пәнін меңгеру мен 

сапалы оқыту үшін қажетті және жеткілікті оқу-әдістемелік құжаттардың жиынтығы болып табылады. Бұл пән 

келесі мақсаттар мен міндеттерге жетуге мүмкіндік береді: дайындық бағыттарына сәйкес мамандар 

дайындаудың тиімділігі мен сапасын арттыру; ғылым, техника және ӛндірістің жетістіктерін есепке алып, оқу 

пәнін оқып-үйренуді ұйымдастыру және мазмұнын жүйелеу; білім беру процесінің әдістемелік қамтамасыз 

етілуін жақсарту; студенттердің білімін бақылау мен оқу жұмысын ӛзбетінше тиімді жоспарлау және 

ұйымдастыру; оқу материалын меңгертуде студенттерге әдістемелік кӛмек кӛрсету; педагогикалық шеберлігін 

жетілдіруде оқытушыларға кӛмек кӛрсету;  білім алушылардың дүниетанымы мен ӛнердің негізгі деңгейдегі 

жағдайын оқу материалдарымен байланысы игеру; пәнге деген студенттердің кӛркемдік кӛзқарасын, 

шығармашылық қабілетін қалыптастыру; педагогикалық тұрғыда  шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше 

айналысып, талдауға және баға беруге үйрену; жаңа технологиялық әдістерді сабақтардың түріне қарай таңдай 

білу; жаңашылдык идеяларды іске асыру, стандартты емес және альтернативті шешім таба білу біліктері мен 

дағдыларын меңгеру; сыни түрғысыдан ойлауға, жаңа педагогикалык идеяларды генерациялауға кабілетті 

болуға кӛмектеседі. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио 1», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі 1(негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)», «Хор класы және хормен жұмыс жасау 1», «ХІХ 

қазақ және әлем музыкасының тарихы», «Музыкалық педагогика», «Вокал және мектеп ән репертуарын 

орындау», «Қазіргі заман музыкасы». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Ӛз саласы бойынша алдыңғы қатарлы музыкалық білім 

элементтерін түсінеді және орындай біледі. В)Жасай білу: критериалды бағалауды ұйымдастыру тәсілдерін 

меңгерген, сәйкес әдістемелік құралдарды қолданады. С)Техникалық және орындаушылық  білімі мен түсінікті 

кәсіби деңгейде қолданады. Музыкалық шығармалардың репертуарларын жіктей біледі.Музыкалық ойлау және 

шығармашылық үрдістің негізгі заңдылықтарын қолданады. D)Сабақта музыка саласындағы жаңа заманауи 

технологиялардың элементтерін қосу, жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық баяндамалар, мәнжазбалар жаза, 

жоспармен қатар, орындай да алады. Е)Меңгеру: Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар  бойынша 

репертуардың ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай біледі. 

 

7.2 Модуль - Музыкалық шығармаларды тыңдау  

  

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е). 

Пәннің атауы: «Туыстас музыкалық аспаптарды және балалар музыка мектебінің репертуарын үйрену».  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к. Мукеева Н.Е., п.ғ.к. Бекниязов Б.Б., PhD философия докторы Раимбергенов А.И, 

магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова А.Ж., Абдирова Г.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: Туыстас музыкалық аспаптарда ойнаудың ең негізгі  тәсілдерін меңгерту, 

балалар музыка мектебінің репертуарын үйрену жан-жақты білімді музыкант даярлау. Музыкадағы дыбыстар 

қозғалысының ӛзара байланысын таңдап ажырата білетін, кӛркем ӛнерді бағалай және қолдана білетін маман 

дайындау.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Туыстас музыкалық аспаптық орындаушылық- шығармашылық қызметтің  бір  

түрі. Аспаптық орындаушылық мәдениет. Үйретілетін  аспап бойынша әртүрлі  бағыттар мен дәуірлердегі, 

стильдегі аспаптық  шығармалар. Балалар музыка мектебінің репертуарын ерекшеліктері. 



16 
 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио 1», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі 1(негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)», «Хор класы және хормен жұмыс жасау 1», «ХІХ 

қазақ және әлем музыкасының тарихы», «Музыкалық педагогика», «Вокал және мектеп ән репертуарын 

орындау», «Қазіргі заман музыкасы».  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)қазіргі заман тарихы мен мәдениетін; кәсіби-шығармашылық музыкалық 

білім тарихының қалыптасуы; музыкалық аспапта ойнау тарихы, теориясы және тәжірибесін біледі. 

В)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарын шешеді. С)балалар музыка мектебінің 

репертуарын біледі. D)Музыка-теориялық, тарихи, жалпы арнайы кешендері; шығармашылық пен музыкалық 

ойлау қабілетінің негізгі заңдылықтарын біледі, Е)Концерттік-орындаушылық; кәсіби шеберлік; кәсіби араласу; 

практикалық проблемаларды шешу; ұйымдастыру және басқару дағдыларын меңгереді. 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е). 

Пәннің атауы: «Балалар музыкалық аспаптарында жеке оқытудың ерекшеліктері». 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к. Қартбаева Ж.Ж., магистр Мухтарова С.К., магистр Берденова А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Музыкалық-орындаушылық шеберлікті болашақ маман иесінің шығармашылық 

ой-санасын дамыту негізінде тәрбиелеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Балалар музыкалық аспаптарында жеке оқытудың ерекшеліктері пәнінің 

құрылымы бір-біріне жалғаулы бӛліктерден тұрады. Олар: мұғаліммен бірге жеке практикалық жұмыс; үй 

тапсырмасы; білім алушыларды шығармашылық қызметке баулу; ансамбльдік орындау; орындаушылық 

практика. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио 1», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі 1(негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)», «Хор класы және хормен жұмыс жасау 1», «ХІХ 

қазақ және әлем музыкасының тарихы», «Музыкалық педагогика», «Вокал және мектеп ән репертуарын 

орындау», «Қазіргі заман музыкасы».  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазіргі заман тарихы мен мәдениетін; Кәсіби-шығармашылық музыкалық 

білім тарихының қалыптасуы; Музыкалық аспапта ойнау тарихы,теориясы және тәжірибесі; Музыка-

теориялық, тарихи, жалпы ғылыми пәндердің арнайы кешендері; Шығармашылық пен музыкалық ойлау 

қабілетінің негізгі заңдылықтарын біледі; В)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарын 

шешеді; кәсіби жұмыс жасай алады. С)Балалар музыкалық аспаптарында жеке оқытудың ерекшеліктерін біледі 

және қолданады. D)Музыка-теориялық, тарихи, жалпы арнайы кешендері; Шығармашылық пен музыкалық 

ойлау қабілетінің негізгі заңдылықтарын игереді. Е)Концерттік-орындаушылық; Кәсіби шеберлік; Кәсіби 

араласу; Практикалық проблемаларды шешу; Ұйымдастыру және басқару дағдыларын меңгереді. 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: «Музыкалық шығармаларды компьютерлік ӛңдеу». 

Бағдарлама авторы:  оқытушы магистр Ермекбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқу материалын толық меңгерген, педагогикалық шеберлігі жетілген, сабақ 

барысында және сабақтан тыс уақытта білім беру қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыруға қабілетті, 

техникалық қамтылған және эстетикалық дамыған музыкалық сауатты, мектеп репертуары мен негізгі аспапты 

меңгерген, заманауи жан-жақты дамыған музыка пәнінің мұғалімін даярлау. Музыкалық шығармаларды 

компьютерлік ӛңдеудің ең негізгі  тәсілдерін меңгерген жоғары  білімді музыкант даярлап шығару. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 5В010600 – Музыкалық  білім бағдарламасының негізгі бӛлімі және «Болашақ 

музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық технологиялар » оқу пәнін меңгеру мен 

сапалы оқыту үшін қажетті және жеткілікті оқу-әдістемелік құжаттардың жиынтығы болып табылады. Бұл пән 

келесі мақсаттар мен міндеттерге жетуге мүмкіндік береді: Дайындық бағыттарына сәйкес мамандар 

дайындаудың тиімділігі мен сапасын арттыру; ғылым, техника және ӛндірістің жетістіктерін есепке алып, оқу 

пәнін оқып-үйренуді ұйымдастыру және мазмұнын жүйелеу; білім беру процесінің әдістемелік қамтамасыз 

етілуін жақсарту; студенттердің білімін бақылау мен оқу жұмысын ӛзбетінше тиімді жоспарлау және 

ұйымдастыру; оқу материалын меңгертуде студенттерге әдістемелік кӛмек кӛрсету; педагогикалық шеберлігін 

жетілдіруде оқытушыларға кӛмек кӛрсету; білім алушылардың дүниетанымы мен ӛнердің негізгі деңгейдегі 

жағдайын оқу материалдарымен байланысы игеру; пәнге деген студенттердің кӛркемдік кӛзқарасын, 

шығармашылық қабілетін қалыптастыру; педагогикалық тұрғыда  шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше 

айналысып, талдауға және баға беруге үйрену; жаңа технологиялық әдістерді сабақтардың түріне қарай таңдай 

білу; жаңашылдык идеяларды іске асыру, стандартты емес және альтернативті шешім таба білу біліктері мен 

дағдыларын меңгеру; сыни түрғысыдан ойлауға, жаңа педагогикалык идеяларды генерациялауға кабілетті 

болуға кӛмектеседі. Компьютермен кеңінен танысып,  онда ӛңдеу  тәсілдерін  үйрену. Аккордтар. Қос 

дауыстылық. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио 1», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі 1(негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)», «Хор класы және хормен жұмыс жасау 1», «ХІХ 

қазақ және әлем музыкасының тарихы», «Музыкалық педагогика», «Вокал және мектеп ән репертуарын 

орындау», «Қазіргі заман музыкасы».  
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Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Ӛз саласы бойынша алдыңғы қатарлы музыкалық білім 

элементтерін түсінеді және орындай біледі. В)Жасай білу: Музыкалық шығармаларды компьютерлік ӛңдей 

алады. С)Техникалық және орындаушылық білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады. Музыкалық 

шығармалардың репертуарларын жіктей біледі.Музыкалық ойлау және шығармашылық үрдістің негізгі 

заңдылықтарын қолданады. D)Сабақта музыка саласындағы жаңа заманауи технологиялардың элементтерін 

қосу, жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық баяндамалар, мәнжазбалар жаза, жоспармен қатар, орындай да 

алады. Е)Меңгеру: Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар бойынша репертуардың ерекшелігін, 

шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай біледі. 

8 Модуль - Орындаушылық іс-әрекет және музыканы оқыту 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: «Музыка мұғалімінің орындаушылық  шеберлігі 2 (негізгі музыкалық аспап, хорды 

дирижерлау». 

Бағдарлама авторы: оқытушылар: п.ғ.к. Мукеева Н.Е., п.ғ.к. Бекниязов Б.Б., PhD философия докторы 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқу материалын толық меңгерген, педагогикалық шеберлігі жетілген, сабақ 

барысында және сабақтан тыс уақытта білім беру қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыруға қабілетті, 

техникалық қамтылған және эстетикалық дамыған  музыкалық  сауатты, мектеп репертуары мен негізгі аспапты 

меңгерген,  заманауи жан-жақты дамыған  музыка пәнінің мұғалімін даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән жалпы білім беретін мектептерге кәсіби даярланған музыка пәнінің мұғалімін 

дайындауда маңызды роль атқарады. Практикалық, орындаушылық және педагогикалық шеберлікті шыңдауда 

керекті педагогикалық және концерттік репертуарларды ӛз бетінше даярлауға қабілеті бар, музыкалық аспапта 

ойнаудың шығарманы дирижерлаудың ең негізгі тәсілдерін меңгерген жоғары білімді музыканттарды 

тәрбиелеп шығару. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио 1», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі 1(негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)», «Хор класы және хормен жұмыс жасау 1», «ХІХ 

қазақ және әлем музыкасының тарихы», «Музыкалық педагогика», «Вокал және мектеп ән репертуарын 

орындау», «Қазіргі заман музыкасы».  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Орындаушылық және концертмейстерлік дағдыларын 

меңгерген. Ӛз саласы бойынша алдыңғы қатарлы музыкалық білім элементтерін түсінеді және орындай біледі. 

В)Жасай білу: Жеке оқыту кезінде білім алушылардың психологиялық-педагогиалық сипаттамасын біледі; 

оқытуды саралау, интеграциялау және инклюзивті білім беруді біледі. С)Техникалық және орындаушылық  

білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады. музыкалық ұжымды ұйымдастыру және басқаруда алған білімін 

қолданады; бірге концерттік – орындаушылық іс-әрекетті жүзеге асырады; кәсіби шеберлігі қалыптасқан; 

Музыкалық ойлау және шығармашылық үрдістің негізгі заңдылықтарын қолданады. D)Музыкалық 

шығармалардың репертуарларын жіктей біледі. Сабақта музыка саласындағы жаңа заманауи технологиялардың 

элементтерін қосу, жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық баяндамалар, мәнжазбалар жаза, жоспармен қатар, 

орындай да алады. Е)Меңгеру: Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар бойынша репертуардың 

ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай біледі. қазіргі практикалық мәселелер, 

ұйымдастыру – басқару іс – әрекеттерін шешуде кәсіби қарым –қатынас жасайды. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: «Хор класы, хортану және хор партитураларын оқу». 

Бағдарлама авторы:  оқытушы Байшукурова А.Ж., оқытушы Куспанов М.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Хор класы және хор партитураларын оқу» пәнінің мақсаты білім алушылардың  

мектепте вокалды-хор жұмыстарын жүзеге асыру мүмкіндіктерін, біліктілігін қалыптастыру; музыкалық есту 

қабілетін ұйымдастыру және дамыту,  шығармашылық атқару іс-тәжірибесінде белсенді түрде қолдануға баулу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Хор класы және хор партитураларын оқу» пәні жан- жақты дамытылған тұлғаны 

тәрбиелеуге назар аудара отырып, вокалды – хор ӛнерінің барлық санасынан білімдер және оларды ӛз 

шәкірттеріне жеткізе алатын музыка мұғалімін дайындайды. Бұл пәнде студенттер  шығармаларды жоғары 

профессионалдық деңгейде кӛркем орындау дағдыларын және хор ұжымын жұмыс істеуге қажетті есту 

қабілетін дамытады. Вокалдық- хор дағдыларын дамыту,  студенттерді вокалды хорға үйрету жүйесімен 

таныстыру, студенттерді қазақ және шетел композиторларының хор шығармашылығын озық үлгілері мен 

сондай – ақ халық әндері мен халық композиторлардың шығармашылығымен таныстыру,  хормен ойдағыдай 

практикалық жұмыс істеу практикасын ұйымдастыру, музыка мен текст авторлары туралы ӛмірбаяны жайлы 

мәліметтер, шығарма шыққан кезеңмен, оның мазмұнымен, шығарманың идеялары мен кӛркемдік 

ерекшеліктерін білу,вокалдық- хор талдауы: хордың типі мен түрі, партиялары мен хордың диапазондары, 
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тесситурасы, интонациялық, мақамдық ырғақтық және басқа қиындықтар: тыныс алуды анықтау, студенттердің 

музыкалық қабілетін жетілдіру және дамыту (музыкалық есту, ритм, есте сақтау, музыкалық ойлау қабілеттері);  

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио 1», «Музыка мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі 1(негізгі музыкалық аспап, хорды дирижерлау)», «Хор класы және хормен жұмыс жасау 1», «ХІХ 

қазақ және әлем музыкасының тарихы», «Музыкалық педагогика», «Вокал және мектеп ән репертуарын 

орындау», «Қазіргі заман музыкасы».  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Ӛз саласы бойынша алдыңғы қатарлы білім элементтерін 

түсінеді және кӛрсете біледі. В)Жасай білу: Ұжымда жұмыс жасауға қабілетті, ӛз кӛзқарасын нақты дәлелдей 

біледі, жаңа шешімдер ұсынады. С)Элементтерді қосу, жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық баяндамалар, 

мәнжазбалар жазады, жоспар құра алады. Шығармаларды мәнерлі, кӛркемдік-идеялық мазмұнын ашып 

орындайды. Музыкалық ойлау және шығармашылық үрдістің негізгі заңдылықтарын қолданады. D)Музыкалық 

шығармалардың репертуарларын жіктей біледі. Сабақта музыка саласындағы жаңа заманауи технологиялардың 

элементтерін қосу, жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық баяндамалар, мәнжазбалар жаза, жоспармен қатар, 

орындай да алады. Е)Меңгеру: Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар бойынша репертуардың 

ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай біледі курс бойынша материалдың 

маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау бағалай біледі. Шығарманың орындалу нәтижесін бағалай алады. 

 

5В010600 – МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ 

3 КУРС 

Қабылдау жылы 2018 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
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р

 

К
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8 Модуль Музыкалық-педагогикалық пәндер, 16 кредит 

БП МК MPOA 3225 Музыка пәнін оқыту әдістемесі  5 5 

БП МК KK(O) 3226 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП ЖК BOT 3227 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 5 5 

БП ЖК Gar 3228 Гармония 5 3 

9.1 Модуль Музыкалық-шығармашылық іс-әрекет, 29 кредит 

БП ТК NMA(2) 3229 Негізгі музыкалық аспап 2 (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз, хорды дирижерлау) 

5,6 10 

БП ТК HKHZhZh(1) 3230 Хор класы және хормен жұмыс жасау 1 5,6 10 

КП ТК KFA 3331 Қазақ фольклор ансамблі 5,6 9 

9.2 Модуль Орындаушылық шеберлік, 29 кредит 

БП ТК UMA(2) 3229 Ұрмалы музыкалық аспап 2 (хорды дирижерлау) 5,6 10 

БП ТК BBMHAA(2) 3230 Білім беру мекемелеріндегі хормен ән айту 2 5,6 10 

КП ТК OOTAO 3331 Орындаушылық ӛнер тарихы және ансамбльдік орындау 5,6 9 

10.1  Модуль Музыкалық-орындаушылық пәндер, 10 кредит 

КП TК KMAMROSh 3332 Қосымша музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз) және мектеп репертуарын орындау шеберлігі 
6 5 

KП ТК PPAKE 3333 Педагогикалық практикаларды әдістемелік қамтамасыз ету 6 5 

10.2  Модуль Музыкалық шығармаларды тыңдау және орындау, 10 кредит 

KП ТК TMABMMRO 

3332 

Туыстас музыкалық аспаптарды және балалар музыка 

мектебінің репертуарын үйрену 
6 5 

KП ТК BMAZhOE 3333 Балалар музыкалық аспаптарында жеке оқытудың 

ерекшеліктері 
6 5 

 

8 Модуль - Музыкалық-педагогикалық пәндер. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: «Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары». 

Бағдарлама авторы: оқытушы п.ғ.к. Қартбаева Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларды оқыту және тәрбиелеудің психиалогиялық-педагогикалық іс-

әрекет мақсаттары мен мазмұндарына сәйкес бағалау құралдарын игеру мүмкіндіктеріне үйрету. Бағалаудың 

ӛлшемдік технологияларын меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы» курсы болашақ педагогтарды кәсіби 

даярлауда маңызды орын алады. Бұл құзыреттілік тәсілге негізделген қазіргі оқушылардың оқу жетістіктерін 

бағалаудың сенімді, валидтік және технологиялық жүйесін қалыптастыру мәселесінің маңыздылығының 

ӛсуімен дәлелденген жаңа білім беру стадарттарының енгізілуімен негізделеді. 
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Пәнді оқыту үрдісінде меңгерілген білім, білік, дағды студенттерге білім беру үрдісіндегі бағдалаудың орны 

мен рӛлі, оқушылардың оқу жетістіктерінің негізгі тәсілдері, оқушыларды критериалды бағалау жүйесін 

ұйымдастыру, оны жүзеге асыру тәсілдері, формалары мен құралдары мәселеге бағдарлануға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: «Инклюзивті білім беру», «Мамандық (фортепиано, баян, домбыра, қобыз)», «Хорды 

дирижерлаудың практикасы». 

Постреквизиттері: «Қазақ халық аспаптар ансамблі», «Әлем музыкасының тарихы және халық 

шығармашылығы» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Оқушыларды критериалды бағалауды ұйымдастырудың 

психиалогиялық-педагогикалық негіздерін біледі, түсінеді. В)Жасай білу: критериалды бағалауды ұйымдастыру 

тәсілдерін меңгеру, сәйкес әдістемелік құралдарды қолданады. С)білім алушыларды объективті бағалау үшін 

оқыту нәтижелерін жоспарлау, рубрикаторларды әзірлеу және талдауды біледі. D)бағалау процедурасын 

ұйымдастуруда білім алушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінде психиалогиялық-педагогикалық 

ерекшеліктерін синтездейді. Е)Меңгеру: білім алушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінде жастық және дара 

ерекшеліктерін ескерумен бағалауды меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е). 

Пәннің атауы: «Гармония». 

Бағдарлама авторы: оқытушы магистр Ермекбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылардың музыка ӛнеріндегі гармониялық заңдылықтарды түсініп, 

біліп және оларды практикада қолдану біліктерін қалыптастыру. Болашақ музыка мұғалімінің кәсіби 

дайындығы, хорды басқаруда музыкалық аспапты ойнаудың барлық әдістеріне үйрету, дирижерлау, музыкалық 

аспапта ойнау үрдісінде дирижердың ӛз бетінше музыкалық шығармалардың идеялық кӛркемдік құндылығын, 

оның фактуралық – стилистикалық ерекшеліктерін жеткізуде іскерлігін қамтамасыз ететін дағдылар кешенін 

қалаптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Гармония – музыкадағы үндестікті қалыптастыру мен мәнерлік құралы. 

Гармонияның кӛп деңгейлік құрылымы: дыбыстық жүйе-үндестік-гармониялық айналым-гармониялық форма. 

Классикалық гармония (18ғ), оның негізгі қасиеттері. 20 ғасырдағы гармонияның дамуы. 20 ғасырың 

ортасындағы атақты шеберлер гармониясының ерекшеліктері. Студенттердің музыкалық және жалпы ой-ӛрісін 

кеңейтіп, музыкалық талантын шыңдауға ынталандыру, олардың музыкалық қабілетінің сезімталдығын, неше 

түрлі ӛнер құбылыстарын сын кӛзімен, бағалай білуге, студенттердің кәсіби, ғылыми-эстетикалық және 

музыкалық ойының ӛсіп-жетілуіне кӛмектесу. Гармония – музыкадағы үндестікті қалыптастыру мен мәнерлік 

құралы. Гармонияның кӛп деңгейлік құрылымы: дыбыстық жүйе-үндестік-гармониялық айналым-гармониялық 

форма. Классикалық гармония (18ғ), оның негізгі қасиеттері. Студенттердің музыкалық және жалпы ой-ӛрісін 

кеңейтіп, музыкалық талантын шыңдауға ынталандыру, олардың музыкалық қабілетінің сезімталдығын, неше 

түрлі ӛнер құбылыстарын сын кӛзімен, бағалай білуге, студенттердің кәсіби, ғылыми-эстетикалық және 

музыкалық ойының ӛсіп-жетілуіне кӛмектесу. 

Пререквизиттері: «Хор класы және сольфеджио», «Мамандық (фортепиано, баян, домбыра, қобыз)», «Хорды 

дирижерлаудың практикасы». 

Постреквизиттері: «Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық 

технологиялар», «Қазақ халық аспаптар ансамблі», «Әлем музыкасының тарихы және халық шығармашылығы» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: музыка сабағының құрылымы мен мазмұнын және әдістемесін 

біледі; В)Жасай білу: оқытудың инновациялық-педагогикалық технологияларын қолдана біледі, оқу үрдісінде 

рефлексия, инновациялық идеялар, қолдана алады. С)орындаушылық ӛнердің қазіргі ғылыми және 

практикалық міндеттерді қою және оны шығармашылықпен шеше алады; D)музыкалық ұжымды ұйымдастыру 

және басқаруда алған білімін қолдана алады; шығармаларды нотамен сауатты оқиды, әндетеді; Е)Меңгеру: 

бірге концерттік – орындаушылық іс-әрекетті жүзеге асырады; білім алушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінде 

жастық және дара ерекшеліктерін ескерумен бағалауды меңгереді. 

 

9.1 Модуль - Музыкалық-шығармашылық іс-әрекет. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е). 

Пәннің атауы: «Негізгі музыкалық аспап 2 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз; хорды дирижерлау)».  

Бағдарлама авторы: оқытушылар: п.ғ.к. Мукеева Н.Е., п.ғ.к. Бекниязов Б.Б., PhD философия докторы 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш.  

Курсты оқытудың мақсаты: Оқу материалын толық меңгерген, педагогикалық шеберлігі жетілген, сабақ 

барысында және сабақтан тыс уақытта білім беру қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыруға қабілетті, 

техникалық қамтылған және эстетикалық дамыған  музыкалық  сауатты, мектеп репертуары мен негізгі аспапты 

меңгерген,  заманауи жан-жақты дамыған  музыка пәнінің мұғалімін даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән жалпы білім беретін мектептерге кәсіби даярланған музыка пәнінің мұғалімін 

дайындауда маңызды роль атқарады. Практикалық, орындаушылық және педагогикалық шеберлікті шыңдауда 

керекті педагогикалық және концерттік репертуарларды ӛз бетінше даярлауға қабілеті бар, музыкалық аспапта 
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ойнаудың шығарманы дирижерлаудың ең негізгі тәсілдерін меңгерген жоғары білімді музыканттарды 

тәрбиелеп шығару.  

Пререквизиттері: «Хор класы және сольфеджио»; «Вокал және мектеп ән репертуарын орындау». 

Постреквизиттері: «Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық 

технологиялар», «Музыкалық білім беру әдіснамасы», «Музыка мұғалімінің орындаушылық  шеберлігі  (негізгі 

музыкалық аспап)». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Орындаушылық және концертмейстерлік дағдыларын 

меңгерген. Ӛз саласы бойынша алдыңғы қатарлы музыкалық білім элементтерін түсінеді және орындай біледі. 

В)Жасай білу: Жеке оқыту кезінде білім алушылардың психологиялық-педагогиалық сипаттамасын біледі; 

оқытуды саралау, интеграциялау және инклюзивті білім беруді біледі. С)Техникалық және орындаушылық  

білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады. Музыкалық ойлау және шығармашылық үрдістің негізгі 

заңдылықтарынқолданады. D)Музыкалық шығармалардың репертуарларын жіктей біледі. Сабақта музыка 

саласындағы жаңа заманауи технологиялардың элементтерін қосу, жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық 

баяндамалар, мәнжазбалар жаза, жоспармен қатар, орындай да алады. Е)Меңгеру: Орындаушылық, 

шығармашылық жұмыстар бойынша репертуардың ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар 

сәйкестігін бағалай білуді меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е). 

Пәннің атауы: «Хор класы және хормен жұмыс жасау 1».  

Бағдарлама авторы: оқытушы  Байшукурова А.Ж., Куспанов М.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушылардың мектепте хормен жұмыс жасау барысында ән салу 

шеберліктері мен дағдыларын, меңгерту, хормен жұмыс істеу әдістерін игеру,  вокалды-хор жұмыстарын 

жүзеге асыру мүмкіндіктерін, біліктілігін қалыптастыру; 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  «Хор класы және хормен жұмыс жасау 1» пәні жан- жақты дамытылған тұлғаны 

тәрбиелеуге назар аудара отырып, вокалды – хор ӛнерінің барлық санасынан білімдер және оларды ӛз 

шәкірттеріне жеткізе алатын музыка мұғалімін дайындайды. Бұл пәнде студенттер  шығармаларды жоғары 

профессионалдық деңгейде кӛркем орындау дағдыларын және хор ұжымын жұмыс істеуге қажетті есту 

қабілетін дамытады. Вокалдық- хор дағдыларын дамыту,  студенттерді вокалды хорға үйрету жүйесімен 

таныстыру, студенттерді қазақ және шетел композиторларының хор шығармашылығын озық үлгілері мен 

сондай – ақ халық әндері мен халық композиторлардың шығармашылығымен таныстыру,  хормен ойдағыдай 

практикалық жұмыс істеу практикасын ұйымдастыру, музыка мен текст авторлары туралы ӛмірбаяны жайлы 

мәліметтер, шығарма шыққан кезеңмен, оның мазмұнымен, шығарманың идеялары мен кӛркемдік 

ерекшеліктерін білу,вокалдық- хор талдауы: хордың типі мен түрі, партиялары мен хордың диапазондары, 

тесситурасы, интонациялық, мақамдық ырғақтық және басқа қиындықтар: тыныс алуды анықтау, студенттердің 

музыкалық қабілетін жетілдіру және дамыту (музыкалық есту, ритм, есте сақтау, музыкалық ойлау қабілеттері);  

Пререквизиттері: «Хор класы және сольфеджио»; «Вокал және мектеп ән репертуарын орындау». 

Постреквизиттері: «Музыка мұғалімінің орындаушылық  шеберлігі  (хорды дирижерлау)», «Хор класы және 

хор партитураларын оқу».  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Ӛз саласы бойынша алдыңғы қатарлы білім элементтерін 

түсінеді және кӛрсете біледі. В)Жасай білу: Ұжымда жұмыс жасауға қабілетті, ӛз кӛзқарасын нақты дәлелдей 

біледі, жаңа шешімдер ұсынады. С)Алған білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады. Музыкалық ойлау 

және шығармашылық үрдістің негізгі заңдылығын қолданады D)Музыкалық шығармалардың репертуарларын 

жіктей біледі. Алған біліміне сүйене отырып, ойды жинақтап, түйін түю, талдау жасай біледі. Е)Меңгеру: 

Заманауи элементтерді қосу, жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық баяндамалар, мәнжазбалар жазады, 

жоспар құра алады. Шығармаларды мәнерлі, кӛркемдік-идеялық мазмұнын ашып орындайды. Орындаушылық, 

шығармашылық жұмыстар бойынша репертуардың ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар 

сәйкестігін бағалай білуді меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е). 

Пәннің атауы: «Қазақ фольклор ансамблі».  

Бағдарлама авторы: оқытушы  PhD философия докторы Раимбергенов А.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылардың  музыкалық шығарманы эмоциялық жан-күйімен сезініп, 

дұрыс түсініп, шығармашылық мәнде ойнау қабілетін дамыту;  

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Қазақ фольклор ансамблі» пәні топ сабақ түрінде ӛткізіледі. Аспаптың 

құрылысы, оң қол, сол қол қойылымы, ысқыш жүргізу сияқты алғашқы үйренулерден бастап, әр түрлі 

формадағы шығармаларды ӛз бетінше талдап, орындай білу. Жеке  студенттің қабілетіне қарай орындаушылық, 

техникалық күрделілігі әр түрлі репертуар беріледі. Практикалық, орындаушылық және педагогикалық 

шеберлікті шыңдауда керекті педагогикалық және концерттік репертуарларды ӛз бетінше даярлауға қабілеті 

бар, музыкалық аспапта ойнаудың ең негізгі тәсілдерін меңгерген жоғары білімді мамандарды тәрбиелеп 

шығару. Пәнді оқып үйрену нәтижесінде білім алушының меңгеруге тиісті негізгі түсініктері, білімдері, 

біліктері және дағдылары: 
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-жеке және ұжымдаса жұмыс істеуді дамыту, музыканы аспапта фортепианоның сүйемелдеуімен бірге орындау 

процесіндегі бірлесе жұмыс істеу және шығармашылықпен бірге айналысу; 

- ішкі музыкалық сезіну қабілетінің орындаушы музыкант үшін де, педагог үшін де негізгі роль атқаратындығы. 

- ӛзін-ӛзі сырттан тыңдай білу қажеттлігі. 

- кӛркем образды жасаудағы эмоционалды-психикалық жұмыстың белсенділігі және сай келетін мәнерлеу 

құралдарын іздеудің маңыздылығы. 

Пререквизиттері: «Қазақ музыкасының тарихы», «Мамандық (фортепиано, баян, домбыра, қобыз)», 

Постреквизиттері: «Қазақ халық аспаптар ансамблі», «Музыка мұғалімінің орындаушылық  шеберлігі  (негізгі 

музыкалық аспап)» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: қазіргі ӛркениет және мәдениет мәселелері және тарихын, 

классикалық және қазіргі оркестрлік және ән мектептерінің дәстүрлерін біледі; В)Жасай білу: жеке және 

ұжымдаса жұмыс істеуді дамыту, музыканы аспапта сүйемелдеуімен бірге орындау процесіндегі бірлесе жұмыс 

жасай біледі және шығармашылықпен бірге айналысу жұмыстарын жүзеге асырады. Музыкалық аспаптарда 

ойнау тарихы, теориясы, тәжірибесін қолданады; С)нота материалдарын оқиды, тану сауатын меңгерген, 

орындаушылық ӛнердің қазіргі ғылыми - практикалық міндеттерді қоя біледі және оны шығармашылықпен 

шешеді; D)Музыкалық шығармалардың репертуарларын жіктей біледі. Музыкалық ұжымды ұйымдастыру және 

басқаруда алған білімін қолданады; Е)Меңгеру: Шығармаларды  мәнерлі, кӛркемдік-идеялық мазмұнын ашып 

орындайды. Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар  бойынша репертуардың ерекшелігін,шығарманың 

маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білуді меңгереді. 

 

9.2 Модуль - Орындаушылық шеберлік. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е). 

Пәннің атауы: «Ұрмалы музыкалық аспап 2 (хорды дирижерлау)».  

Бағдарлама авторы: оқытушылар: п.ғ.к. Мукеева Н.Е., п.ғ.к. Бекниязов Б.Б., PhD философия докторы 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш.  

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ маманды музыкалық-орындаушылық шеберлікке оның кӛркемдік-

эстетикалық кӛзқарасын қалыптастыру негізінде тәрбиелеу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Негізгі музыкалық аспап пәнінің құрылымы бір-біріне жалғаулы бӛліктерден 

тұрады. Олар: мұғаліммен бірге жеке практикалық жұмыс; үй тапсырмасы; студенттерді шығармашылық 

қызметке баулу; ансамбльдік орындау; орындаушылық практика. 

Пререквизиттері: «Хор класы және сольфеджио»; «Вокал және мектеп ән репертуарын орындау». 

Постреквизиттері: «Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық 

технологиялар», «Музыкалық білім беру әдіснамасы», «Музыка мұғалімінің орындаушылық  шеберлігі (негізгі 

музыкалық аспап)». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ұрмалы музыкалық аспаптардың шығу тарихын, үйрету әдістерін біледі; 

В)Педагогикалық тәжірибені, алған білімдерін музыкалық ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ете 

білу дағдыларын меңгереді; Е)Музыка мәдениетінің қоғамдық-әлеуметтік ерекшеліктеріне сай музыкалық 

мәдениетті насихаттайды, жоғары моральдық-эстетикалық және кәсіби қасиеттерін игереді.  

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е). 

Пәннің атауы: «Білім беру мекемелеріндегі хормен ән айту 2».  

Бағдарлама авторы: оқытушы  Байшукурова А.Ж., Куспанов М.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сабақ барысында және сабақтан тыс вокалды-хор қызметін ұйымдастыру және 

жүзеге асыруға қабілетті, техникалық қамтылған және эстетикалық дамыған музыкалық сауатты мұғалім 

даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Студенттер хор класында музыкалық қабілеттерін (есту, есте сақтау, сезім 

ықыластылығы) жетілдіреді, музыкалық танымын кеңейтеді, дұрыс тыныс алуға дыбыс тазалығын түзеуге, 

дикцияға, әуен бояуына, а capella орындауға үйренеді. Сонымен бірге хор жүргізушінің қабілетіне сай кәсіби-

техникалық шеберлігін кӛтеруге, репертуар таңдаудағы талғамын тәрбиелеумен жауапкершілікті тәртіпке 

баулиды. 

Пререквизиттері: «Хор класы және сольфеджио»; «Вокал және мектеп ән репертуарын орындау». 

Постреквизиттері: «Музыка мұғалімінің орындаушылық  шеберлігі (хорды дирижерлау)», «Хор класы және 

хор партитураларын оқу».  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шығарманың кӛркемдік мазмұнын, музыкасын, мәтінін және  

композиторлардың ӛмір баяны туралы біледі; В)Оқу барысында шығармаға теориялық талдау жасау әдістерін 

игереді. Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарын шешеді; Е)Алған білімдерін 

музыкалық ұжымдарды ұйымдастыруда кӛрсетеді және жетекшілік ете алады. Күрделі шығармаларды талдау 

және орындау мәнерін меңгереді. Дирижерлық хор білімі дағдыларын практикада қолданады.  
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Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е). 

Пәннің атауы: «Орындаушылық ӛнер тарихы және ансамбльдік орындау».  

Бағдарлама авторы: оқытушы  PhD философия докторы Раимбергенов А.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларға негізгі музыкалық  аспаптарынан негізгі заңдылықтары 

жӛнінде түсінік беру. Орындаушылық ӛнер тарихы және ансамбльдік орындау бойынша білім беру, 

шығармаларға, аспап түрлеріне қызығушылықты қалыптастыру. Жоғары  дәрежелі музыкалық білімі бар 

ұстаздар дайындау. Музыкадағы дыбыстар қозғалысының ӛзара байланысын таңдап ажырата білетін, кӛркем 

ӛнерде бағалай және қолдана білетін маман дайындау.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Аспаптық орындаушылық-шығармашылық қызметтің бір түрі. Аспаптық 

орындаушылық мәдениет. Білім алушылардыңоқытушылармен бірге жеке практикалық жұмыс; үй тапсырмасы; 

студенттерді шығармашылық қызметке баулу; ансамбльдік орындау; орындаушылық практика. 

Пререквизиттері: «Қазақ музыкасының тарихы», «Мамандық (фортепиано, баян, домбыра, қобыз)», 

Постреквизиттері: «Қазақ халық аспаптар ансамблі», «Музыка мұғалімінің орындаушылық  шеберлігі  (негізгі 

музыкалық аспап)» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: қазіргі заман тарихы мен мәдениетін; кәсіби-шығармашылық 

музыкалық білім тарихының қлыптасуы; музыкалық аспапта ойнау тарихы, теориясы және тәжірибесін біледі. 

В)Жасай білу: орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарын шешеді. С)Алған білімдерін 

музыкалық ұжымдарды ұйымдастыруда қолданады және жетекшілік ете алады. D)Музыка-теориялық, тарихи, 

жалпы арнайы кешендері; шығармашылық пен музыкалық ойлау қабілетінің негізгі заңдылықтарын біледі. 

Е)Меңгеру: концерттік-орындаушылық; кәсіби шеберлік; кәсіби араласу; практикалық проблемаларды шешу; 

ұйымдастыру және басқару дағдыларын меңгереді. 

 

10.1 Модуль -  Музыкалық-орындаушылық пәндер. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е). 

Пәннің атауы: «Қосымша музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және мектеп репертуарын 

орындау шеберлігі)».  

Бағдарлама авторы: оқытушылар: п.ғ.к. Мукеева Н.Е., п.ғ.к. Бекниязов Б.Б., PhD философия докторы 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: Оқу материалын толық меңгерген, педагогикалық шеберлігі жетілген, сабақ 

барысында және сабақтан тыс уақытта білім беру қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыруға қабілетті, 

техникалық қамтылған және эстетикалық дамыған  музыкалық  сауатты, мектеп репертуары мен негізгі аспапты 

меңгерген,  заманауи жан-жақты дамыған  музыка пәнінің мұғалімін даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән жалпы білім беретін мектептерге кәсіби даярланған музыка пәнінің мұғалімін 

дайындауда маңызды роль атқарады. Практикалық, орындаушылық және педагогикалық шеберлікті шыңдауда 

керекті педагогикалық және концерттік репертуарларды ӛз бетінше даярлауға қабілеті бар, музыкалық аспапта 

ойнаудың шығарманы дирижерлаудың ең негізгі тәсілдерін меңгерген жоғары білімді музыканттарды 

тәрбиелеп шығару. 

Пререквизиттері: «Негізгі музыкалық аспап 2 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз; хорды дирижерлау)», 

«Қазақ фольклор ансамблі». 

Постреквизиттері: «Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық 

технологиялар», «Музыка мұғалімінің орындаушылық  шеберлігі  (негізгі музыкалық аспап)». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Орындаушылық және концертмейстерлік дағдыларын 

меңгерген. Ӛз саласы бойынша алдыңғы қатарлы музыкалық білім элементтерін түсінеді және орындай біледі. 

В)Жасай білу: Жеке оқыту кезінде білім алушылардың психологиялық-педагогиалық сипаттамасын біледі; 

оқытуды саралау, интеграциялау және инклюзивті білім беруді біледі. С)Техникалық және орындаушылық  

білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады. Музыкалық ойлау және шығармашылық үрдістің негізгі 

заңдылықтарын қолданады. D)Музыкалық шығармалардың репертуарларын жіктей біледі. Алған біліміне 

сүйене отырып, ойды жинақтап, түйін түю, талдау жасай біледі. Е)Меңгеру: Сабақта музыка саласындағы жаңа 

заманауи технологиялардың элементтерін қосу, жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық баяндамалар, 

мәнжазбалар жаза, жоспармен қатар, орындай да алады. Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар  бойынша 

репертуардың ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білуді меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е). 

Пәннің атауы: «Педагогикалық практикаларды әдістемелік қамтамасыз ету». 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к. Қартбаева Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұтас педагогикалық процесті құзырлылық әдіспен іске асыруға мүмкіндік 

беретін болашақ мұғалімнің кәсіби іскерлігін және дағдысын қалыптастыра отырып, қажетті нормативтік 

құжаттарды дайындауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Педагогикалық практикаларды әдістемелік қамтамасыз ету студенттердің болашақ 

музыка маман ретінде қалыптасуын қамтамасыз етеді. Олардың даярлығы мен мамандыққа  сәйкестілігін нақты 
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бағалауға мүмкіндік туғызады. Бұл таңдау компоненті  негізінде  кәсіби қызметке кезеңдік жүйе бойынша ену 

қағидасы жатыр. Пән барысында  студенттердің тұлғалық және кәсіби қырлары  қалыптаса бастайды. Тұлғалық 

қырына ғылыми кӛзқарасы, жалпы  мәдениетінің жоғарғы деңгейі, ықпал етушілік ақпараттық сауаттылығы т.б.  

жатады. Кәсіби қырына педагогикалық қабілеті, арнайы ӛзіндік бағытын жете  білуі (тұлғалық, сараптаушылық, 

қарым-қатынастық, құрастырушылық, шығармашылық және ұйымдастырушылық, болжаушылық, сонымен 

қатар кәсіби-құзырлығын қамтамасыз етуі, ғылыми-зерттеушілік) және тағы басқада іс-әрекет жұмыстарының 

түрлерін жатқызуға болады. Студенттердің осындай сапалы қырларын қалыптастыруда педагогикалық 

практиканың маңызы зор. Педагогикалық практикаларды әдістемелік қамтамасыз ету пәні студенттердің 

педагогикалық және музыкалық-орындаушылық шеберлік дағдыларын ұйымдастырып басқаруда, сонымен 

қатар мектепте жүргізілетін оқу-тәрбие жұмыстарын кәсіби дайындауда негізгі роль атқарады. 

Пререквизиттері: «Инклюзивті білім беру», «Мамандық (фортепиано, баян, домбыра, қобыз)», «Бағалаудың 

ӛлшемдік технологиялары». 

Постреквизиттері: «Қазақ халық аспаптар ансамблі», «Әлем музыкасының тарихы және халық 

шығармашылығы» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)оқыту процесінде білім алушыларды психологиялық-педагогикалық 

сипаттамасын, оқытуды саралау, сараптау, интеграциялау және инклюзивті білімді біледі; В)музыка пәнін 

оқытуда жаңа педагогикалық технологияларды  меңгерген, ұжымда жұмыс жасай алады; С)Техникалық және 

орындаушылық  білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады. Е)Алған білімдерін практикада музыкалық 

ұжымдарды ұйымдастыруда кӛрсетеді және жетекшілік ете алады.   

 

10.2 Модуль - Музыкалық шығармаларды тыңдау және орындау 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е). 

Пәннің атауы: «Туыстас музыкалық аспаптарды және балалар музыка мектебінің репертуарын үйрену)».  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к. Мукеева Н.Е., п.ғ.к. Бекниязов Б.Б., PhD философия докторы Раимбергенов А.И, 

магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова А.Ж., Абдирова Г.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: Туыстас музыкалық аспаптарда ойнаудың ең негізгі тәсілдерін меңгерту, балалар 

музыка мектебінің репертуарын үйрену жан-жақты білімді музыкант даярлау. Музыкадағы дыбыстар 

қозғалысының ӛзара байланысын таңдап ажырата білетін, кӛркем ӛнерді бағалай және қолдана білетін маман 

дайындау.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Туыстас музыкалық аспаптық орындаушылық- шығармашылық қызметтің  бір  

түрі. Аспаптық орындаушылық мәдениет. Үйретілетін  аспап бойынша әртүрлі  бағыттар мен дәуірлердегі, 

стильдегі аспаптық  шығармалар. Балалар музыка мектебінің репертуарын ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: «Негізгі музыкалық аспап 2 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз; хорды дирижерлау)», 

«Қазақ фольклор ансамблі». 

Постреквизиттері: «Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық 

технологиялар», «Музыка мұғалімінің орындаушылық  шеберлігі  (негізгі музыкалық аспап)». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: қазіргі заман тарихы мен мәдениетін; кәсіби-шығармашылық 

музыкалық білім тарихының қалыптасуы; музыкалық аспапта ойнау тарихы, теориясы және тәжірибесін біледі. 

В)Жасай білу: орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарын шешеді. С)балалар музыка 

мектебінің репертуарын біледі. D)Музыка-теориялық, тарихи, жалпы арнайы кешендері; шығармашылық пен 

музыкалық ойлау қабілетінің негізгі заңдылықтарын біледі, Е)Меңгеру: концерттік-орындаушылық; кәсіби 

шеберлік; кәсіби араласу; практикалық проблемаларды шешу; ұйымдастыру және басқару дағдыларын 

меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е). 

Пәннің атауы: «Балалар музыкалық аспаптарында жеке оқытудың ерекшеліктері». 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к. Қартбаева Ж.Ж., магистр Мухтарова С.К., магистр Берденова А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Музыкалық-орындаушылық шеберлікті болашақ маман иесінің шығармашылық 

ой-санасын дамыту негізінде тәрбиелеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Балалар музыкалық аспаптарында жеке оқытудың ерекшеліктері пәнінің 

құрылымы бір-біріне жалғаулы бӛліктерден тұрады. Олар: мұғаліммен бірге жеке практикалық жұмыс; үй 

тапсырмасы; білім алушыларды шығармашылық қызметке баулу; ансамбльдік орындау; орындаушылық 

практика. 

Пререквизиттері: «Инклюзивті білім беру», «Мамандық (фортепиано, баян, домбыра, қобыз)», «Бағалаудың 

ӛлшемдік технологиялары». 

Постреквизиттері: «Қазақ халық аспаптар ансамблі», «Әлем музыкасының тарихы және халық 

шығармашылығы» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазіргі заман тарихы мен мәдениетін; Кәсіби-шығармашылық музыкалық 

білім тарихының қалыптасуы; Музыкалық аспапта ойнау тарихы,теориясы және тәжірибесі; Музыка-

теориялық, тарихи, жалпы ғылыми пәндердің арнайы кешендері; Шығармашылық пен музыкалық ойлау 

қабілетінің негізгі заңдылықтарын біледі; В)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарын 
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шешеді; кәсіби жұмыс жасай алады. С)Балалар музыкалық аспаптарында жеке оқытудың ерекшеліктерін біледі 

және қолданады. D)Музыка-теориялық, тарихи, жалпы арнайы кешендері; Шығармашылық пен музыкалық 

ойлау қабілетінің негізгі заңдылықтарын игереді. Е)Концерттік-орындаушылық; Кәсіби шеберлік; Кәсіби 

араласу; Практикалық проблемаларды шешу; Ұйымдастыру және басқару дағдыларын меңгереді. 

 

5В010600 – МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ 

3(3) КУРС 

(Қашықтықтан білім беру технологиясы) 

Қабылдау жылы 2018 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

7.1 Модуль Музыка тарихы және орындаушылық, 11 кредит 

КП TК KMAMROSh 3316 Қосымша музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) 

және мектеп репертуарын орындау шеберлігі 

4 3 

БП TК MARO 3217 Музыка ән репертуарын орындау 5 5 

БП ТК HD 3218 Хорды дирижерлау 5 3 

7.2 Модуль Музыка тарихы және орындаушылық, 11 кредит 

КП TК KMAS 3316 Қосымша музыкалық аспап -синтезатор 4 3 

БП TК MAUA 3217 Мектеп әндерін үйрету әдістемесі 5 5 

БП ТК ВHD 3218 Балалар хорын дирижерлау 5 3 

8.1 Модуль Музыкалық-шығармашылық іс-әрекет, 14 кредит 

БП ЖК BOT 3219 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 5 3 

БП ТК NMA2 3220 Негізгі музыкалық аспап2 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) 5 3 

КП TК AMTHSh 3321 Әлем музыкасының тарихы және халық шығармашылығы 5 3 

КП TК MBBA 3322 Музыкалық білім беру әдіснамасы 5 3 

  Педагогикалық практика 5 2 

8.2 Модуль Ғылыми зерттеу және музыкалық-орындаушылық іс-әрекет, 14 кредит 

БП ЖК BOT 3219 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 5 3 

БП ТК UMA2 3220 Ұрмалы музыкалық аспап 2 5 3 

КП TК ZhGKAM 3321 XX ғасырдағы қазақ және әлем музыкасы 5 3 

КП TК GZN 3322 Ғылыми зерттеу негіздері 5 3 

  Педагогикалық практика 5 2 

9.1 Модуль Орындаушылық шеберлік және практика, 9 кредит 

КП МК MMOSh 3323 Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (негізгі 

музыкалық аспап) 

6 3 

КП МК MMOSh 3324 Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (хорды 

дирижерлеу) 

6 3 

КП ТК ВВМІMSU 3325 Білім беретін мекемелерде интеграцияланған музыка сабақтарын 

ұйымдастыру 

6 3 

9.2 Модуль Музыка мҧғалімінің орындаушылық шеберлігі және практикасы, 9 кредит 

КП МК MMOSh 3323 Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (негізгі 

музыкалық аспап) 

6 3 

КП МК MMOSh 3324 Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (хорды 

дирижерлеу) 

6 3 

КП ТК MDMIMS 3325 Мектепке дейінгі мекемелердегі интеграцияланған музыкалық 

сабақтар 

6 3 

 

5В010600 – МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ 

4 КУРС 

Қабылдау жылы 2017 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
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ы
 

11.1 Модуль Орындаушылық іс-әрекет және музыканы оқыту, 11 кредит 

БП ТК BMMIAAZMT 

4223 

Болашақ музыка мұғалімінің іс-әрекеті аясындағы заманауи 

мультимедиялық технологиялар 

7 3 

KП ТК KKAA 4324 Қазақ халық аспаптар ансамблі 7 3 
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КП ТК AMTHSh 4325 Әлем музыкасының тарихы және халық шығармашылығы 7 5 

11.2 Модуль Музыканы талдау және орындаушылық іс-әрекет, 11 кредит 

БП ТК MShKO 4223 Музыкалық шығармаларды компьютерлік ӛңдеу 7 3 

KП ТК BOZh 4324 Балалар оркестрімен жұмыс 7 3 

КП ТК ZhGKAM 4325 ХХ ғасырдағы қазақ және әлем музыкасы 7 5 

12.1 Модуль Арнайы курстар, 10 кредит 

KП ТК MВВА 4326 Музыкалық білм беру әдіснамасы 7 5 

KП ТК ВВМІMSU 4327 Білім беретін мекемелерде интеграцияланған музыка сабақтарын 

ұйымдастыру 

7 5 

12.2 Модуль Зерттеушілік іс-әрекет, 10 кредит 

KП ТК GZN 4326 Ғылыми-зерттеу негіздері 7 5 

KП ТК MDMIMS4327 Мектепке дейінгі мекемелердегі интеграцияланған музыкалық 

сабақтар 

7 5 

13 Модуль Орындаушылық шеберлік және практика, 27 кредит 

КП МК MMOSh 4328 Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (негізгі музыкалық 

аспап) 

7 3 

КП МК MMOSh 4329 Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (хорды дирижерлеу) 7 5 

КП ЖК HKHPO 4330 Хор класы және хор партитураларын оқу  7 4 

  Педагогикалық практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

 

11.1 Модуль - Орындаушылық іс-әрекет және музыканы оқыту. 
 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Болашақ музыка мұғалімінің іс-әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық технологиялар. 

Бағдарлама авторы:  оқытушы магистр Ермекбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқу материалын толық меңгерген, педагогикалық шеберлігі жетілген, сабақ 

барысында және сабақтан тыс уақытта білім беру қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыруға қабілетті, 

техникалық қамтылған және эстетикалық дамыған музыкалық сауатты, мектеп репертуары мен негізгі аспапты 

меңгерген, заманауи жан-жақты дамыған музыка пәнінің мұғалімін даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 5В010600 – Музыкалық  білім бағдарламасының негізгі бӛлімі және «Болашақ 

музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық технологиялар » оқу пәнін меңгеру мен 

сапалы оқыту үшін қажетті және жеткілікті оқу-әдістемелік құжаттардың жиынтығы болып табылады. Бұл пән 

келесі мақсаттар мен міндеттерге жетуге мүмкіндік береді: дайындық бағыттарына сәйкес мамандар 

дайындаудың тиімділігі мен сапасын арттыру; ғылым, техника және ӛндірістің жетістіктерін есепке алып, оқу 

пәнін оқып-үйренуді ұйымдастыру және мазмұнын жүйелеу; білім беру процесінің әдістемелік қамтамасыз 

етілуін жақсарту; студенттердің білімін бақылау мен оқу жұмысын ӛзбетінше тиімді жоспарлау және 

ұйымдастыру; оқу материалын меңгертуде студенттерге әдістемелік кӛмек кӛрсету; педагогикалық шеберлігін 

жетілдіруде оқытушыларға кӛмек кӛрсету;  білім алушылардың дүниетанымы мен ӛнердің негізгі деңгейдегі 

жағдайын оқу материалдарымен байланысы игеру; пәнге деген студенттердің кӛркемдік кӛзқарасын, 

шығармашылық қабілетін қалыптастыру; педагогикалық тұрғыда шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше 

айналысып, талдауға және баға беруге үйрену; жаңа технологиялық әдістерді сабақтардың түріне қарай таңдай 

білу; жаңашылдык идеяларды іске асыру, стандартты емес және альтернативті шешім таба білу біліктері мен 

дағдыларын меңгеру; сыни түрғысыдан ойлауға, жаңа педагогикалык идеяларды генерациялауға кабілетті 

болуға кӛмектеседі. 

Пререквизиттері: «Музыка пәнін оқыту әдістемесі», «Негізгі музыкалық аспап 2 (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз, хорды дирижерлау)», «Вокал және мектеп ән репертуарын орындау». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Ӛз саласы бойынша алдыңғы қатарлы музыкалық білім 

элементтерін түсінеді және орындай біледі. В)Жасай білу: критериалды бағалауды ұйымдастыру тәсілдерін 

меңгерген, сәйкес әдістемелік құралдарды қолданады. С)Техникалық және орындаушылық  білімі мен түсінікті 

кәсіби деңгейде қолданады. Музыкалық шығармалардың репертуарларын жіктей біледі.Музыкалық ойлау және 

шығармашылық үрдістің негізгі заңдылықтарын қолданады.D)Сабақта музыка саласындағы жаңа заманауи 

технологиялардың элементтерін қосу, жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық баяндамалар, мәнжазбалар жаза, 

жоспармен қатар, орындай да алады. Е)Меңгеру: Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар бойынша 

репертуардың ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай біледі. 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ халық аспаптар ансамблі. 

Бағдарлама авторы:  оқытушы PhD философия докторы Раимбергенов А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылардың музыкалық шығарманы эмоциялық жан-күйімен сезініп, 

дұрыс түсініп, шығармашылық мәнде қазақ халық аспаптарында ойнау қабілетін дамыту; Практикалық, 
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орындаушылық және педагогикалық шеберлікті шыңдауда керекті педагогикалық және концерттік 

репертуарларды ӛз бетінше даярлауға қабілеті бар, музыкалық аспапта ойнаудың ең негізгі тәсілдерін 

меңгерген жоғары білімді мамандарды тәрбиелеп шығару. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Қазақ халық аспаптар ансамблі» пәні топ сабақ түрінде ӛткізіледі. Аспаптың 

құрылысы, оң қол, сол қол қойылымы, ысқыш жүргізу сияқты алғашқы үйренулерден бастап, әр түрлі 

формадағы  шығармаларды ӛз бетінше талдап, орындай білу. Жеке студенттің қабілетіне қарай орындаушылық, 

техникалық күрделілігі әр түрлі репертуар беріледі. Пәнді оқып үйрену нәтижесінде білім алушының меңгеруге 

тиісті негізгі түсініктері, білімдері, біліктері және дағдылары: шығармаларды ансамбльде ұжыммен орындау, 

жеке және ұжымдаса жұмыс істеуді дамыту, музыканы аспапта фортепианоның сүйемелдеуімен бірге орындау 

процесіндегі бірлесе жұмыс істеу және шығармашылықпен бірге айналысу; ішкі музыкалық сезіну қабілетінің 

орындаушы музыкант үшін де, педагог үшін де негізгі роль атқаратындығы. Ӛзін-ӛзі сырттан тыңдай білу 

қажеттлігі. Кӛркем образды жасаудағы эмоционалды-психикалық жұмыстың белсенділігі және сай келетін 

мәнерлеу құралдарын іздеудің маңыздылығы. 

Пререквизиттері: «Музыка пәнін оқыту әдістемесі», «Негізгі музыкалық аспап 2 (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз, хорды дирижерлау)», «Қазақ фольклор ансамблі». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: қазіргі ӛркениет және мәдениет мәселелері және тарихын, 

классикалық және қазіргі оркестрлік және ән мектептерінің дәстүрлерін біледі; В)Жасай білу: жеке және 

ұжымдаса жұмыс істеуді дамыту, музыканы аспапта сүйемелдеуімен бірге орындау процесіндегі бірлесе жұмыс 

жасай біледі және шығармашылықпен бірге айналысу жұмыстарын жүзеге асырады. Музыкалық аспаптарда 

ойнау тарихы, теориясы, тәжірибесін қолданады; С)нота материалдарын оқиды, тану сауатын меңгерген, 

орындаушылық ӛнердің қазіргі ғылыми - практикалық міндеттерді қоя біледі және оны шығармашылықпен 

шешеді; D)Музыкалық шығармалардың репертуарларын жіктей біледі. Музыкалық ұжымды ұйымдастыру және 

басқаруда алған білімін қолданады; Е)Меңгеру: Шығармаларды  мәнерлі, кӛркемдік-идеялық мазмұнын ашып 

орындайды. Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар бойынша репертуардың ерекшелігін,шығарманың 

маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білуді меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Әлем музыкасының тарихы және халық шығармашылығы. 

Бағдарлама авторы:  оқытушы п.ғ.к Зейнуллина Ж.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлемдік музыка тарихын тереңірек игеріп оқыту. Болашақ музыка мұғаліміне 

әлемдік музыка мәдениеті мен тарихынан жан-жақты мағлұмат беріп әлемдік тарихи-музыкалық әдебиеттерді  

оқып игерген  мамандарды оқытып тәрбиелеу.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Әлемдік музыка тарихы» пәні бойынша болашақ маман Әлемдік музыка 

тарихының маңыздылығын түсінуі және оған қалыптасқан кәсіптік қызығушылығы болуы керек. Кәсіптік 

қызмет саласында басты мәселелер Әлемдік музыка тарихымен таныс болуы және ӛз еңбегінің жемісі үшін 

кәсіптік жауапкершілік сезіміне ие болуы тиіс. Білім алушылардың дүниетанымы мен Әлемдік музыка 

тарихының қазіргі кездегі дамуы, оқу материалдарымен байланысының болуы  және  қазіргі  заман  музыка 

тарихын қолдану арқылы жаңа білім ала білуі тиіс. Сондықтан педагогикалық тұрғыда шығармашылық 

жұмыспен ӛз бетінше айналысып, талдауға үйренеді. Ежелгі грек музыкасы туралы деректерді, Батыс 

Европадағы музыка ӛнері мен Орта ғасырлардағы еуропалық музыка мәдениетінің дамуы, XVIII - ғасырдағы 

музыка ӛнерінің  басты неміс халқының ұлы композиторлары И.С.Бахтың және Георг Фридрих Гендель, Вена 

классикалық мектебінің негізін қалаушылар И.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен сияқты аты әйгілі музыка 

майталмандарының  шығармашылығы; Азия және Африка елдерінің (Қытай, Жапон, Моңғолия  және Вьетнам)  

кәсіби музыка мәдениеті мен ӛнерінің ерекшеліктері, ТМД елдері - Украина, Белоруссия, Түрікмен т.б. 

халықтарының музыкалық мұралары. 

Пререквизиттері: «Музыка пәнін оқыту әдістемесі», «Негізгі музыкалық аспап 2 (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз, хорды дирижерлау)», «Қазақ фольклор ансамблі». «Педагогикалық практикаларды әдістемелік 

қамтамасыз ету». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әлем музыкасының тарихы және халық шығармашылығы бойынша 

білімді игерген, Музыкалық  шығарманың  кӛркемдік идеясын, оның  мазмұнын, формасын, стилін ӛз бетінше 

қабылдайлы, ӛз орындауында іске асыра біледі; В)Музыкалық ӛнердің тарихын қазіргі заманғы музыкамен 

ұштастырып оқыта алады; Техникалық іс-тәжірибесін дамыту, кӛркемдік мәндерді кӛп түрлі құралдармен 

қамтамасыз ету; ӛз алдына орындаушылық міндеттер қою және оны орындаудың тиімді жолдарын  

ұйымдастырумен қатар, ӛз бетінше жұмыс істей білу қабілеті дамыған; С)Білім алушылардың дүниетанымы 

мен ӛнердің халықаралық деңгейдегі жағдайын оқу материалдарымен байланысын меңгерген; D)Күйлердің  

және музыкалық шығармалардың кӛркемдік идеясын, оның мазмұын, формасын, стилін ӛз бетінше қабылдай 

біледі және ӛз бетінше орындауға дағдыланған; Е)Репертуарды (болашақ кәсіби қызметіне қарай) 

қалыптастырады; тарихи музыкалық білімді тәжірибеде қолданады. 
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11.2 Модуль - Музыканы талдау және орындаушылық іс-әрекет, 
 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Музыкалық шығармаларды компьютерлік ӛңдеу. 

Бағдарлама авторы:  оқытушы магистр Ермекбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқу материалын толық меңгерген, педагогикалық шеберлігі жетілген, сабақ 

барысында және сабақтан тыс уақытта білім беру қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыруға қабілетті, 

техникалық қамтылған және эстетикалық дамыған музыкалық сауатты, мектеп репертуары мен негізгі аспапты 

меңгерген, заманауи жан-жақты дамыған музыка пәнінің мұғалімін даярлау. Музыкалық шығармаларды 

компьютерлік ӛңдеудің ең негізгі  тәсілдерін меңгерген жоғары  білімді музыкант даярлап шығару. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 5В010600 – Музыкалық  білім бағдарламасының негізгі бӛлімі және «Болашақ 

музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық технологиялар» оқу пәнін меңгеру мен 

сапалы оқыту үшін қажетті және жеткілікті оқу-әдістемелік құжаттардың жиынтығы болып табылады. Бұл пән 

келесі мақсаттар мен міндеттерге жетуге мүмкіндік береді: дайындық бағыттарына сәйкес мамандар 

дайындаудың тиімділігі мен сапасын арттыру; ғылым, техника және ӛндірістің жетістіктерін есепке алып, оқу 

пәнін оқып-үйренуді ұйымдастыру және мазмұнын жүйелеу; білім беру процесінің әдістемелік қамтамасыз 

етілуін жақсарту; студенттердің білімін бақылау мен оқу жұмысын ӛзбетінше тиімді жоспарлау және 

ұйымдастыру; оқу материалын меңгертуде студенттерге әдістемелік кӛмек кӛрсету; педагогикалық шеберлігін 

жетілдіруде оқытушыларға кӛмек кӛрсету; білім алушылардың дүниетанымы мен ӛнердің негізгі деңгейдегі 

жағдайын оқу материалдарымен байланысы игеру; пәнге деген студенттердің кӛркемдік кӛзқарасын, 

шығармашылық қабілетін қалыптастыру; педагогикалық тұрғыда шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше 

айналысып, талдауға және баға беруге үйрену; жаңа технологиялық әдістерді сабақтардың түріне қарай таңдай 

білу; жаңашылдык идеяларды іске асыру, стандартты емес және альтернативті шешім таба білу біліктері мен 

дағдыларын меңгеру; сыни түрғысыдан ойлауға, жаңа педагогикалык идеяларды генерациялауға кабілетті 

болуға кӛмектеседі. кКомпьютермен кеңінен танысып, онда ӛңдеу тәсілдерін үйрену. Аккордтар. Қос 

дауыстылық. 

Пререквизиттері: «Музыка пәнін оқыту әдістемесі», «Негізгі музыкалық аспап 2 (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз, хорды дирижерлау)», «Вокал және мектеп ән репертуарын орындау». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Ӛз саласы бойынша алдыңғы қатарлы музыкалық білім 

элементтерін түсінеді және орындай біледі. В)Жасай білу: Музыкалық шығармаларды компьютерлік ӛңдей 

алады. С)Техникалық және орындаушылық  білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады. Музыкалық 

шығармалардың репертуарларын жіктей біледі.Музыкалық ойлау және шығармашылық үрдістің негізгі 

заңдылықтарын қолданады. D)Сабақта музыка саласындағы жаңа заманауи технологиялардың элементтерін 

қосу, жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық баяндамалар, мәнжазбалар жаза, жоспармен қатар, орындай да 

алады. Е)Меңгеру: Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар бойынша репертуардың ерекшелігін, 

шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай біледі. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Балалар оркестрімен жұмыс жасау. 

Бағдарлама авторы: оқытушы PhD философия докторы Раимбергенов А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылардың музыкалық шығарманы эмоциялық жан-күйімен сезініп, 

дұрыс түсініп, шығармашылық мәнде қазақ халық аспаптарында ойнау қабілетін дамыту; Балалар оркестрін 

құру мен жұмыс жасау дағдыларын меңгерту. Практикалық, орындаушылық және педагогикалық шеберлікті 

шыңдауда керекті педагогикалық және концерттік репертуарларды ӛз бетінше даярлауға қабілеті бар, 

музыкалық аспапта ойнаудың ең негізгі тәсілдерін меңгерген жоғары білімді мамандарды тәрбиелеп шығару. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Балалар оркестрімен жұмыс жасау» пәні топ сабақ түрінде ӛткізіледі. Аспаптың 

құрылысы, оң қол, сол қол қойылымы, ысқыш жүргізу сияқты алғашқы үйренулерден бастап, әр түрлі 

формадағы шығармаларды ӛз бетінше талдап, орындай білу. Жеке  студенттің қабілетіне қарай орындаушылық, 

техникалық күрделілігі әр түрлі репертуар беріледі. Пәнді оқып үйрену нәтижесінде білім алушының меңгеруге 

тиісті негізгі түсініктері, білімдері, біліктері және дағдылары: шығармаларды оркестрде ұжыммен орындау,  

-жеке және ұжымдаса жұмыс істеуді дамыту, музыканы аспапта фортепианоның сүйемелдеуімен бірге орындау 

процесіндегі бірлесе жұмыс істеу және шығармашылықпен бірге айналысу; ішкі музыкалық сезіну қабілетінің 

орындаушы музыкант үшін де, педагог үшін де негізгі роль атқаратындығы. Ӛзін-ӛзі сырттан тыңдай білу 

қажеттілігі. Кӛркем образды жасаудағы эмоционалды-психикалық жұмыстың белсенділігі және сай келетін 

мәнерлеу құралдарын іздеудің маңыздылығы. 

Пререквизиттері: «Музыка пәнін оқыту әдістемесі», «Негізгі музыкалық аспап 2 (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз, хорды дирижерлау)», «Қазақ фольклор ансамблі». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: қазіргі ӛркениет және мәдениет мәселелері және тарихын, 

классикалық және қазіргі оркестрлік және ән мектептерінің дәстүрлерін біледі; В)Жасай білу: жеке және 

ұжымдаса жұмыс істеуді дамыту, музыканы аспапта сүйемелдеуімен бірге орындау процесіндегі бірлесе жұмыс 
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жасай біледі және шығармашылықпен бірге айналысу жұмыстарын жүзеге асырады. Музыкалық аспаптарда 

ойнау тарихы, теориясы, тәжірибесін қолданады; С)нота материалдарын оқиды, тану сауатын меңгерген, 

орындаушылық ӛнердің қазіргі ғылыми - практикалық міндеттерді қоя біледі және оны шығармашылықпен 

шешеді; D)Музыкалық шығармалардың репертуарларын жіктей біледі. Музыкалық ұжымды ұйымдастыру және 

басқаруда алған білімін қолданады; Е)Меңгеру: Шығармаларды мәнерлі, кӛркемдік-идеялық мазмұнын ашып 

орындайды. Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар бойынша балалар репертуарының ерекшелігін, 

шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білуді меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: ХХ ғасырдағы қазақ және әлем музыкасы. 

Бағдарлама авторы: оқытушы п.ғ.к Зейнуллина Ж.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: «ХХ ғасырдағы қазақ және әлем музыкасы» пәнін оқыту арқылы  ұлттық және 

әлемдік музыкалық мәдениетіміздің тарихи тегі мен табиғатының терең мағлұматтарын білетін болашақ музыка 

мамандарын дайындау.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кәсіптік қызмет саласында басты мәселелер қазақ және әлемдік музыка 

тарихымен таныс болуы  және ӛз еңбегінің жемісі үшін кәсіптік жауапкершілік сезіміне ие болуы тиіс. Білім 

алушылардың дүниетанымы мен әлемдік музыка тарихының қазіргі кездегі дамуы, оқу материалдарымен 

байланысының болуы және қазіргі заман музыка тарихын қолдану арқылы жаңа білім ала білуі тиіс. Сондықтан 

педагогикалық тұрғыда шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше айналысып, талдауға үйренеді. Болашақ 

құзіретті музыка маманы «ХХ ғасырдағы қазақ және әлем музыкасы» пәнін оқып үйренуде жалпы мәдениетті 

меңгереді. Музыкалық ӛнердің тарихын оқи отырып, қазіргі заманғы заманауи музыкамен ұштастырып 

жалғастырылады. Мұнда қамтитын мәселелер: ХХ ғасырлар арасындағы музыкалық мәдениет кӛріністері, түрлі 

жазбалардагы музыка ӛнеріне қатысгы мәліметгер, музыкалық - эпикалық дәстүр, күйшілік және әншілік ӛнер, 

XX ғасыр кәсіби музыка мәдениетін,. қорытып айтқанда, «Қазақ және әлем музыка тарихы» пәні бойынша 

қажетті толық ақпаратты таба аласыз. Болашақ маман жалпы музыка тарихының маңыздылығын түсінуі, және 

оған қалыптасқан кәсіптік қызығушылығы болуы керек. 

Пререквизиттері: «Музыка пәнін оқыту әдістемесі», «Негізгі музыкалық аспап 2 (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз, хорды дирижерлау)», «Қазақ фольклор ансамблі». «Педагогикалық практикаларды әдістемелік 

қамтамасыз ету». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кӛрнекті композиторлардың ӛзіндік стильдері. Европалық музыкадағы  

музыкалық жанрларды ажыра алады. Музыкалық ӛнердің тарихын қазіргі заманғы музыкамен ұштастырып 

оқытады; В)Тарихи музыкалық шығармалардың мазмұнын түсінеді және Музыкалық шығарманың кӛркемдік 

идеясын, оның мазмұын, формасын, стилін ӛз бетінше қабылдай білу және ӛз орындауында жіктей біледі. С)Тіл 

мәдениетін дамыту. Қазіргі заман тарихы мен мәдениетін меңгерген. D)Шығармашылық пен музыкалық ойлау 

қабілетінің негізгі заңдылықтарын біледі, қолданады. Е)Репертуарды (болашақ кәсіби қызметіне қарай) 

қалыптастырады; тарихи музыкалық білімді тәжірибеде қолданады. 

 

12.1  Модуль - Арнайы курстар 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Музыкалық білім беру әдіснамасы. 

Бағдарлама авторы:  оқытушы магистр Мухтарова С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Еліміз егемендік жолына түскелі, музыкалық білім беру әдіснамасы, музыка 

тарихын тереңірек игеріп оқытудың маңызы артып отыр. Осыған орай бұл пән, шәкірттердің келешекте 

ұстаздық қызметінде мектеп оқушыларына жеткізе алатын, әлемдік тарихи-музыкалық әдебиеттерді оқып 

игеретін жас мамандарды тәрбиелеу мақсатын кӛздейді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Музыкалық білім мамандығы бойынша болашақ мамандардың кәсіби дайындығы 

жолында музыкалық білім берудің әдіснамасы курсының зор маңызы бар. Философия, музыкатану, психология 

және басқа ғылымдармен үздіксіз байланыс студенттерге ұланғайыр кӛркемдік және философиялық жалпы 

қорытындылауға жүйелі түрде қарастырып, анализ бен синтезді байланыстыруға, зерттеу мәселелерді біртұтас 

түрде кӛруге, музыкалық білім берудің табиғатын тануға мүмкіндік береді. Музыкалық білім берудің 

әдіснамасы негізін оқу – студенттердің тарихи-теориялық, музыка-орындаушылық, психология-педагогикалық 

циклындағы пәндерден, музыкалық білімнің теориясы мен практикасы курсынан алғаш  білім, іскерлік және 

дағдыларына сүйенеді. Әдіснамалық дәрежедегі педагогикалық болмыстың құбылыстары мен заңдылықтарын, 

оларды түсіндіру тәсілдерін ұғыну, логикалық ойлауды меңгеру, әр түрлі мамандықтағы оқытушының 

творчестволық ӛсуінің негізгі кӛрсеткіштерінің бірі болып табылады. 

Пререквизиттері: «Гармония», «Музыка пәнін оқыту әдістемесі», «Негізгі музыкалық аспап 2 (фортепиано, 

баян, домбыра, қобыз, хорды дирижерлау)», «Қазақ фольклор ансамблі». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: қазіргі ӛркениет және мәдениет мәселелері және тарихын, 

классикалық және қазіргі оркестрлік және ән мектептерінің дәстүрлерін біледі; В)Жасай білу: жеке және 
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ұжымдаса жұмыс істеуді дамыту, музыканы аспапта сүйемелдеуімен бірге орындау процесіндегі бірлесе жұмыс 

жасай біледі және шығармашылықпен бірге айналысу жұмыстарын жүзеге асырады. С)нота материалдарын 

оқиды, тану сауатын меңгерген, орындаушылық ӛнердің қазіргі ғылыми - практикалық міндеттерді қоя біледі 

және оны шығармашылықпен шешеді; D)Музыкалық шығармалардың репертуарларын жіктей біледі. 

Музыкалық ұжымды ұйымдастыру және басқаруда алған білімін қолданады; Е)Меңгеру: Орындаушылық, 

шығармашылық жұмыстар бойынша репертуардың ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар 

сәйкестігін бағалай білуді меңгерген.. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Білім беретін мекемелерде интеграцияланған музыка сабақтарын ұйымдастыру. 

Бағдарлама авторы:  оқытушы п.ғ.к. Мукеева Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларды жалпы білім беретін мектеп мекемелерде  музыка мұғалімі 

ретінде болашақ музыкалық-педагогикалық қызметке даярлау, оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу әдістемесін, 

әдісін, тәсілдерін игерту. Болашақ музыка мұғалімдерін қалыптастырудағы міндеттері: студенттердің пән 

мазмұны, білімдері, бағыттары жӛнінде түсініктер алуына мүмкіндік туғызу; жалпы білім беретін мектептің әр 

сыныптарда оқушылардың жас ерекшеліктерін, олардың қызығушылықтарын, биімділіктерін және т.б. ескере 

отырып, музыка бағдарламаларын жүзеге асыруда музыкалық жұмыстарды меңгерулеріне кӛмектесу; музыкал 

пәнін оқыту әдістемесінде ӛзінің тәжірибесін жинақтауда шығармашылық ізденуіне жағдай жасау, музыкалық 

іс-әрекеттердің әр алуан түрлерінде мұғалімнің жеке тұлғасының кәсіби педагогикалық қаситеттерін 

меңгеруіне кӛмектесу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Білім беретін мекемелерде интеграцияларған музыка сабақтарын ұйымдастыру» 

таңдау компонент курсы  болашақ маман, музыка мұғалімін кәсіби-педагог ретінде дайындауға бағытталған оқу 

пәндері циклындағы негізгі және интеграцияланған пән. Осы курсты жүргізгенде оқу негізі тарихи-теориялық, 

музыкалық білім тарихы мен теориясы курсынан алған білімдеріне, іскерліктеріне және дағдыларына сүйенеді.  

Аталмаш пән дәріс және практикалық сабақтарды дайындау процесінде, «Музыка пәнін оқыту әдістемесі» 

пәнін толық меңгергенен кейін студенттерге дипломдық жұмыстарды орындау барысында іздену-зерттеу 

жұмыстарын жандандырады. 

Пререквизиттері: «Музыка пәнін оқыту әдістемесі», «Негізгі музыкалық аспап 2 (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз, хорды дирижерлау)», «Қазақ фольклор ансамблі». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Шығармаларды орындау мен қатар ән айту ережелеріне сәйкес 

ӛз ойын, шығарманың стилін меңгерген. Музыка саласы бойынша музыкалық терминдерін түсінеді және оны 

қолданады В)Жасай білу: Шығармаларды орындау және үйрету барысында оқушылар алдында вокальды-хор 

дағдыларды пайдаланады және дер кезінде қолданады. С)Интеграция сабақтарын презентациялайды, сабақ 

жоспарын талдайды, құрастырады, шығармаларды орындайды. D)Білімдерін практикада қолданады; 

интеграцияланған музыка сабақтары мен сыныптан тыс жұмыстардың, жеке күнтізбелік жұмыс оқу жоспарын 

дайындауды жетілдіреді; байқау музыка сабақтарды және сыныптан тыс шараларды ӛткізеді. Е)Меңгеру: 

Мектепте сабақтан тыс музыкалық жұмыстарды ұйымдастыру түрлерін, музыка сабақтарын басқа пәндермен 

байланыстыра интеграцияланған сабақтардың құрастыруды меңгерген.  

 

12.2  Модуль - Зерттеушілік іс-әрекет 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу негіздері. 

Бағдарлама авторы:  оқытушы п.ғ.к. Зейнуллина Ж.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоғары оқу орындарында болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдердің дайындауға 

орындалатын ғылыми-зерттеу жұмыстары барысында дидактикалық зерттеу әдістері, жалпы ғылыми таным 

мен шығармашылық әдіснамасы жӛніндегі мағлұматтар негізінде педагогикалық зерттеу бағыты мен оны  

таңдау, зерттеу логикасын түзу, педагогикалық эксперименттерді жүргізу әдістері, зерттеу нәтижелерін 

ӛңдеудің математикалық тәсілдерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Ғылыми зерттеу негізі» курсын оқудың негізгі мақсаты және міндеті  жалпы  

әдісі және ғылыми  таным нысаның, эксперименттерді жоспарлауды, мәліметтердің талдау әдісі және оларды 

ӛңдеу тәртібін оқуға, ғылыми жұмыстардың нәтижесін ресімдеу және оларды ӛндірісте  игеру, ғылыми ұжымда 

жұмыстарды ұйымдастыру бойынша нұсқау беру. Білім объективті әлемнің байланысы жайлы заңдылықтардың 

кӛрінісі. Білім функциясы, қызметі-табиғат, қоғам мен ойлау заңдылықтары турасында жинақтау үрдістері, 

тәжірибелік іс- әрекетке жинақталған теориялық жүйелерді ойластыру. Ғылыми танымның методологиялық 

негіздері. Ғылыми зерттеу іс-әрекетінің саласы, табиғат, қоғам және ойлау туралы жаңа білім негіздері. 

Ғылымның жіктелімі және ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. Ұғым Ғылыми идея. Танымның 

дамуының қозғаушы күші. Зерттеу – бұл жаңа ғылыми  білімнің  құрылу, әлемді танудың кеңеюінің процесі - 

адамзат іс-әрекетінің бір түрі. Зерттеудің дидактикалық және әдістемелік сұрақтар аймағында  әрқашанда 

оқытудың мазмұны, оқу бағдарламалық  документация, пән аралық байланыс пен оқытудың  сабақтастылығы, 

сабақты жаңа оқыту әдістерін қолдану комплексімен бірге ұйымдастыру проблемасы, оқыту процессін 
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күшейтетін жаңа оқыту әдістер мен формаларын, оқушылардың ӛзіндік жұмысы, дидактикалық материалдарды 

тәжірибелік  тексеру мен құрастыру . 

Пререквизиттері: «Музыка пәнін оқыту әдістемесі», «Негізгі музыкалық аспап 2 (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз, хорды дирижерлау)», «Қазақ фольклор ансамблі». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: қазіргі ӛркениет және мәдениет мәселелері және тарихын, 

классикалық және қазіргі оркестрлік және ән мектептерінің дәстүрлерін біледі; В)Жасай білу: жеке және 

ұжымдаса жұмыс істеуді дамыту, музыканы аспапта сүйемелдеуімен бірге орындау процесіндегі бірлесе жұмыс 

жасай біледі және шығармашылықпен бірге айналысу жұмыстарын жүзеге асырады. С)нота материалдарын 

оқиды, тану сауатын меңгерген, орындаушылық ӛнердің қазіргі ғылыми - практикалық міндеттерді қоя біледі 

және оны шығармашылықпен шешеді; D)Музыкалық шығармалардың репертуарларын жіктей біледі. 

Музыкалық ұжымды ұйымдастыру және басқаруда алған білімін қолданады; Е)Меңгеру: Орындаушылық, 

шығармашылық жұмыстар бойынша репертуардың ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар 

сәйкестігін бағалай білуді меңгерген.. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі мекемелердегі интеграцияланған музыкалық сабақтар. 

Бағдарлама авторы: оқытушы п.ғ.к. Мукеева Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларды жалпы білім беретін мектепке дейінгі мекемелердегі 

интеграцияланған  музыкалық сабақтар мұғалімі ретінде болашақ музыкалық-педагогикалық қызметке даярлау, 

оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу әдістемесін, әдісін, тәсілдерін игерту. Болашақ музыка мұғалімдерін 

қалыптастырудағы міндеттері: студенттердің пән мазмұны, білімдері, бағыттары жӛнінде түсініктер алуына 

мүмкіндік туғызу; жалпы білім беретін мектептің әр сыныптарда оқушылардың жас ерекшеліктерін, олардың 

қызығушылықтарын, биімділіктерін және т.б. ескере отырып, музыка бағдарламаларын жүзеге асыруда 

музыкалық жұмыстарды меңгерулеріне кӛмектесу; музыка пәнін оқыту әдістемесінде ӛзінің тәжірибесін 

жинақтауда шығармашылық ізденуіне жағдай жасау, музыкалық іс-әрекеттердің әр алуан түрлерінде 

мұғалімнің жеке тұлғасының кәсіби педагогикалық қаситеттерін меңгеруіне кӛмектесу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 
Пререквизиттері: «Музыка пәнін оқыту әдістемесі», «Негізгі музыкалық аспап 2 (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз, хорды дирижерлау)», «Қазақ фольклор ансамблі». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Шығармаларды орындау мен қатар ән айту ережелеріне сәйкес 

ӛз ойын, шығарманың стилін меңгерген. Музыка саласы бойынша музыкалық терминдерін түсінеді және оны 

қолданады В)Жасай білу: Шығармаларды орындау және үйрету барысында оқушылар алдында вокальды-хор 

дағдыларды пайдаланады және дер кезінде қолданады. С)Интеграция сабақтарын презентациялайды, сабақ 

жоспарын талдайды, құрастырады, шығармаларды орындайды. D)Білімдерін практикада қолданады; 

интеграцияланған музыка сабақтары мен сыныптан тыс жұмыстардың, жеке күнтізбелік жұмыс оқу жоспарын 

дайындауды жетілдіреді; байқау музыка сабақтарды және сыныптан тыс шараларды ӛткізеді. Е)Меңгеру: 

Мектепке дейінгі мекемелердегі интеграцияланған сабақтарды музыкалық жұмыстарды ұйымдастыру түрлерін, 

музыка сабақтарын басқа пәндермен байланыстыра интеграцияланған сабақтардың құрастыруды меңгерген.  

 

13 Модуль - Орындаушылық шеберлік және практика 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Музыка мұғалімінің орындаушылық  шеберлігі  (негізгі музыкалық аспап). 

Бағдарлама авторы:  оқытушылар: п.ғ.к. Мукеева Н.Е., п.ғ.к. Бекниязов Б.Б., PhD философия докторы 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқу материалын толық меңгерген, педагогикалық шеберлігі жетілген, сабақ 

барысында және сабақтан тыс уақытта білім беру қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыруға қабілетті, 

техникалық қамтылған және эстетикалық дамыған  музыкалық  сауатты, мектеп репертуары мен негізгі аспапты 

меңгерген,  заманауи   жан-жақты дамыған  музыка пәнінің мұғалімін даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән жалпы білім беретін мектептерге кәсіби даярланған музыка пәнінің мұғалімін 

дайындауда маңызды роль атқарады. Практикалық, орындаушылық және педагогикалық шеберлікті шыңдауда 

керекті педагогикалық және концерттік репертуарларды ӛз бетінше даярлауға қабілеті бар, музыкалық аспапта 

ойнаудың шығарманы дирижерлаудың ең негізгі тәсілдерін меңгерген жоғары білімді музыканттарды 

тәрбиелеп шығару. 

Пререквизиттері: «Музыка пәнін оқыту әдістемесі», «Негізгі музыкалық аспап 2 (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз, хорды дирижерлау)», «Хор класы және хормен жұмыс жасау 2», «Қазақ фольклор ансамблі». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Орындаушылық және концертмейстерлік дағдыларын 

меңгерген. Ӛз саласы бойынша алдыңғы қатарлы музыкалық білім элементтерін түсінеді және орындай біледі. 
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В)Жасай білу: Жеке оқыту кезінде білім алушылардың психологиялық-педагогиалық сипаттамасын біледі; 

оқытуды саралау, интеграциялау және инклюзивті білім беруді біледі. С)Техникалық және орындаушылық  

білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады. музыкалық ұжымды ұйымдастыру және басқаруда алған білімін 

қолданады; бірге концерттік – орындаушылық іс-әрекетті жүзеге асырады; кәсіби шеберлігі қалыптасқан; 

Музыкалық ойлау және шығармашылық үрдістің негізгі заңдылықтарын қолданады. D)Музыкалық 

шығармалардың репертуарларын жіктей біледі. Сабақта музыка саласындағы жаңа заманауи технологиялардың 

элементтерін қосу, жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық баяндамалар, мәнжазбалар жаза, жоспармен қатар, 

орындай да алады. Е)Меңгеру: Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар бойынша репертуардың 

ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай біледі. қазіргі практикалық мәселелер, 

ұйымдастыру – басқару іс – әрекеттерін шешуде кәсіби қарым –қатынас жасайды. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Музыка мұғалімінің орындаушылық  шеберлігі  (хорды дирижерлау).  

Бағдарлама авторы: оқытушылар: п.ғ.к. Мукеева Н.Е., п.ғ.к. Бекниязов Б.Б., PhD философия докторы 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А.,  Сарсенгалиева Ш.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сабақ барысында және сабақтан тыс вокалды-хор асыруға қызметін 

ұйымдастыру және жүзеге асыруға қабілетті, техникалық  қамтылған және эстетикалық дамыған  музыкалық  

сауатты музыка мұғалімін даярлау. Хорды дирижерлау пәнінің міндеттері: Болашақ музыка мұғалімінің рухани 

мәдениеттілігін қлыптастыру, сонымен қатар хорды дирижерлау пәнінің әдіс-тәсілдерін, хорға жетекшілікке 

оқытудың әдістемесін, балалар даусымен тәжірибелік жұмыс түрлерін меңгеру кӛзделеді. Музыка мұғалімінің 

орындаушылық шеберлігі (хорды дирижерлау) пәні бойынша біліктері мен дағдыларын меңгеру, 

шығармашылық және әлеуметтік белсенді тұлғаны тәрбиелеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мектеп бағдарламасында музыка пәні барысында музыканы оқушылардың ӛздері 

орындауында міндеттейді. Ал орындайтын ең қолайлы әдіс хормен айту. Музыка бойынша мектеп 

бағдарламасы болашақта әр сыныпта ӛз бетінше хор жасауды қарастырады. Сондықтан біздер студент-

музыканттарды "дирижерлау" пәні негізінде дирижерлық техникасының толық арсенальмен қамтамасыз ету 

керек. Ән айтушы ұжыммен хор жетекшісінің негізгі байланысы дирижерлық жест болып табылады. Дирижер 

жест және мимиканың кӛмегімен хорды басқарады және ӛзінің кӛркемдік ойын жеткізеді. Курсты оқу 

барысында студенттер дирижерлау техникасын меңгеріп ғана қоймай хор шығармаларының дирижерлық 

туылуы және оқылу жӛнінде білікті болады. Тәжірибе жинайды. Сонымен бірге ӛзінің артистік орындаушылық 

қабілетін ұштауға мүмкіндік алады. Дирижерлық дағдылар мен іскерліктерді меңгереді. Дирижерлау дамуының 

кезеңдері және дирижерлық техникасының қалыптасыуы атақты хор дирижерлары олардың жұмыс 

тәжірибелеріне сүйене дамытылады. Сүймелдеуі бар және сүйемелдеусіз шығармаларды дирижерлау. Хор 

шығармаларының жеке шығармашылық интерперетациясы. Музыка мұғалімін балалар хорымен жұмыс 

жасауға дайындайды. Әр түрлі және тиіптердегі хор партитураларын оқу және орындау. Сондықтан 

студенттерге хор шығармаларын үйрету, ӛнер шығармасының құндылығын түсініп, барлық жақсы қасиеттерді 

бойларына сіңірудегі тәрбиелік мәні ӛте зор. Пән жалпы білім беретін мектептерге кәсіби даярланған музыка 

пәнінің мұғалімін дайындауда маңызды роль атқарады. Практикалық, орындаушылық және педагогикалық 

шеберлікті шыңдауда керекті педагогикалық және концерттік репертуарларды ӛз бетінше даярлауға қабілеті 

бар, музыкалық аспапта ойнаудың шығарманы дирижерлаудың ең негізгі тәсілдерін меңгерген жоғары білімді 

педагог-музыкантты тәрбиелеп шығару. 

Пререквизиттері: «Музыка пәнін оқыту әдістемесі», «Негізгі музыкалық аспап 2 (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз, хорды дирижерлау)», «Қазақ фольклор ансамблі». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Ӛз саласы бойынша алдыңғы қатарлы білім элементтерін 

түсінеді және кӛрсете біледі. В)Жасай білу: Ұжымда жұмыс жасауға қабілетті, ӛз кӛзқарасын нақты дәлелдей 

біледі, жаңа шешімдер ұсынады. С)Элементтерді қосу, жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық 

баяндамалар,мәнжазбалар жазады, жоспар құра алады. Шығармаларды  мәнерлі, кӛркемдік-идеялық мазмұнын 

ашып орындайды. Музыкалық ойлау және шығармашылық үрдістің негізгі заңдылықтарын қолданады. 

D)Музыкалық шығармалардың репертуарларын жіктей біледі. Сабақта музыка саласындағы жаңа заманауи 

технологиялардың элементтерін қосу, жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық баяндамалар, мәнжазбалар жаза, 

жоспармен қатар, орындай да алады. Е)Меңгеру: Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар бойынша 

репертуардың ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай біледі курс бойынша 

материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау бағалай біледі. Шығарманың орындалу нәтижесін 

бағалай алады. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Хор класы және хор партитураларын оқу. 

Бағдарлама авторы:  оқытушы Байшукурова А.Ж., оқытушы Куспанов М.О. 
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Курсты оқытудың мақсаты: «Хор класы және хор партитураларын оқу» пәнінің мақсаты білім алушылардың  

мектепте вокалды-хор жұмыстарын жүзеге асыру мүмкіндіктерін, біліктілігін қалыптастыру; музыкалық есту 

қабілетін ұйымдастыру және дамыту,  шығармашылық атқару іс-тәжірибесінде белсенді түрде қолдануға баулу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Хор класы және хор партитураларын оқу» пәні жан- жақты дамытылған тұлғаны 

тәрбиелеуге назар аудара отырып, вокалды–хор ӛнерінің барлық санасынан білімдер және оларды ӛз 

шәкірттеріне жеткізе алатын музыка мұғалімін дайындайды. Бұл пәнде студенттер  шығармаларды жоғары 

профессионалдық деңгейде кӛркем орындау дағдыларын және хор ұжымын жұмыс істеуге қажетті есту 

қабілетін дамытады. Вокалдық- хор дағдыларын дамыту, студенттерді вокалды хорға үйрету жүйесімен 

таныстыру, студенттерді қазақ және шетел композиторларының хор шығармашылығын озық үлгілері мен 

сондай – ақ халық әндері мен халық композиторлардың шығармашылығымен таныстыру,  хормен ойдағыдай 

практикалық жұмыс істеу практикасын ұйымдастыру, музыка мен текст авторлары туралы ӛмірбаяны жайлы 

мәліметтер, шығарма шыққан кезеңмен, оның мазмұнымен, шығарманың идеялары мен кӛркемдік 

ерекшеліктерін білу,вокалдық- хор талдауы: хордың типі мен түрі, партиялары мен хордың диапазондары, 

тесситурасы, интонациялық, мақамдық ырғақтық және басқа қиындықтар: тыныс алуды анықтау, студенттердің 

музыкалық қабілетін жетілдіру және дамыту (музыкалық есту, ритм, есте сақтау, музыкалық ойлау қабілеттері);  

Пререквизиттері: «Музыка пәнін оқыту әдістемесі», «Негізгі музыкалық аспап 2 (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз, хорды дирижерлау)», «Қазақ фольклор ансамблі». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Ӛз саласы бойынша алдыңғы қатарлы білім элементтерін 

түсінеді және кӛрсете біледі. В)Жасай білу: Ұжымда жұмыс жасауға қабілетті, ӛз кӛзқарасын нақты дәлелдей 

біледі, жаңа шешімдер ұсынады. С)Элементтерді қосу, жаңаша құрастыру-эссе, аналитикалық баяндамалар, 

мәнжазбалар жазады, жоспар құра алады. Шығармаларды мәнерлі, кӛркемдік-идеялық мазмұнын ашып 

орындайды. Музыкалық ойлау және шығармашылық үрдістің негізгі заңдылықтарын қолданады. D)Музыкалық 

шығармалардың репертуарларын жіктей біледі. Сабақта музыка саласындағы жаңа заманауи технологиялардың 

элементтерін қосу, жаңаша құрастыру- эссе, аналитикалық баяндамалар, мәнжазбалар жаза, жоспармен қатар, 

орындай да алады. Е)Меңгеру: Орындаушылық, шығармашылық жұмыстар  бойынша репертуардың 

ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай біледі курс бойынша материалдың 

маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау бағалай біледі. Шығарманың орындалу нәтижесін бағалай алады. 
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2 КУРС 
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5.1 Модуль  Философия және білім беру менеджменті, 15 кредит 

БП ЖК IBB 2214 Инклюзивті білім беру 3 3 

ЖББП ТК BBM 2115 Білім беру менеджменті 3 5 

ЖББП MК Fil 2116 Философия 3 5 

ЖББП МК DSh 2117 Дене шынықтыру 3 2 

5.2 Модуль Философия және білім беру менеджмент негіздері, 15 кредит 

БП ЖК IBB 2214 Инклюзивті білім беру 3 3 

ЖББП ТК BBMN 2115 Білім беру менеджмент негіздері 3 5 

ЖББП MК Fil  2116 Философия 3 5 

ЖББП МК DSh 2117 Дене шынықтыру 3 2 

6.1 Модуль Спорттық пәндер, 15 кредит 

БП ТК DShST 2218 Дене шынықтыру және спорт тарихы  3 5 

БП ТК ZhOA 2219 Жүзу оқыту әдістемесімен  3 5 

БП ТК KOOA 2220 Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен 3 5 

6.2 Модуль Мектепте спорт пәндерінің теориялық және әдістемелік негіздері, 15 кредит 

БП ТК OB 2218 Олимпиадалық білім 3 5 

БП ТК MZhTAN 2219 Мектептегі жүзудің  теориялық және әдістемелік негіздері 3 5 

БП ТК KUO 2220 Қазақтың ұлттық ойындары 3 5 

7.1 Модуль Оқыту теориясы және тәжірибесі, 14 кредит 

БП ЖК DShSP 2221 Дене шынықтыру және спорт педагогикасы 4 5 

БП ТК ShSOA 2222 Шаңғы спорты оқыту әдістемесімен 4 5 

ЖББП МК DSh 2123 Дене шынықтыру 4 2 

  Педагогикалық практика 4 2 

7.2 Модуль Теория және тәжірибе, 14 кредит 

БП ЖК DShSP 2221 Дене шынықтыру және спорт педагогикасы 4 5 
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БП ТК 
MShDTAN 

2222 

Мектептегі шаңғы дайындығының теориялық және әдістемелік 

негіздері 
4 5 

ЖББП МК DSh 2123 Дене шынықтыру 4 2 

  Педагогикалық практика 4 2 

8.1 Модуль Спорт тҥрлерінің технологиясы, 16 кредит 

БП ТК DShP 2224 Дене шынықтыру және спорт психологиясы 4 5 

БП ТК UTOA 2225 Үстел теннисі оқыту әдістемесімен 4 6 

БП ТК DShSM 2226 Дене шынықтыру және спорт менеджменті 4 5 

8.2 Модуль Мектептегі спорттық ойындардың теориялық және әдістемелік негіздері, 16 кредит 

БП ТК DShSP 2224 Дене шынықтыру және спорттағы психодиагностика 4 5 

БП ТК TOA 2225 Теннис оқыту әдістемесімен 4 6 

БП ТК DZhTSKN 2226 Дене шынықтыру және спорттың құқықтық негіздері  4 5 

 

5.1 Модуль  Философия және білім беру менеджменті 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге арнайы білім берудің жағдайын және даму тарихы мен инклюзивті 

білім берудің ерекшеліктерін қалыптастыру. Инклюзивті білім беруде мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту 

мен тәрбиелеу қағидаларымен студенттерді таныстыру. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуға арналған 

мекемелердің әр түрлі типімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мүмкіндігі шектеулі жандарға деген қарым–қатынастың ӛзгеру эволюциясы. 

Дамудағы кемшіліктерді ерте анықтау мен оларға арнайы кӛмек кӛрсету. Арнайы білім беру мазмұнының 

жағдайы. Дамуында кемшілігі бар балаларды тәрбиелеуді ұйымдастыру. Инклюзивті білім берудің мәні. Түрлі 

елдердегі инклюзивті білім беру процесінің ерекшеліктері. Қазақстанда инклюзивті білім беру мекемелерінің 

жұмысы. Білім беру реформасының құқықтық жағдайлары. Мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беру 

мекемелеріне қосудағы жұмыстарды ұйымдастыру. Инклюзивті білім беруді бақылау мен бағалау. Жеке 

дамыта оқыту бағдарламасының құрылу принциптері. Ата–аналармен қарым–қатынас жасаудың тиімді 

әдістері. Мектепке дейінгі мекемелерде, орта білім беру мекемелерінде және емдік–кәсіптік мекемелердегі оқу 

–тәрбие процесін ұйымдастыру.   

Пререквизиттері: Әлеуметік саяси білімдер модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология) 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі педагогикалық пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беру кабинеттерінің қызметін ұйымдастырудың үлгілері 

туралы білім кӛлемін қолдана біледі. C)Инклюзивті білім беру туралы білімдерді  пайдалана біледі. D)Арнаулы 

кӛмек қажет ететін балаларды қоғамға интеграуиялау және коррекциялық-дамыта оқытудың ерекшеліктерін 

меңгереді. Е)Инклюзиві білім беруде ата –аналармен қарым -қатынас жасаудың әдістерін игереді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Білім  берудегі  менеджмент 

Бағдарлама  авторы: п.ғ.к. Қартбаева Ж.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: Менеджменттің және педагогикалық менеджменттің басқару мәселелерінің 

теориялық негіздерін  меңгерту 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Менеджменттің және педагогикалық менеджменттің басқару мәселелерінің 

теориялық негіздері. Менеджменттің ғылыми теория ретінде қалыптасуы. Менеджменттің негізгі функциялары. 

Мектеп істерін басқарудың мазмұны және зерттеу әдістері. Мектеп басқару жүйесінің ерекшеліктері мен оның 

жұмысын ұйымдастырудың теориялық мәселелерін анықтайды. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы педагогикалық-гуманитарлық пәндер, Ӛзін-ӛзі тану, Психология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтиже: А)басқару ахуалдары мен үрдістерін талдау,  микро және макроортаның оларға 

ықпалын анықтау; В)басқарудың әр түрлі типтері мен модельдерін салыстыру және жіктеу, топтастыру; 

үздіксіз білім жүйесіндегі балалардың, жеткіншектер мен жастардың  тұлғалық дамуын және толыққанды 

әлеуметтенуін қамтамасыз ететіндей басқару; С)әлеуметтік және ӛндірістік жүйелердегі адамдармен іскерлік 

қарым-қатынас жасау; тұлғалық-бағытталған оқыту мен тәрбиелеу жағдайларында субъектілер қарым-

қатынасының үштік (бала–ата-ана–педагог) педагогикалық серіктестігін ұйымдастыру; D)әлеуметтік-

педагогикалық және психологиялық түзету жұмыстарын ұйымдастыру және басқаруға  талдау жасау және 

оларды бағдарламалау; Е)рефлексия, ӛзін-ӛзі бақылау мен түземе процесін және педагогикалық іс-әрекет 

нәтижелерін жүзеге асыру. 
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5.2 Модуль Философия және білім беру менеджмент негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Білім беру менеджмент негіздері 

Бағдарлама  авторы: п.ғ.к. Қартбаева Ж.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: Менеджменттің және педагогикалық менеджменттің басқару мәселелерінің 

теориялық негіздерін  меңгерту 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Менеджменттің және педагогикалық менеджменттің басқару мәселелерінің 

теориялық негіздері. Менеджменттің ғылыми теория ретінде қалыптасуы. Менеджменттің негізгі функциялары. 

Мектеп істерін басқарудың мазмұны және зерттеу әдістері. Мектеп басқару жүйесінің ерекшеліктері мен оның 

жұмысын ұйымдастырудың теориялық мәселелерін анықтайды. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы педагогикалық-гуманитарлық пәндер, Ӛзін-ӛзі тану, Психология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтиже: А)басқару ахуалдары мен үрдістерін талдау,  микро және макроортаның оларға 

ықпалын анықтау; В)басқарудың әр түрлі типтері мен модельдерін салыстыру және жіктеу, топтастыру; 

үздіксіз білім жүйесіндегі балалардың, жеткіншектер мен жастардың  тұлғалық дамуын және толыққанды 

әлеуметтенуін қамтамасыз ететіндей басқару; С)әлеуметтік және ӛндірістік жүйелердегі адамдармен іскерлік 

қарым-қатынас жасау; тұлғалық-бағытталған оқыту мен тәрбиелеу жағдайларында субъектілер қарым-

қатынасының үштік (бала–ата-ана–педагог) педагогикалық серіктестігін ұйымдастыру; D)әлеуметтік-

педагогикалық және психологиялық түзету жұмыстарын ұйымдастыру және басқаруға  талдау жасау және 

оларды бағдарламалау; Е)рефлексия, ӛзін-ӛзі бақылау мен түземе процесін және педагогикалық іс-әрекет 

нәтижелерін жүзеге асыру. 

 

6.1 Модуль Спорттық пәндер 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы:  Дене шынықтыру және спорт тарихы  

Бағдарлама авторы: Мамытов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердге нысандары мен әдістерін пайда болуы мен дамуына туралы 

білімді, идеялар мен қоғамның ӛмір сүру түрлі кезеңдерде дене шынықтыру саласындағы теориялар беруге. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнге  кіріспе. Ежелгі әлемде дене шынықтыру. Жаңа және қазіргі заманғы Орта 

ғасырларда құл қоғамдағы дене шынықтыру. әр түрлі тарихи кезеңдерде Дене шынықтыру және спорт. 

Қазақстанның Ресейге қосылу кезеңінде дене шынықтыру және спорт. революцияға дейінгі және кейінгі 

революциялық кезеңде Қазақстанда дене шынықтыру және спорт. Қазақстан мектептерінде дене шынықтыру 

қалыптастыру және дамыту. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Кеңес Одағының спорт қозғалысы. дене 

шынықтыру және спорт ұйымдастыру. Қазіргі кезеңдегі Достастық елдеріндегі дене шынықтыру және спорт 

дамыту. халықаралық спорт қозғалысы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі тарихы, Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен, Гимнастика оқыту 

әдістемесімен. 

Постреквизиттер: Баскетбол оқыту әдістемесімен, Волейбол оқыту әдістемесімен, Футбол оқыту 

әдістемесімен. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Адамзат қоғамының түрлі кезеңдерінде ДШжСТ дамыту перспективалары 

тарихын білуге және түсінуге. В)Білім беру қызметінде пайдалану мүмкіндігі болу үшін, дене тәрбиесі жүйесін 

жетілдіру саласындағы білімдері мен дағдыларын қолдана алуы. С)Студент қорытынды қалыптастыру, 

пайымдаулар жасауға қажет қабілетіне ие болуы тиіс. Д)Педагогикалық шеберлік негіздері игеру, принциптерін 

білу, әдістері, балалар мен жасӛспірімдердің тәрбиесінде білім беру құралдары. Е)Дене шынықтыру және 

спорттың теориялық, әдістемелік және тәжірибелік ұйымдастыру негіздерін білу керек. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Жүзу оқыту әдістемесімен 

Бағдарлама авторы: Мамытов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жүзуден студенттерді кәсіптік педагогикалық бапкерлік дене шынықтыру және 

спорттың әртүрлі саласында ұйымдастыру жұмыстарын атқаруға дайындау.  

Пән қысқаша мазмҧны: Спорттық машықтанудың ілімі, оқыту әдістемесі және практикасы бойынша білім 

беру жүзудің тактикасы, техникасын рациональды пайдалану және оқыту әдістемесі бойынша дағды 

қалыптастыру. Бассейндерде, табиғи су қоймаларында қауіпсіздік ережелерімен және гигинеалық талаптармен 

таныстыру. 

Пререквизиттер: Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен, Адам анатомиясы және физиологиясы, Гимнастика 

оқыту әдістемесімен. 

Постреквизиттер: Шағын жинақты мектептегі дене тәрбиесі, Дене шынықтыру және спорт гигиенасы, 

Спорттың базалық түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі 



35 
 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әртүрлі мектеп жасындағы балалармен жүзу оқыту әдістемесі сабақтарын 

ӛткізу әдістемесін білуі; B)Балалар спорттық ұжымына басшылық ете білуі, жүзу оқыту әдістемесі сабақтарын 

кезеңге сәйкес ұйымдастыру; C)Әртүрлі жастағы топтарда спорттық дайындықты басқару әдісі мен құралдарын 

білу; Д)Педагогикалық шеберліктің негіздерін игеру, оқыту ұстанымдарын, әдістер және оқыту тәсілдерін  

білуі; Е)Спортшыларды дайындау әдістемелеріне  анализ жасай білуі, оқушыларға басшылық ете білуі 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен 

Бағдарлама авторы: Жиембаев А.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге оқу-жаттықтыру үрдісінде қозғалмалы ойындардың орны мен 

маңызы туралы қазіргі білім беру, қозғалмалы ойындарды жоспарлаудың, ұйымдастырудың және ӛткізудің 

кәсіби-педагогикалық дағды мен іскерлікті қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Пәнің мақсаты және міндеттері. Ойын – дене тәрбиесінің әдісі.    

Қозғалмалы ойындардың педагогикалық мінездемесі. Қозғалмалы ойындардың жіктелуі. Қозғалмалы 

ойындарды ұйымдастыру түрлері. Қозғалмалы ойындардың сауықтыру, білім беру және тәрбиелеу мағынасы. 

Қозғалмалы ойындарды оқыту әдістемесі және қолдануы. Әр түрлі сыныпта дене шынықтыру сабағында 

қозғалмалы ойындар. Ұлттық қозғалмалы ойындар. Спорттық ойындардың жарысы. Кӛнілді сӛре. Жазғы 

сауықтыру лагерінде қозғалмалы ойындар. Қозғалмалы ойындарды спорттық іріктеуде қолдану. 

Пререквизиттер: Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен, Лене шынықтыру, Гимнастика оқыту әдістемесімен. 

Постреквизиттер: Шағын жинақты мектептегі дене тәрбиесі, Спорттың базалық түрлерін оқытудың теориясы 

мен әдістемесі, спорттық пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқу нәтижесінде студент дене тәрбиесінің барлық формаларындағы 

қозғалмалы ойындарды ұйымдастыру; В)Студент алған білімдерін, дағдылары мен іскерлігін қозғалмалы 

ойындарды қолдану; С)Студент ой-пікір жасауға және түйіндеуге қабілетті болуы тиіс; Д)Курстың соңында 

студент педагогикалық шеберлік негіздерін, балалар мен жасӛспірімдерді оқыту; Е)Курстың соңында студент 

кәсіби-педагогикалық дағдылар мен іскерлікті меңгеруі тиіс. 

 

6.2 Модуль Мектепте спорт пәндерінің теориялық және әдістемелік негіздері 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы: Олимпиадалық білім 

Бағдарлама авторы: Мухтаров С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан дағы және әлемдегі Олимпиадалық қозғалыстың, халықаралық 

спорттық қозғалыстың қызметін және дамуын, шығу тарихынз ерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Әртүрлі спорт түрлерінің  дамуы және тарихи  аспектілерінің тұрақтануы. 

Халықаралық спорттық ұйымдардың құрылуы. Халықаралық спорттық қозғалыстар. Олимпиадалық 

ойындардың маңызы. Олимпиадалық ойындардың ұйымдастырылуы. Қазақстан Республика сында 

олимпиадалық ойындар тың дамуы. Қысқы олимпиадалық ойындар. Жазғы олимпиадалы ойындар. Қазіргі 

олимпиадалық қозғалыстар және оның мәселелері. Спорттық дамуы және оның мәселелері. Спорттық дамуы 

және олимпиадалық ойындар. Халық аралық  олимпиадалық комитет. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен 

Постреквизиттері: Баскетбол оқыту әдістемесімен, Волейбол оқыту әдістемесімен, Футбол оқыту 

әдістемесімен 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Қортыныдысында пәнді оқу кезінде студент тарихи аспектілердің 

тұрақтануы және әртүрлі спорт түрлерінің дамуы. Халықаралық спорттық қозғалыстар. Олимпиадалық 

ойындардың маңызы. Олимпиадалық ойындардың ұйымдастырылуы. Дене тәрбиесі және спорт тарихи 

перспективті дамуын түсіну және білу қажет. B)Дене тәрбиесі жүйесін жетілдіру жағдайында педагогикалық 

қыземтке студент үйренген білімдерін педагогикалық қызметте қолдана білуі қажет. С)Курсты бітірген кезде 

педагогикалық шеберліктің негізін меңгеруі қажет, жасӛспірімдер және балаларды тәрбиелеудің және 

үйретудің әдістерін, принциптерін білуі қажет.  

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Мектептегі жҥзудің теориялық және әдістемелік негіздері 

Бағдарлама авторы: Мамытов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жүзуден студенттерді кәсіптік педагогикалық бапкерлік дене шынықтыру және 

спорттың әртүрлі саласында ұйымдастыру жұмыстарын атқаруға дайындау.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Спорттық машықтанудың ілімі, оқыту әдістемесі және практикасы бойынша білім 

беру жүзудің тактикасы, техникасын рациональды пайдалану және оқыту әдістемесі бойынша дағды 

қалыптастыру. Бассейндерде, табиғи су қоймаларында қауіпсіздік ережелерімен және гигинеалық талаптармен 

таныстыру. 

Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі, Адам анатомиясы, Гимнастика оқыту 

әдістемесімен. 
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Постреквизиттер: Жалпы білім беретін мектептер жағдайында денсаулық сақтау технологиялары, Дене 

шынықтыру және спорт гигиенасы, білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында жалпы білім беретін мектепте 

дене шынықтыру пәнін оқыту әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әртүрлі мектеп жасындағы балалармен жүзу оқыту әдістемесі сабақтарын 

ӛткізу әдістемесін білу керек; B)Балалар спорттық ұжымына басшылық ете білу, жүзу оқыту әдістемесі 

сабақтарын кезеңге сәйкес ұйымдастыру; C)Жүзу оқыту әдістемесі сабақтарының ерекшеліктерін сәйкес 

ұймдастыру; Д)Әртүрлі жастағы топтарда спорттық дайындықты басқару әдісі, жарыс ережелерін білу; 

Е)Спортшыларды дайындау замануи әдістемелеріне  анализ жасай білуі,  оқушыларға басшылық ете білуі. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақтың ҧлттық ойындары 

Бағдарлама авторы: Мамытов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы кәсіптік, 

педагогикалық, бапкерлік және ұйымдастыру жұмысына даярлау.  

Пәннің қысқаша мазмҧны. Ұлт ойындар – ата-бабамыздан бізге жеткен, ӛткен мен бүгінгі байланыстыратын 

баға жетпес байлығымыз, асыл қазынамыз. Сондықтан, оны үйренудің, күнделікті тұрмысқа пайдаланудың 

заманымызға сай ұрпақ тәрбиелеуге пайдасы орасан зор. Ұлттық ойындар – жасӛспірім ұрпақты ел қорғауға, 

бауырмалдыққа тәрбиелеуде дене тәрбиесінің ажырамас бӛлігі болып саналады. Сол сияқты патриоттық сезімді 

дамытуға мүмкіндік жасайды, оңды эмоциялды негіз ықпал етеді, ӛзге халықтардың мәдени ерекшелігімен 

байланысып, шұғылданушыларға да әсер қалдырады.  

Пререквизиттер: Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен, Дене шынықтыру, Гимнастика оқыту әдістемесімен. 

Постреквизиттер: Шағын жинақты мектептегі дене тәрбиесі, Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында 

жалпы білім беретін мектептегі Дене тәрбиесі пәнін оқыту әдістемесі, спорттық пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттердің денсаулығын нығайту және дене дамуын  жан-жақты 

дамуына ықпал ету; В)Студенттерге мектеп сынып оқушыларға қимылдық ойынының элементтерін білім беру 

және тәрбиелеу мақсатында қолдануға үйрету; С)Мектептерде дене шынықтыру ӛткізу туралы білім беру 

икемдеу және дағдылау; Д)Мектепте спорттық және сабақтан тыс жұмыстарды ұйымдастыру біліктілігі; 

Е)Студенттерге жарысты ӛткізу жӛніндегі есептік құжаттарды рәсімдеуді үйрету. 

 

7.1 Модуль Оқыту теориясы және тәжірибесі 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы:  Дене шынықтыру және спорт педагогикасы 

Бағдарлама авторы: Шоканов Р.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дене тәрбиесі және спорт педагогикасының теориялық және әдіснамалық 

негіздері. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мамандардың кәсіби-педагогикалық құзыреттілігі. Дене 

шынықтыру мен спорттың тұтас педагогикалық процесс жүйесіндегі орны. Тұтас оқу процесін жүзеге асыруда 

оқыту. Дене шынықтыру және спорт саласындағы педагогикалық процесті ұйымдастырудың формалары. 

Оқыту әдістері. Тұтас педагогикалық процесс жүйесіндегі білім. Спорттық ұжымдағы жеке тұлғаны 

тәрбиелеудің педагогикалық негіздері. Педагогикалық шеберлік негіздері. 

Пререквизиттер: Инклюзивті білім беру, Гимнастика оқыту әдістемесімен, Жеңіл атлетика оқыту 

әдістемесімен 

Постреквизиттер: Дене шынықтыру мұғалімі мен жаттықтырушының педагогикалық шеберлігі, Дене 

шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Балалар мен жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)әртүрлі білім беру мекемелерінде дене шынықтыру және спорт сабақтарын 

ұйымдастыру және ӛткізу ерекшеліктерін білу. В)физикалық қасиеттер мен қозғалу біліктерінің дамуының 

психологиялық-педагогикалық заңдылықтарын қолдана білу; С)оқыту мен тәрбиелеудің негізгі әдістерін, 

құралдары мен формаларын еркін таңдау және меңгеру дағдыларын меңгеру; Д)дене тәрбиесінің ерекшелігіне 

байланысты педагогика мәселелерінде бағдарлануы тиіс. Е)оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді талдау, тұтас 

педагогикалық үдерісті құрудың білім беру құралдарын таңдауды жүзеге асыру 

 

Дублин дискрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Шаңғы спорты оқыту әдістемесімен 

Бағдарлама авторы:  Жумагамбетов С.С. 

Курсттың қысқаша сипаттамасы: Қазіргі заманғы талаптары бойынша студенттерге шаңғы спорты ДТ 

жүйесіндегі оның орны және маңызы туралы білім беру. Шаңғы спортынан сабақ беру әдісі, 

жаттықтырушысыңың кәсіби – педагогикалық қызметі үшін қажетті практикалық дағдылары жаттықтыру мен 

оқытудың әдістемесі және теориялық білімдерді меңгеру, жоғары дәрежелі мамандарды даярлау болып 

табылады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Шаңғы спортында сабақтарды ұйымдастыру және ӛткізу әдістемесі. Құралдар мен 

оқыту әдістемесі. Шаңғы жүрістерінің жіктелуі. Жарыстарды ӛткізу. 
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Пререквизиттер: Адам анатомиясы және физиологиясы, Гимнастика оқыту әдістемесімен, Жеңіл атлетика 

оқыту әдістемесімен. 

Постреквизиттер: Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі, Дене тәрбиесінің теориясы мен 

әдістемесі, Шағын жинақты мектептегі дене тәрбиесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)шаңғы дайындығы мен шаңғы спортының даму тарихын білу және түсіну 

керек В)іс жүзінде кәсіби сӛйлеу мен арнайы қимылдарды қолдана білу, жас ерекшеліктерін ескере отырып, 

шаңғымен жүру тәсілдерін үйрету әдістемесін меңгеру керек С)шаңғы спортымен үнемі шұғылдануға 

дағдылану керек Д)шаңғымен жүру тәсілдерін оқыту әдістемесін меңгеру керек. Е)практикалық сабақтарда 

шаңғы спортын оқыту техникасы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. 

 

7.2 Модуль Теория және тәжірибе 

 

Дублин дискрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Мектепте шаңғы дайындығының теориялық және әдістемелік негіздері 

Бағдарлама авторы: Жумагамбетов С.С. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Болашақ мамандардың мектептегі шаңғы дайындығы саласындағы 

білімдері мен дағдылары негіздерін меңгеруін кӛздейді және мақсатпен қолдана білуге үйретеді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мектептегі шаңғының даму тарихы. Қазақстандағы жеңіл атлетика. Мектептегі 

шаңғы жаттығулардың техникаларын орындау. Тӛрешілер құрамы: тӛрешінің міндеті мен құқығы. Мектептегі 

жеңіл атлетиканы оқытудың теориялық және оқыту  әдістемесінің негіздері 

Пререквизиттер: Адам анатомиясы және физиологиясы, Гимнастика оқыту әдістемесімен, жеңіл атлетика 

оқыту әдістемесімен. 

Постреквизиттер: Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі, Дене тәрбиесінің теориясы мен 

әдістемесі, Шағын жинақты мектептегі дене тәрбиесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)мектептерде шаңғы спортын оқытудың нақты міндеттерін тұжырымдау; 

в)шаңғымен айналысу кезінде дене қасиеттерін дамыту әдістемесін және жас ерекшеліктерін ескере отырып, 

шаңғымен жүру тәсілдерін оқыту әдістемесін меңгеру; С)шаңғы спортымен үнемі шұғылдануға дағдылану; 

д)шаңғы дайындығы бойынша дене шынықтыру сабағын құру әдістемесін меңгеру. Е)әр түрлі шаңғы жүрісін 

орындау техникасын меңгеру керек. 

 

8.1 Модуль Спорт тҥрлерінің технологиясы 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е)     

Пәннің атауы:  Дене шынықтыру және спорт психологиясы 

Бағдарлама авторы: Шоканов Р.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: жаңғырту жағдайында дене шынықтыру болашақ мұғалімі жаттықтырушы және 

спорт педагогтың кәсіби дайындығының жоғары болуын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәннің кіріспе. Дене шынықтыру психологиясы. Даму, білім және тұлғалық 

дамуы. білім беру және тәрбиелеу психологиялық негіздері. адам қызметінің нақты түрі ретінде спорт. жеке 

және командалық спорт психологиясы. Психикалық процестер, қасиеттері мен мемлекеттер. Психикалық 

құбылыстар, әсіресе олардың ағымы және дене шынықтыру және спорт саласындағы ӛзгерістер. спорт 

байланыс, оқыту және жетілдіру әлеуметтік-психологиялық негіздері. жеке және командалық спорт 

психологиясы. спорттық іс психологиялық қолдау. 

Пререквизиттер: Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен, Гимнастика оқыту әдістемесімен, Жеңіл атлетика 

оқыту әдістемесімен. 

Постреквизиттер: Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі, Дене шынықтыру мұғалімі мен 

жаттықтырушының педагогикалық шеберлігі, Балалар мен жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Пәнді оқу нәтижесінде, оқушылар психология, дене шынықтыру және 

спорт, ұжымның жеке негіздерін білім тарихын білуге және түсінуге тиіс. тәжірибеде дене шынықтыру және 

спорт психологиясы теориялық және әдістемелік негіздерін пайдалану B)мүмкіндігі. C)Студент қорытынды 

қалыптастыру, пайымдаулар жасауға қажет қабілетіне ие болуы тиіс. D)Курс соңында студент, педагогикалық 

шеберлік негіздерін меңгеру балалар мен жасӛспірімдердің тапсырмасы және білім беру принциптері, әдістері, 

құралдары білуі тиіс. E)студенттер, психологиялық зерттеудің ӛз әдістерін психология бӛлімдерін білуі тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Ҥстел тениисі оқыту әдістемесімен 

Бағдарлама авторы: Жумагамбетов С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: орта мектепте үстел теннисі сабақтар ұйымдастыру және ӛткізу үшін теориялық 

және практикалық білімі бар студенттерді қаруландыру:үстел теннисі бойынша сабақтар мен тренингтер 

кәсіби-педагогикалық дағдыларын студенттерге дағдыландыруға, жоғары білімді және жоғары білікті маман 

дайындау 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Дене шынықтыру және халықтың денсаулығын сауықтыру жүйесіндегі үстел 

теннисі рӛлі мен орны. Үстел теннисі  ойын ережелері мен тӛрешілік әдістері. Ойынның тактикалық негіздері 

мен жіктеу әдістері. Әсіресе мектептегі оқыту мен оқу әдістері. Жоспарлау, ұйымдастыру және білім беру 

процесінің мазмұны. Үстел тенисінің басты нысаны ретінде сабақ жүргізу. 

Пререквизиттер: Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен, Гимнастика оқыту әдістемесімен, Жеңіл атлетика 

оқыту әдістемесімен. 

Постреквизиттер: Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі, Дене шынықтыру мұғалімі мен 

жаттықтырушының педагогикалық шеберлігі, Балалар мен жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттер пәнді оқу нәтижесінде, үстел теннисі түрлі формаларын, 

теориялық, әдістемелік және тәжірибелік негіздерін білу және түсіну керек. В)үстел теннисі оқыту әдістерін, 

ойындар саласында алған білімдері мен дағдыларын тәжірибеде алуы және білуі тиіс. С)Студент қорытындыны 

тамаша құрастырып, пайымдаулар жасауға қажет қабілетіне ие болуы тиіс. Д)мектептерде үстел теннисін оқыту 

проблемасын шешуге мүмкіндік беретін, педагогикалық дағдыларын пайдалана алады. Е)Курстың соңында 

студент кәсіби-педагогикалық қабілеттері мен дағдыларын иеленуі керек. 

 

Дублин дискрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Дене шынықтыру және спорт менеджменті  

Бағдарлама авторы: Мухтаров С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:  
Пәннің қысқаша мазмҧны: Әлеуметтік басқарудың теориялық негіздері. Дене шынықтыру және спорт 

саласындағы мемлекеттік саясат. Дене шынықтыру мен спорттың сипаттамасы және оның қоғам ӛміріндегі 

орны. Дене шынықтыру-спорт ұйымдары,олардың түрлері және құқықтық жағдайы. Әлеуметтік басқарудың 

сипаттамасы. Менеджмент теориясының негізгі ұғымдары. Дене шынықтыру және спорт менеджментінің 

мемлекеттік органдары. Дене шынықтыру және спорт менеджментінің қоғамдық органдары. Дене шынықтыру-

спорт ұйымдары. Дене шынықтыру кадрларын даярлау және оларды орналастыру бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру. Дене шынықтыру және спортты қаржыландыру. Дене шынықтыру және спортты материалдық-

техникалық қамтамасыз ету.  Спорттық құрал жабдықтарды сатып алу тәртібі. 

Пререквизиттер: Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен", "Гимнастика оқыту әдістемесімен", " Жеңіл 

атлетика оқыту әдістемесімен  

Постреквизиттер: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында 

жалпы білім беретін мектепте Дене шынықтыру пәнін оқыту әдістемесі, Балалар мен жасӛспірімдер спортының 

теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)дене шынықтыру мен спортты ұйымдастыру және басқару саласында дене 

шынықтыру алдында тұрған міндеттерді білуі және түсінуі тиіс В)дене шынықтыру мен спортты ұйымдастыру 

және басқару негіздерін тәжірибеде қолдана білуі тиіс. С)тұжырымдар шығару, тұжырымдау қабілетін алуы 

тиіс. Д)оқушылардың дене тәрбиесі саласындағы педагогикалық зерттеулер нәтижелерін талдау және ӛлшеу 

жүйесін таңдау дағдыларын меңгеру керек. Е)студенттер дене шынықтыру мен спортты әлеуметтік басқарудың 

теориялық негіздерін білуі тиіс. 

 

8.2 Модуль Мектептегі спорттық ойындардың теориялық және әдістемелік негіздері 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы:  Дене шынықтыру және спорттағы психодиагностика  

Бағдарлама авторы: Шоканов Р.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге психологиялық-диагностикалық ӛлшеу спорт психологиялық 

диагностика, теориясы мен әдістерін жалпы шолу беру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психо-диагностикалық ӛлшеу теориясы. Спорт түрлері бойынша әдістері 

психикалық ӛлшеу. бәсекеге қабілетті қызметінің сенімділігі мен тұрақтылығын ӛлшеу әдістері. 

Психологиялық процестерді зерттеу әдістері. Тұлғаны зерттеу әдістері. 

Пререквизиттер: Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен, Гимнастика оқыту әдістемесімен, Жеңіл атлетика 

оқыту әдістемесімен. 

Постреквизиттер: Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі, Дене шынықтыру мұғалімі мен 

жаттықтырушының педагогикалық шеберлігі, Балалар мен жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Пәнді оқу нәтижесінде, оқушылар спорттық психо-диагностика мазмұнын 

білуге және түсінуге тиіс. олардың мінез-құлқын және спорт қызметінің қиын жағдайында басқалардың 

әрекетін басқару үшін, іс жүзінде дене шынықтыру және спорт психологиясы теориялық және әдістемелік 

негіздерін пайдалану B)мүмкіндігі. C)Студент қорытынды қалыптастыру, пайымдаулар жасауға қажет 

қабілетіне ие болуы тиіс. D)Курс соңында студент, педагогикалық шеберлік негіздерін меңгеру балалар мен 

жасӛспірімдердің тапсырмасы және білім беру принциптері, әдістері, құралдары білуі тиіс. E)Оқушылар психо-

диагностика спорт әдістерін меңгересіз керек. 
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Дублин дискрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Теннис оқыту әдістемесімен 

Бағдарлама авторы: Мухтаров С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: орта мектепте теннис сабақтар ұйымдастыру және ӛткізу үшін теориялық және 

практикалық білімі бар студенттерді қаруландыру:теннис бойынша сабақтар мен тренингтер кәсіби-

педагогикалық дағдыларын студенттерге дағдыландыруға, жоғары білімді және жоғары білікті маман дайындау 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Дене шынықтыру және халықтың денсаулығын сауықтыру жүйесіндегі теннистің 

рӛлі мен орны. Теннис ойын ережелері мен тӛрешілік әдістері. Ойынның тактикалық негіздері мен жіктеу 

әдістері. Әсіресе мектептегі оқыту мен оқу әдістері. Жоспарлау, ұйымдастыру және білім беру процесінің 

мазмұны. Тенистін  басты нысаны ретінде сабақ жүргізу. 

Пререквизиттер: Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен, Гимнастика оқыту әдістемесімен, Жеңіл атлетика 

оқыту әдістемесімен. 

Постреквизиттер: Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі, Дене шынықтыру мұғалімі мен 

жаттықтырушының педагогикалық шеберлігі, Балалар мен жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттер пәнді оқу нәтижесінде, теннис түрлі формаларын, теориялық, 

әдістемелік және тәжірибелік негіздерін білу және түсіну керек. В)теннисті оқыту әдістерін, ойындар саласында 

алған білімдері мен дағдыларын тәжірибеде алуы және білуі тиіс. С)Студент қорытындыны тамаша 

құрастырып, пайымдаулар жасауға қажет қабілетіне ие болуы тиіс. Д)мектептерде теннисті оқыту проблемасын 

шешуге мүмкіндік беретін, педагогикалық дағдыларын пайдалана алады. Е)Курстың соңында студент кәсіби-

педагогикалық қабілеттері мен дағдыларын иеленуі керек. 

 

Пәннің атауы: Дене шынықтыру және спорттың қҧқықтық негіздері 

Бағдарлама авторы: Мухтаров С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің дене шынықтыру және спорт саласындағы құқықтық білім 

негіздерін меңгеруден, дене шынықтыру мен спортқа байланысты мәселелерге оң қарым-қатынас жасаудан, 

осы саладағы құқықтық қатынастарды қарастырудан тұрады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дене шынықтыру және спорт саласындағы құқықтық реттеудің теориялық 

негіздері. Дене шынықтыру және спорт саласында отандық нормативтік-құқықтық базаны қалыптастыру 

тарихы. Қазақстандағы дене шынықтыру мен спорттың қазіргі нормативті-құқықтық базасы. Дене шынықтыру 

және спорт саласындағы адамның және азаматтың конституциялық құқықтары. Дене шынықтыру және спорт 

туралы заң. Дене шынықтыру және спортты басқарудың мемлекеттік органдарының, дене шынықтыру-

спорттық және сауықтыру бағытындағы қоғамдық бірлестіктердің қызметін азаматтық-құқықтық реттеу. 

Қазақстандағы дене шынықтыру-спорт қозғалысының негізгі субъектілерінің құқықтық мәртебесі. Педагогтың, 

оқытушының, жаттықтырушының, дене шынықтыру мен спортты ұйымдастырушының әлеуметтік-құқықтық 

мәртебесі. Дене шынықтыру және спорт саласындағы коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың 

құқықтық жағдайы. Халықаралық дене шынықтыру және спорт ұйымдарының нормативтік-құқықтық актілері. 

Пререквизиттер: Гимнастика оқыту әдістемесімен, жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен. Білім беру 

менеджменті. 

Постреквизиттер: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, дене шынықтыру мұғалімі мен 

жаттықтырушының педагогикалық шеберлігі, балалар мен жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А)ҚР Білім беру қызметін реттейтін заңдар мен ӛзге де нормативтік 

құқықтық актілерді білу. В)құқықтық нормаларды сақтай білу және кәсіби және қоғамдық қызметте құқықтық 

нормаларды қолдана білу С)алған білімді практикада қолдана білу; дене шынықтыру және спорт саласындағы 

нормативтік құқықтық актілерді талдай білу. Д)алған білімдерін білім алушы мен тәрбиеленушіге педагог, 

жаттықтырушы және дене шынықтыру мен спортты ұйымдастырушы ретінде практикалық құқықтық кӛмек 

кӛрсету үшін қолдану. Е)білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес кәсіби қызметке 

дайындық. 

 

6В01404 – ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ 

2(3) КУРС 

(Қашықтықтан білім беру технологиясы) 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 
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6.1 Модуль  Білім беру ресурстары, анатомия, 15 кредит 

БП ЖК IBB 2214 Инклюзивті білім беру 3 3 

БП ЖК AAF 2215 Адам анатомиясы және физиологиясы 3 5 

ЖББП ТК BBM 2116 Білім беру менеджменті 3 5 

ЖББП МК DSh 2117 Дене шынықтыру 3 2 

6.2 Модуль Менеджмент және физиология, 15 кредит 
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БП ЖК IBB 2214 Инклюзивті білім беру 3 3 

БП ЖК AAF 2215 Адам анатомиясы және физиологиясы 3 5 

ЖББП ТК BBMN 2115 Білім беру менеджмент негіздері 3 5 

ЖББП МК DSh 2117 Дене шынықтыру 3 2 

7.1 Модуль Спорттық пәндер, 15 кредит 

БП ТК DShST 2218 Дене шынықтыру және спорт тарихы  3 5 

БП ТК VOA 2219 Волейбол оқыту әдістемесімен 3 5 

БП ТК FOA 2220 Футбол оқыту әдістемесімен 3 5 

7.2 Модуль Мектепте спорт пәндерінің теориялық және әдістемелік негіздері, 15 кредит 

БП ТК OB 2218 Олимпиадалық білім 3 5 

БП ТК MVTAN 2219 Мектептегі волейболдың теориялық және әдістемелік негіздері 3 5 

БП ТК MFTAN 2220 Мектептегі футболдың теориялық және әдістемелік негіздері 3 5 

8 Модуль Дене мәдениетінің теориялық-психологиялық негіздері, 15 кредит 

БП ЖК DShSP 2221 Дене шынықтыру және спорт психологиясы 4 5 

БП ЖК ВОТ 2222 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 4 3 

КП ЖК BZhSTA 2223 Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі 4 5 

  Педагогикалық практика 4 2 

9.1 Модуль Дене тәрбиесінің жаңартылған технологиясы, 15 кредит 

БП ТК ZhOA 2224 Жүзу оқыту әдістемесімен  4 5 

БП ТК SК 2225 Спорттық құрылыстар 4 5 

БП ТК ТOA 2226 Туризм оқыту әдістемесімен  4 3 

ЖББП МК DSh 2127 Дене шынықтыру 4 2 

9.2 Модуль Медицина-спорт пәндері, 15 кредит 

БП ТК MZhTAN 2224 Мектептегі жүзудің  теориялық және әдістемелік негіздері 4 5 

БП ТК KSKZhS 2225 Қарапайым спорттық құрылыстарды жоспарлау және салу 4 5 

БП ТК MSOZh 2226 Мектептегі саяхаттық ӛлкетану жұмыстары 4 3 

ЖББП МК DSh 2127 Дене шынықтыру 4 2 

 

6В01404 – ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ 

2(2) КУРС 

(Қашықтықтан білім беру технологиясы) 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

6 Модуль Дене тәрбиесінің жаңартылған технологиясы, 20 кредит 

БП ЖК 
ZhBBMBBMZh

ZhDTPOA 2215 

Жалпы білім беретін мектепте білім беру мазмұнын жаңартылу 

жағдайында «Дене тәрбиесі» пәнін оқыту әдістемесі 
3 5 

ЖББП ТК DTSF 2316 Дене тәрбиесі және спорт физиологиясы 3 5 

ЖББП MК DShTA 2317 Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі 3 5 

ЖББП МК SNKKDD 2318 Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы 3 5 

7.1 Модуль Дене мәдениетінің инновация негіздері, 10 кредит 

КП ТК 
DТSЕОKKА 

2221 

Дене тәрбиесінде электрондық оқыту құралдарын қолдану 

әдістемесі 
3 5 

БП ТК ShSOA 2222 Шаңғы спорты оқыту әдістемесімен 3 5 

7.2 Модуль Дене тәрбиесінде коммуникациялық технологиялар, 10 кредит 

КП ТК DTSAKT 2221 
Дене тәрбиесі сабақтарындағы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 
3 5 

БП ТК MZhTAN 2222 Мектептегі жүзудің теориялық және әдістемелік негіздері 3 5 

8.1 Модуль Дене тәрбиесінде педагогикалық шеберлігі, 18 кредит 

КП ТК TOA 2321 Туризм оқыту әдістемесімен 4 4 

КП ТК 
DShMZhPSh 

2322 

Дене шынықтыру мұғалімі мен жаттықтырушының педагогикалық 

шеберлігі 
4 5 

КП ТК DShSM 2323 Дене шынықтыру және спорт менеджменті 4 4 

  Педагогикалық практика 4 5 

8.2 Модуль Дене тәрбиесінде сауықтыру технологиясы, 18 кредит 

КП ТК MSOZh 2321 Мектептегі саяхаттық ӛлкетану жұмыстары 4 4 

КП ТК 
ZhВВМZhDST 

2322 

Жалпы білім беретін мектептер жағдайында денсаулық сақтау 

технологиялары 
4 5 
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КП ТК DZhTSKN 2323 Дене шынықтыру және спорт құқық негіздері  4 4 

  Педагогикалық практика 4 5 

 

5В010800 – ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ 

3 КУРС 

Қабылдау жылы 2018 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

7.1 Модуль   Кәсіби - бағытталған пәндер және психологиясы, 20 кредит 

БП МК KK(O)T 3208 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП МК KBShT 3209 Кәсіби–бағытталған шетел тілі 5 3 

БП МК DShТA 3210 Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі 5 5 

БП MK DShSP 3211 Дене шынықтыру және спорт педагогикасы 5 3 

БП ТК DShSP 3212 Дене шынықтыру және спорт психологиясы 5 5 

  Педагогикалық практика 5 1 

7.2  Модуль  Кәсіби - бағытталған пәндер және  психодиагностика, 20 кредит 

БП МК KK(O)T 3208 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП МК KBShT 3209 Кәсіби-бағытталған шетелтілі 5 3 

БП МК DShТA 3210 Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі 5 5 

БП MK DShSP 3211 Дене шынықтыру және спорт педагогикасы 5 3 

БП ТК DMSP 3212 Дене мәдениеті және спорттағы психодиагностика 5 5 

  Педагогикалық практика 5 1 

8.1  Модуль Спорттық ойындардың оқыту әдістемесі, 17 кредит 

БП ТК BOA 3213 Баскетбол оқытуәдістемесімен 5 7 

БП ТК VOA 3214 Волейбол  оқытуәдістемесімен 6 5 

БП ТК ZhBBMShBBD

TPOA3215 

Жалпы білім беретін мектепте жанартылған білім бойынша"дене 

тәрбиесі" пәнін оқыту әдістемесі 
6 5 

8.2 Модуль Мектептегі спорттық ойындардың теориялық және әдістемелік негіздері, 17 кредит 

БП ТК MBTAN 3213 Мектептегі баскетболдың теориялық және әдістемелік негіздері 5 7 

БП ТК MVTAN 3214 Мектептегі волейболдың теориялық және әдістемелік негіздері 6 5 

БД КВ BMDTTT 3215 Мектепке дейінгі  мекемелердегі дене тәрбиесінің теориясы және 

технологиясы 
6 5 

Модуль 13.1 Мектептегі оқушылардың дене тәрбиесін оқыту әдістемесі, 13 кредит 

КП МК BSTОТA 3305 Базалық спорт түрлерін оқыту теориясы мен әдістемесі (мектеп 

бағдарламасы бойынша)  
5 3 

КП ТК ShOMDTOE 3306 Шағын орталау мектептердеғі дене тәрбиесінің оқыту әдістемесі 6 5 

КП ТК ZhBAMDT 3307 Аймақтағы мектеп оқушыларының дене тәрбиесі 6 5 

13.2  Модуль  Базалық спорт тҥрлерін оқыту теориясы мен әдістемесі,  13 кредит 

КП МК BSTОТA 3305 Базалық спорт түрлерін оқыту теориясы мен әдістемесі  (мектеп 

бағдарламасы бойынша)  
5 3 

КП ТК BMDTTT 3306 Бастауыш мектептерде дене тәрбиесінің теориясы және 

технологиясы 
6 5 

КП ТК ZhBAMDT 3307 Жалпы білім беретін ауылдық мектептердегі дене тәрбиесі 6 5 

14.1  Модуль Медико-биологиялық пәндер,  10 кредит 

КП ТК DShSG 3308 Дене шынықтыру және спорт гигиенасы 6 5 

КП ЖК DTSTFN 3309 Дене тәрбиесі және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері 6 5 

14.2  Модуль Спорттағы кешендік бақылау 10 кредит 

КП ТК CKB 3308 Спорттағы кешендік бақылау 6 5 

КП ЖК DTSTFN 3309 Дене тәрбиесі және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері 6 5 

 

7.1 Модуль   Кәсіби - бағытталған пәндер және психологиясы 
 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Дене шынықтыру және спорттың психологиясы 

Бағдарлама авторы: Шоқанов Р.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңғырту жағдайында дене шынықтыру болашақ мұғалімі жаттықтырушы және 

спорт педагогтың кәсіби дайындығының жоғары болуын қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәннің кіріспе. Дене шынықтыру психологиясы. Даму, білім және тұлғалық 

дамуы. білім беру және тәрбиелеу психологиялық негіздері. адам қызметінің нақты түрі ретінде спорт. жеке 

және командалық спорт психологиясы. Психикалық процестер, қасиеттері мен мемлекеттер. Психикалық 

құбылыстар, әсіресе олардың ағымы және дене шынықтыру және спорт саласындағы ӛзгерістер. спорт 

байланыс, оқыту және жетілдіру әлеуметтік-психологиялық негіздері. жеке және командалық спорт 

психологиясы. спорттық іс психологиялық қолдау. 

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Мектепте сыныптан тыс және мектептен тыс жұмысты ұйымдастыру, 

Жалпы және жас ерекшеліктер психологиясы 

Постреквизиттері: Балалармен-жасӛспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістеме, Шағын орталау 

мектептердегі дене тәрбиесінің оқыту әдістемесі, Амақтағы мектеп оқушыларының дене тәрбиесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Пәнді оқу нәтижесінде, оқушылар психология, дене шынықтыру және 

спорт ұжымның жеке негіздерін білім тарихын білуге және түсінуге тиіс; B)Тәжірибеде дене шынықтыру және 

спорт психологиясы теориялық және әдістемелік негіздерін пайдалану мүмкіндігі; C)Студент қорытынды 

қалыптастыру, пайымдаулар жасауға қажет қабілетіне ие болуы тиіс; D)Курс соңында студент, педагогикалық 

шеберлік негіздерін меңгеру; E)Студенттер, психологиялық зерттеудің ӛз әдістерін психология бӛлімдерін білуі 

тиіс. 

 

7.2  Модуль  Кәсіби - бағытталған пәндер және  психодиагностика 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Дене мәдениеті және спорттағы психодиагностика 

Бағдарлама авторы:  Шоқанов Р.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерге психологиялық-диагностикалық ӛлшеу спорт психологиялық 

диагностика, теориясы мен әдістерін жалпы шолу беру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психо-диагностикалық ӛлшеу теориясы. Спорт түрлері бойынша әдістері 

психикалық ӛлшеу. бәсекеге қабілетті қызметінің сенімділігі мен тұрақтылығын ӛлшеу әдістері. 

Психологиялық процестерді зерттеу әдістері. Тұлғаны зерттеу әдістері. 

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Мектепте сыныптан тыс және мектептен тыс жұмысты ұйымдастыру, 

Жалпы және жас ерекшеліктер психологиясы 

Постреквизиттері: Балалармен-жасӛспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістеме, Шағын орталау 

мектептердеғі дене тәрбиесінің оқыту әдістемесі, Аймақтағы мектеп оқушыларының дене тәрбиесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Студенттер спорттық психо-диагностика мазмұнын білуге және түсінуге 

тиіс; В)Олардың мінез-құлқын, спорт қызметінің қиын жағдайында басқалардың әрекетін басқару; C)Іс жүзінде 

дене шынықтыру және спорт психологиясы теориялық және әдістемелік негіздерін пайдалану; D)Студент 

қорытынды қалыптастыру, пайымдаулар жасауға қажет қабілетіне ие болу; E)Курс соңында, педагогикалық 

шеберлік негіздерін меңгеру және білім беру принциптерін, әдістерін, құралдарын білуі тиіс. 

. 

8.1  Модуль  Спорттық  ойындардың оқыту әдістемесі 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Баскетбол оқыту әдістемесімен  

Бағдарлама авторы: Жиембаев А.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты:Курсты оқу мақсаты. Студенттерге дене тәрбиесі жүйесіндегі баскетболдың орны 

мен маңызы туралы қазіргі білім беру, олардың бойында баскетболды оқу және оқыту міндеттерін шешуге 

мүмкіндік беретін кәсіби-педагогикалық дағдылар мен іскерлікті қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Баскетболдың теория - әдістемелік негіздері. Баскетболдың шығу және даму 

тарихы. Сабақ – Баскетбол сабағың ӛткізу негізгі формасы. Баскетбол сабағында қозғалмалы ойындар мен 

эстафеталар. Ойынның ережелері, құрал-жабдықтары. Баскетбол ойыннаң жарысты ұйымдастыру және 

ӛткізу.Тӛрешілердің құқықтары және міндеттері.Баскетболшылардың дене қасиеттерің дамыту. Техникалық 

дайындықтың негіздері.Тактикалық дайындықтың негіздері. Баскетбол ойын техникасының және 

тактикаксының жіктелуі. Шабуылдажәнеқорғаныстатехникажәнетактикасыңоқытуәдістемесі 

Пререквизиттері: Педагогика, Мектепте сыныптан тыс және мектептен тыс жұмысты ұйымдастыру, 

Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен 

Постреквизиттері:Балалармен-жасӛспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістеме, Спорттық 

ойындарда ақпараттық және компьютерліқ технологияларды колдану, Гандбол оқыту әдістемесімен. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студент баскетболға оқытудың теориялық, әдістемелік және практикалық 

негіздерін білу; В)Практикада баскетболға оқытудың жаңа білім технологияларын қолдана алу; С)Баскетболға 

оқытудың озат технологияларын талдай алу және ӛзінің кәсіби қызметінде оларды пайдалана алу; Д)Курстың 

соңында студент педагогикалық шеберлік негіздерін толықтай меңгеру; Е)Ойынның техникалық-тактикалық 

тәсілдерін және жарысты ӛткізудің ұйымдастыру дағдыларын меңгеруі тиіс. 
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Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Волейбол  оқыту әдістемесімен 

Бағдарлама авторы: Куншашев А. М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта мектепте волейболдан сабақтар ұйымдастыру және ӛткізу үшін теориялық 

және практикалық білімі бар студенттерді қаруландыру:волейбол бойынша сабақтар мен тренингтер кәсіби-

педагогикалық дағдыларын студенттерге дағдыландыруға, жоғары білімді және жоғары білікті маман дайындау 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Дене шынықтыру және халықтың денсаулығын сауықтыру жүйесіндегі волейбол 

рӛлі мен орны. Волейбол ойын ережелері мен тӛрешілік әдістері. Ойынның тактикалық негіздері мен жіктеу 

әдістері. Әсіресе мектептегі оқыту мен оқу әдістері. Жоспарлау, ұйымдастыру және білім беру процесінің 

мазмұны. Волейболдың басты нысаны ретінде сабақ жүргізу. 

Пререквизиттері: Дене шынықтыру және спорт педагогикасы, Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен, 

Мектепте сыныптан тыс және мектептен тыс жұмысты ұйымдастыру. 

Постреквзиттері: Спорт және кәсіби-қолданбалы дене дайындығының негіздері, Балалармен-жасӛспірімдер 

және кәсіби спорттың теориясы мен әдістеме, Спорттық ойындарда ақпараттық және компьютерліқ 

технологияларды колдану. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттер пәнді оқу нәтижесінде, волейбол түрлі формаларын, 

теориялық, әдістемелік және тәжірибелік негіздерін білу және түсіну керек. В)Волейбол оқыту әдістерін, 

ойындар саласында алған білімдері мен дағдыларын тәжірибеде алуы және білуі тиіс. С)Студент қорытындыны 

тамаша құрастырып, пайымдаулар жасауға қажет қабілетіне ие болуы тиіс. Д)Мектептерде волейбол оқыту 

проблемасын шешуге мүмкіндік береді. Е)Курстың соңында студент кәсіби-педагогикалық қабілеттері мен 

дағдыларын иеленуі керек 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Жалпы білім беретін мектепте жаңартылған білім бойынша "дене тәрбиесі" пәнін оқыту 

әдістемесі 

Бағдарлама авторы:  Ботагариев Т.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге жалпы білім беретін мектептерде жаңартылған бағдарлама 

бойынша «дене тәрбиесі» пәнін оқыту әдістемесі туралы болашақ мамандыққа қажетті теориялық және 

тәжіриебиелік білімдерді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жаңартылған оқу бағдарламаларының мазмұндық ерекшеліктері, пән мазмұнын 

жобалаудың спиральділік ұстанымы.Жаңартылған оқу бағдарламаларының мазмұндық ерекшеліктері, Блум 

таксономиясы бойынша оқыту мақсаттарының иерерхиясы.  

Пререквизиттері:Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Базалық спорт түрлерін оқытудың (мектеп 

бағдарламасы бойынша) 

Постреквизиттері:Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы, Балалар-жасӛспірімдер және 

кәсіби спорттың  теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Оқу үдерісінің ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді, жоспарлары. 

В)Білім-беру мазмұнын жаңарту шеңберінде қолданылатын құжаттар. С)Бағытталған және денсаулық сақтауға 

бағытталған жалпы білім беру оқу мекемелерінде жұмыстарды ӛткізу әжістемесін ұйымдастыруын түсіну және 

білу қажет. Д)Білім беру жүйесіндегі жаңа кезеңдерінің міндеттерінің бірі мектеп оқушыларының денсаулығын 

сақтау. Е)Орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты.  

 

8.2  Модуль   Мектептегі спорттық ойындардың теориялық және әдістемелік негіздері 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Мектептегі баскетболдың  теориялық және  әдістемелік негіздері 

Бағдарлама авторы: Жиембаев А.Ш.  

Курсты оқытудың мақсаты: Оқушыларға дене тәрбиесі жүйесіндегі баскетболдың орны мен маңызы туралы 

білім беру, олардың бойында мектепте баскетболды оқу және оқыту міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін 

кәсіби-педагогикалық дағдылар мен іскерлікті қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнге кіріспе. Мақсаты және міндеттері. Мектепте баскетболды откізу теориялық 

және әдістемелік негіздері. Баскетбол сабағының құрылымы және мазмұны. Мектеп бағдарламасында 

баскетболға  мінездеме. 1-4 сыныптарда баскетболды оқыту әдістемесі. 5-7 сыныптарда, 8-9 сыныптарда, 10-11 

сыныптарда. Баскетболшының техникалық және тактикалық дайындығының негіздері. Баскетболшының жалпы 

және арнайы қасиеттерің дамыту. Спорттық және сыныптан тыс жұмыстарын ұйымдастыру. Ойын ережелері, 

құрал-жабдықтар. 

Пререквизиттері: Педагогика, Мектепте сыныптан тыс және мектептен тыс жұмысты ұйымдастыру»., 

«Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері: Балалармен-жасӛспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістеме, Спорттық 

ойындарда ақпараттық және компьютерліқ технологияларды колдану, Гандбол оқыту әдістемесімен 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студент мектептегі баскетбол сабақтарын ӛтзізудің теориялық, әдістемелік 

және практикалық негіздерін білу; В)Балалардың жас және жыныс ерекшеліктеріне қарай баскетболға оқыту 
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құралдары мен әдістерін таңдай алу; С)Мектепте баскетболға оқытудың озат технологияларын талдай алу; 

Д)Студент педагогикалық шеберлік негіздерін меңгеріп, дене тәрбиесі мұғалімдерінің үздік тәжірибесін 

үйренуі тиіс; Е)Студент әртүрлі  жас шамаларындағы топтарда оқу сабақтарын басқару әдістерін меңгеруі тиіс. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Мектепте волейболдың теориялық және әдістемелік негіздері 

Бағдарлама авторы: Куншашев А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта мектепте волейболдан сабақтар ұйымдастыру және ӛткізу үшін теориялық 

және практикалық білімі бар студенттерді қаруландыру:волейбол бойынша сабақтар мен тренингтер кәсіби-

педагогикалық дағдыларын студенттерге дағдыландыруға, жоғары білімді және жоғары білікті маман дайындау 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мектептегі волейболдың теориялық және әдістемелік негіздері.студенттердің жас 

және жыныстық ерекшеліктеріне байланысты волейболдан техникалық, тактикалық дайындық құралдарын 

пайдалану. Волейболдан техникалық және тактикалық іс-шаралар жіктелуі.Оларды түзету әдісі ол қателер. 

Волейболда бақылау технологиясының стандарттары.Тӛрешілік ол екі жақты ойындарды жүргізу.мектепте 

волейболдан жарыстарды ұйымдастыру және ӛткізу. 

Пререквизиттері: Дене шынықтыру және спорт педагогикасы, Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен, 

Мектепте сыныптан тыс және мектептен тыс жұмысты ұйымдастыру. 

Постреквзиттері: Спорт және кәсіби-қолданбалы дене дайындығының негіздері, Балалармен-жасӛспірімдер 

және кәсіби спорттың теориясы мен әдістеме, Спорттық ойындарда ақпараттық және компьютерлік 

технологияларды колдану. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А)Студенттер пәнді оқу нәтижесінде,дене шынықтыру волейбол түрлі 

формаларын, теориялық, әдістемелік және тәжірибелік негіздерін білу және түсіну керек; В)Волейбол оқыту 

әдістерін, ойындар саласында алған білімдері мен дағдыларын тәжірибеде алуы және білуі тиіс; С)Студент 

қорытындыны тамаша құрастырып, пайымдаулар жасауға қажет қабілетіне ие болуы тиіс; Д)Студенттердің 

дара сипаттамаларын ескеру; Е)Волейболдан оқыту және әдістемесін назарға алу қажет. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі мекемелердегі дене тәрбиесінің теориясы және технологиясы 

Бағдарлама авторы:  Мухтаров С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мектепке дейінгі жастағы балалардың дене тәрбиесі мәселелері бойынша 

болашақ мамандардың теориялық және практикалық білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндеттері. Қазіргі кезеңдегі мектепке дейінгі 

мекемелердегі дене тәрбиесінің рӛлі мен маңызы. Мектепке дейінгі мекемелерде балалардың дене тәрбиесін 

ұйымдастыру құралдары мен формалары, олардың даму перспективалары. Мектепке дейінгі мекемелерде дене 

шынықтыруды жүргізу әдістемесі. Мектепке дейінгі мекемелерде дене тәрбиесі бойынша сабақтардың 

құрылымы мен мазмұны.  

Пререквизиттер: Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі, Спорттың базалық түрлерін оқытудың теориясы 

мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша) 

Постреквизиттер: Балалар-жасӛспірімдер және кәсіби спорт теориясы мен әдістемесі, Спорт және кәсіби-

қолданбалы дене дайындығы негіздері. 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелері: А)Студент мектепке дейінгі мекемелерде дене тәрбиесі бойынша 

сабақтардың құрылымы мен мазмұнын білуі тиіс. В)мектепке дейінгі балалардың дене мәдениетін жоспарлай 

білу. С)Студент мектепке дейінгі жастағы балалармен дене тәрбиесінің әр түрлі формаларын жүргізу дағдысы 

болуы керек. Д)Студент балалар мекемелерінде дене шынықтыру жұмыстарын жүргізуі керек. Е)курс 

аяқталғаннан кейін студент мектепке дейінгі жастағы балалардың дене шынықтыру сабақтарын ӛткізу 

әдістемесін меңгеруі тиіс. 

 

Модуль 13.1 Мектептегіоқушылардыңденетәрбиесіноқытуәдістемесі 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Шағын орталау мектептердегі дене тәрбиесін оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы:  Кубиева С.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Толық күнді шағын комплектілі және мектеп – интернаттағы сабақ ӛткізуді 

ұйымдастыру үшін, білім алушыларды теориялық және практикалық білімдерімен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Пәннің міндеті және мақсаты.Шағын комплектілі мектептердің негізгі 

мәселелері және күйі.Шағын комплектілі мектептердің басымдық даму бағыттары және оларды жүзеге асыру 

механизмдері.Толық күнді шағын комплектілі және мектеп – интернаттағы дене шынықтыру сабағын жүргізу 

методикасының ерекшіліктері.Толық күнді шағын комплектілі және мектеп – интернаты күн тәртібіндегі дене 

шынықтыру-сауықтыру жұмыстары.  

Пререквизиттері: Дене мәдениетінің теориясы мен әдістемесі, Мектепте сыныптан тыс және мектептен тыс 

жұмысты ұйымдастыру, Дене шынықтыру және спорт педагогикасы 
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Постреквизиттері: Балалармен-жасӛспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі, Гандбол оқыту 

әдістемесімен, Футбол оқыту әдістемесімен. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазақстан Республикасындағы шағын комплектілі мектептердің 

концепциясын білу; В)Шағын комплектілі мектептерінің жағдайындағы,әр түрлі жастағы оқушылармен дене 

тәрбиесі сабағын жүргізу методикасын қолдану қабілеттілігі; С)Коммуникативтік және әлеуметтік 

дағдылардың тиімділігінің болуы; Д)Шағын комплектілі және мектеп–интернаттағы сабақ ӛткізудің, 

ұйымдастырудың негізгі тәсілдерін игеру; Е)Білім алушы шағын комплектілі және мектеп – интернаттағы сабақ 

ӛткізу ерекшіліктерін білуі тиісті. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Аймақтағы мектеп оқушыларының дене тәрбиесі 
Бағдарлама авторы:  Ботагариев Т.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерге оқушылардың дене тәрбиесінің аймақтық мәселелерін анықтау 

және шешу жолдарын кӛрсету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны. Дене шынықтыру және спорт жүйесінің бағдарламалық, нормалық, ғылыми-

әдістемелік негіздері. Мектеп оқушыларының дене дайындылығының, дене дамуының, денсаулығының 

аймақтық ерекшеліктері. Аймақтың мектептерінде дене тәрбиесі процесін жоспарлау ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Базалық спорт түрлерін оқыту теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)», 

Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Дене шынықтыру және спорт педагогикасы 

Постреквизиттері: Балалармен-жасӛспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі, ЖОО-да дене 

шынықтыру пәні сабағында электрондық оқулықты қолдану әдістемесі, Спорт негіздері және кәсіби-

қолданбалы дене дайындығы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Аймақтағы дене тәрбиесінің негізгі жақтарының мақсатқа бағытталуы; 

В)Спорттық дайындықтың негізгі сатылары мен кезеңдері; С)Аймақтағы дене шынықтыру және спортты 

дамытуды жоспарлау; Д)Дене жаттығуларын, тәсілдік қимылдарды, орындауды кӛрсету дағдылары мен 

шеберлікке үйретуі; Е)Студент алынған білім негізінде сыртқы ортаның түрлі жағдайларындағы спорттық 

біліктілігін іске 

 

13.2  Модуль  Базалық спорт тҥрлерін оқыту теориясы мен әдістемесі 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Бастауыш мектептерде  дене тәрбиесінің теориясы және технологиясы 

Бағдарлама авторы:  Мамытов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім беру реформасының жаңа кезеңде басымды міндеттердің бірі 

оқушылардың денсаулығын сақтау және нығайту, оларда денсаулық құндылығын, салауатты ӛмір салтын 

қалыптастыру, оқушылардың денсулығын сақтайтын және жүктемесінің мӛлшерінен артуын жоятын, жасына 

адекватты, білім беру технологияларды таңдауды қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Денсаулық сақтау технологиясында негізгі бағыттар: Психологиялық, 

педагогикалық әдістер және ұйымдастыру жүйесі, денсаулықты нығайтуға және сақтауға бағытталған 

технологиялар, мектеп оқушыларында денсаулық мәдениетін қалыптастыру. Қоғамда балалармен 

жасӛспірімдер денсаулығы сол елдің келешегін, генофондың, қоғамның ғылыми және экономикалық 

потенциал, демографикалық кӛрсеткіштерін анықтайды 

Пререквизиттері: Дене мәдениетінің теориясы мен әдістемесі, Мектепте сыныптан тыс және мектептен тыс 

жұмысты ұйымдастыру, Дене шынықтыру және спорт педагогикасы 

Постреквизиттері: Балалармен-жасӛспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі, Гандбол оқыту 

әдістемесімен, Футбол оқыту әдістемесімен. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А)Жас – жыныс ерекшеліктерін ескере отырып, денсаулық қалыптастыруға 

бағытталған және денсаулық сақтауға бағытталған жалпы білім беру оқу мекемелерінде жұмыстарды ӛткізу 

әжістемесін ұйымдастыруын түсіну және білу қажет.В)Білім беру жүйесіндегі жаңа кезеңдерінің міндеттерінің 

бірі мектеп оқушыларының денсаулығын сақтау және нығайтабілуі қажет, денсаулықты бағалай білу, салауатты 

ӛмір сүру, шаршауды болдырмау, күн тәртібін сақтау. С)Дене тәрбиесіндегі негізгі бағыт-денсаулық сақтау 

технологиясы құрастыру. Д)Жалып білім беру мектептерінде тәрбиелік жұмыстардың негіздерін және 

әдістемелік нұсқауларын меңгеру қажет. Е)Жалпы білім беру мектептерінде дене тәрбиесінің оқу процесінде 

сауықытру технологиясын білу және қолдана білу қажет.  

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Жалпы білім беретін ауылдық мектептердегі дене тәрбиесі  

Бағдарлама авторы:  Ботагариев Т.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Жалпы білім беретін ауылдық мектептердегі дене тәрбиесі деңгейін және оны 

анықтайтын факторлар ерекшеліктеріне сүйеніп, сол факторды жетілдірудің әдістемелік жолдарын сипаттау. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны.Білім беретін ауылдық мектептердегі дене тәрбиесі балалардың дене мүшелерінің 

жетілуіне, балалық жасқа тән қазіргі таңда жағдай жасалған. Жас кезінен-ақ ауыл баласы еңбекке отбасында 

және мектепте баулынады, кӛп уақытын таза ауада табиғатпен және еңбекшілермен тығыз жағдайда ӛткізеді. 

Пререквизиттері: Дене мәдениетінің теориясы мен әдістемесі, Мектепте сыныптан тыс және мектептен тыс 

жұмысты ұйымдастыру, Дене шынықтыру және спорт педагогикасы 

Постреквизиттері:Балалармен-жасӛспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі, Гандбол оқыту 

әдістемесімен, Футбол оқыту әдістемесімен. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Оқыту мен ұйымдастырудың тиімді әдістемелік тәсілдері мен 

жаттығулардың мӛлшерін таңдап білуі; В)Бір жылға жасалған дене шынықтыру сабағының жоспары, бір 

тоқсанға жасалған жоспар және күнделікті сабақтардың жоспар конспектісі білімі; С)Әртүрлі тестілердің кең 

түрін қолдану біліктілігі; Д)Жалпы білім беретін ауылдық мектептердегі дене тәрбиесі деңгейін, дене 

дайындылығын бақылау; Е)Білім нәтижелерін студенттерінің педагогикалық және тренерлік практикасында 

қолдану 

14.1  Модуль   Медико-биологиялық пәндер 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Дене шынықтыру және спорт  гигиенасы  

Бағдарлама авторы: Мамытов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛсіп келе жатқан ұрпақтардың денсаулығын нығайтуға және сақтауға 

бағытталған гигиеналық білімдерімен болашақ мұғалімдерді қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дене тәрбиесі гигиенасының шығу тарихы, әдістері. Дене тәрбиесінің жүйесі. 

Қозғалыс белсенділігі- гигиеналық фактор ретінде. Дене тәрбиесінің гигиеналық принциптері. Шынығу. 

Тaмақтану гигиенасы. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, Дене шынықтыру теориясы мен 

әдістемесі, Спорттық медицина 

Постреквизиттері: Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы, Балалармен-жасӛспірімдер және 

кәсіби спорттың  теориясы мен әдістемесі, Дене шынықтыру және спорт менеджменті 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Дене тәрбиесі гигиенасының принциптерін білу; В)Дене шынықтыру және 

спорт  гигиенасы пәнінің міндетін, мақсатын түсіну және білу қажет; С)Дене шынықтыру және спорт  

гигиенасы бойынша білімдерді, шеберлікті және дағдыларды қолдана білу қажет; Д)Дене тәрбиесі гигиенасы 

пәнінен алған білімдерін практика жүзінде қолдана білу; Е)Дене жүктемесіне бейімделудің бақылау дағдысын 

білу қажет және гигиенада қолданылатын зерттеу әдістерін меңгеру тиіс.  

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Дене тәрбиесі және спорт түрлерінің  физиологиялық негіздері 

Бағдарлама авторы: Жумабаева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дене тәрбиесі және спорт сабақтарында адамның қызметтік дайындығы 

жағдайын басқару, дене тәрбиесі, спорттық жаттығу үшін қажетті ғылыми негізінде ӛзіндік білімді жетілдіру 

үшін дағды қалыптастыру және білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны. Кіріспе. Пәннің мазмұны. Пәннің міндеті және мақсаты. Адам ағзасының қорлары 

және дене жүктемесіне бейімделу. Дене жүктемесінде ағзадағы қызметтік ӛзгерістер. Спорттық қызмет 

кезіндегі ағза күйіне физиологиялық мінездеме. Дене сапасының даму заңдылықтары және физиологиялық 

механизмдері. Спортшылардың шаршауының физиологиялық негіздері. Қалпына келу процесіне 

физиологиялық мінездеме. Қозғалыс дағдысы қалыптасуының заңдылықтары және физиологиялық 

механизмдері. Спорттық жаттығудың физиологиялық негіздері. Сыртқы ортаның ерекше жағдайларындағы 

спортшының жұмыс қабілеттілігі.  

Пререквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Спорттық медицина, Балалармен-жасӛспірімдер 

және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі. 

Пререквизиттері: Спорттық ойындарда ақпараттық және компьютерліқ технологияларды колдану, Спорт 

негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы, Футбол  оқыту әдістемесімен 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жаттығудың кӛрсеткіштері және физиологиялық принциптері; В)Дене 

жүктемесіне ағзаның бейімделу механизмі қозғалыс сапасының қылптасу механизмі; С)Қозғалыс дағдысының 

қалыптасу негіздерін студент білу қажет; Д)Спортшының жұмыс қабілеттілігін анықтайтын сынақтар 

ӛткізудібілу қажет; Е)Спорттық физиология кӛлемінде алдыңғы қатардағы әдістемелерді сараптама жасау 

қабілеттілігін меңгеру, физиологиялық механизмдердің жұмыстарын меңгеру.  

. 

14.2  Модуль  Спорттағы кешендік бақылау   

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Спорттағы кешендік бақылау  

Бағдарлама авторы:  Отеген Н. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Дәрігерлік бақылаудың мақсаты және міндеті. Денсаулық кӛрсеткіштерін 

зерттеу. Диспансеризация. Кешендік бақылаудың мазмұны. Спортшылардың дайындық жүйесіндегі сыртқы 

орта факторларын бақылау 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дене жаттығулары сабақтарын дәрігерлік қамтамасыз ету жүй-есімен 

студенттерді таныстыру  

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, Дене шынықтыру теориясы мен 

әдістемесі, Спорттық медицина 

Постреквизиттері: Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы, Балалармен-жасӛспірімдер және 

кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі, Дене шынықтыру және спорт  менеджменті». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студент жаттығу процесі жүйесіне, спортшы жаттығуларындағы әртүрлі 

спорт сабақтарына қойлатын негізгі талаптарды білу; В)Спортшының жұмыс қабілеттілігінің дамуын 

бақылауды ӛткізуді білу; С)Спорт түрлерінің физиология кӛлеміндегі алдыңғы қатардағы әдістемелерді 

сараптама жасау қабілеттілігін меңгеру; Д)Дене жүктемесіне бейімделудің бақылау дағдысын білу қажет; 

Е).Студент алған білімдерін қызметінде қолдануда меңгеру қажет.  
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3(3) КУРС 

(Қашықтықтан білім беру технологиясы) 

Қабылдау жылы 2018 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 
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т
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9.1 Модуль Кәсіби спорт және менеджмент теориясы, 10 кредит 

БП МК DShSM 2212 Дене шынықтыру және спорт менеджменті 4 3 

БП МК BZhKSTA 2213 
Балалармен-жасӛспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен 

әдістемесі 
4 3 

БП ТК 
ZhOODShPSE

OKA 3214 

«ЖОО-да дене шынықтыру» пәні сабағында электрондық оқулықты 

қолдану әдістемесі 
5 4 

9.2 Модуль Спортта электрондық оқыту тәсілдерін қолдану, 10 кредит 

БП МК DShSM 2212 Дене шынықтыру және спорт менеджменті 4 3 

БП МК BZhKSTA 2213 
Балалармен-жасӛспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен 

әдістемесі 
4 3 

БП ТК SEOTK 3214 Спортта электрондық оқыту тәсілдерін қолдану 5 4 

Модуль 11.1 Мектептегі оқушылардың дене тәрбиесін оқыту әдістемесі, 16 кредит 

КП МК BSTОТA 3304 Базалық спорт түрлерін оқыту теориясы мен әдістемесі (мектеп 

бағдарламасы бойынша)  
5 3 

КП ТК ShOMDTOE 

3305 

Шағын орталау мектептердеғі дене тәрбиесінің оқыту әдістемесі 
5 5 

КП ЖК МSTMTZhY 

3306 

Мектепте сыныптан тыс және мектептен тыс жұмысты 

ұйымдастыру 
5 3 

КП ЖК DTSTFN 3307 Дене тәрбиесі және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері 5 5 

11.2  Модуль  Базалық спорт тҥрлерін оқыту теориясы мен әдістемесі,  16 кредит 

КП МК BSTОТA 3305 Базалық спорт түрлерін оқыту теориясы мен әдістемесі  (мектеп 

бағдарламасы бойынша)  
5 3 

КП ТК BMDTTT 3306 Бастауыш мектептерде дене тәрбиесінің теориясы және 

технологиясы 
5 5 

КП ЖК МSTMTZhU 

3306 

Мектепте сыныптан тыс және мектептен тыс жұмысты 

ұйымдастыру 
5 3 

КП ЖК DTSTFN 3307 Дене тәрбиесі және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері 5 5 

12.1  Модуль Медико-биологиялық пәндер, 23 кредит 

КП ЖК SNKKDD 3308 Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы 5 5 

КП ТК SOAKTK 3309 Спорттық ойындарда ақпараттық және компьютерлік 

технологияларды қолдану 
5 3 

  Ӛндірістік (педагогикалық) практика 6 10 

  Дипломалды практика 6 5 

12.2  Модуль Спорттағы кешендік бақылау, 23кредит 

КП ЖК SNKKDD 3308 Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы 5 5 

КП ТК DShSAKT 3309 Дене шынықтыру және спортта ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 
5 3 
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  Ӛндірістік (педагогикалық) практика 6 10 

  Дипломалды практика 6 5 

 

5В010800 – ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ 

4 КУРС 

Қабылдау жылы 2017 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 9.1 Дене тәрбиесінің теориялық негіздері 27 кредит 

БП МК DShSM  4222 Дене шынықтыру және спорт менеджменті 7 3 

БП МК BZhKSTA 4223 Балалар-жасӛспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен 

әдістемесі 
7 3 

БП ТК SNKKDD 4224 Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы 7 6 

  Ӛндірістік (педагогикалық) практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

Модуль 9.2 Дене тәрбиесінің теориялық негіздері 27 кредит 

БП МК DShSM 4222 Денешынықтыру және спорт  менеджмент 7 3 

БП МК BZhKSTA 4223 Балалар-жасӛспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен 

әдістемесі 
7 3 

БП ТК SZhUB 4224 Спорттық жаттықтыру үрдісін басқару 7 6 

  Ӛндірістік (педагогикалық) практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

Модуль 9.3  Дене тәрбиесінің теориялық негіздері 27 кредит 

БП МК DShSM 4222 Денешынықтыру және спорт менеджмент 7 3 

БП МК BZhKSTA 4223 Балалар-жасӛспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен 

әдістемесі 
7 3 

БП ТК SZM 4224 Спорттың заманауи мәселелері 7 6 

  Ӛндірістік (педагогикалық) практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

Модуль 11.1  Медико-биологиялық пәндер, 23 кредит 

КП МК BSTОТA 3303 Базалық спорт түрлерін оқытудың (мектеп бағдарламасы 

бойынша) теориясы мен әдістемесі 
5 3 

КП ТК ZhBBMZhDST 

3304 

Жалпы білім беру мектеп жағдайларында денсаулық сақтау 

технологиялары 
6 5 

КП ТК SM 3305 Спорттық медицина 6 5 

КП ТК DShSG 3306 Дене шынықтыру және спорт гигиенасы 6 5 

КП ТК DTSTFN 4307 Дене тәрбиесіжәне спорт түрлерінің физиологиялық негіздері 7 5 

Модуль 11.2  Медико-биологиялықпәндер, 23 кредит 

КП МК BSTОТA 3303 Базалық спорт түрлерін оқытудың (мектепбағдарламасы 

бойынша) теориясы мен әдістемесі 
5 3 

КП ТК STDSh  3304 Сауықтыру технологиясы дене шынықтыруда 6 5 

КП ТК EDSh 3305 Емдік дене шынықтыру 6 5 

КП ТК SKB 3306 Спорттғы кешендік бақылау 6 5 

КП ТК STFN 4307 Спорт түрлерінің физиологиялық негіздері 7 5 

Модуль 11.3 Медико-биологиялық пәндер, 23 кредит 

КП МК BSTОТA 3303 Базалық спорт түрлерін оқытудың (мектеп бағдарламасы 

бойынша) теориясы мен әдістемесі 
5 3 

КП ТК BYSZh 3304 Бұқаралық-ұйымдастырушылық сауықтыружұмысы 6 5 

КП ТК DTMbN 3305 Дене тәрбиесінің медико-биологиялық негіздері 6 5 

КП ТК DZhATFP 3306 Денсаулық және жұмыс қабілеттілігін арттыруда тамақтану 

факторын пайдалану 
6 5 

КП ТК SDDKFB 4307 Спортшылардың дене дайындығы қызметін функционалды 

басқару 
7 5 

Модуль 12.1 Оқушылардың дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері 18 кредит 

КП ТК ShOMTKMIDTOA    

3308 

Шағын орталау мектептерде және толық күнді мектеп-

интернаттарында дене тәрбиесін оқытудың әдістемесі 
5 5 

КП ТК AMODT 3309 Аймақтағы мектеп оқушыларының дене тәрбиесі 6 5 

КП ТК ZhBBMShBBDTP Жалпы білім беретін мектепте жаңартылған білім бойынша "дене 7 5 
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OA 4310 тәрбиесі" пәнін оқыту әдістемесі 

КП ТК МSTMTZhY 4311 Мектепте сыныптан тыс және мектептен тыс жұмысты 

ұйымдастыру 
7 3 

Модуль 12.2 Оқушылардың дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері 18 кредит 

КП ТК BMDTTT 3308 Бастауыш мектептерде дене тәрбиесінің теориясы және 

технологиясы 
5 5 

КП ТК ZhBAMDT 3309 Жалпы білім беретін ауылдық мектептердегі дене тәрбиесі 6 5 

КП ТК SDBET 4310 Спорттық дайындыққа баcшылық ету технологиясы 7 5 

КПТК МPSh 4311 Мұғалімнің педагогикалық шеберлігі 7 3 

Модуль 12.3 Оқушылардың дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері 18 кредит 

КП ТК MDMDTTT 3308 Мектепке дейінгі мекемелерде дене тәрбиесінің теориясы мен 

технологиясы 
5 5 

КП ТК ОDDDD 3309 Оқушылардың дене дамуы мен дене дайындалғандығы 6 5 

КП ТК DShSGZJNSM 

4310 

Дене шынықтыру және спорттағы ғылыми-зерттеу жұмысының 

негіздерімен спорттық метрология 
7 5 

КП ТК TZhZhSLDTTA 

4311 

Тұрғылықты жердегі және жазғы сауықтыру лагеріндегі дене 

тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі 
7 3 

 

Модуль 9.1  Денетәрбиесініңтеориялықнегіздері 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы 

Бағдарлама авторы:  Кубиева .С. 

Курстың оқыту мақсаты: Студенттерде спорт негіздері мен кәсіби-қолданбалы дене дайындығында  болашақ 

мамандыққа қажетті терең теориялық білім берумен бірге тәжірибелік білімдерді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны. Студенттерде спорт теориясының, спорт түрлерінің, қызметтерінің, спорттық 

жаттығу техникасы мен тактикасының дамуы, кәсіптік-педагогикалық және кәсіби-қолданбалы дене 

дайындығының теориялық –әдістемелік негіздері. Шұғылданушылардың кәсіби-қолданбалы дене шынықтыруы 

білімдерін жүзеге асыру. 

Пререквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі. Дене шынықтыру және спорт психологиясы. 

Дене шынықтыру және спорт педагогикасы. 

Постреквизиттері:магистратурада оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәннің әдіснамалық негіздері мен терминдерін, үдерістерін жүзеге асыру 

барысында тиісті әдістерді, құралдарды, заманауи технологияларды пайдалану.В)Спорттық біліктіліктерін, 

оңтайлы дене жұмыс қабілеттілігі мен денсаулыққа зиян келтірмейтін бейімделу тетіктерін білуі. С)Дене 

тәрбиесінің ағзаға қызметтік және бейімделу қасиеттеріндегі әсер ету ерекшеліктері. Д)Дене күш және 

спорттық дайындықты оңтайландыру, сыртқы ортаның табиғи жағдайларын бақылауды тиімді пайдалану 

дағдылары. Е)Дене шынықтыру қозғалысының түрлі буындарында жұмыс жүргізу. 

 

Модуль 9.2  Дене тәрбиесінің теориялық негіздері   

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Спорттық жаттықтыру үрдісін басқару 

Бағдарлама авторы:  Ботагариев Т.А. 

Курстың оқыту мақсаты: Спортшылардың кӛпжылдық дайындау үрдісіне қажетті негізгі сатылары мен 

кезеңдерін әдістемелік тұрғыдан жоспарлап, басқаруын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны. Спорттық жаттықтыру үрдісін жоспарлау. Тәсілдік қимылдардағы дене 

жаттығуларын түрлі жастағы, жыныстағы, спорттық біліктілігіне байланысты ағзалардың физиологиялық 

мүмкіндіктеріне дене жүктемелерінің ерекшеліктері. Дене шынықтыру мен спортты басқаруды түрлі 

деңгейінде ұйымдастыру. 

Пререквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі. Дене шынықтыру және спорт психологиясы. 

Дене шынықтыру және спорт педагогикасы. 

Постреквизиттері:магистратурада оқытылатын пәндер 

 Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А)Спорттың қызметін, қоғамдағы қызмет ету жағдайларын, даму бағытын 

игере білуі.В)Дене мәдениетінің жалпы және ерекшелік қызметтерінің мақсатқа бағытталу біліктілігі. 

С)Теориялық және әдістемелік тұрғыдан жоспарлау, бақылау және басқару құжаттарын білуі.Д)Тұлға 

денсаулығын негіздеу, жоспарлау, бақылау және дене тәрбиесі процесін, спорттық дайындық деңгейін дене, 

әдіс, тәсілдік және қызметтік басқару дағдысын ұйымдастыру. Е)Дене шынықтыру мен спорт бойынша 

бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыздықты іске асыру. 
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Модуль 9.3  Дене тәрбиесінің теориялық негіздері   

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Спорттың  заманауи  мәселелері  

Бағдарлама авторы:  Ботагариев Т.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: 
Курстың оқыту мақсаты: Қазіргі таңдадене шынықтыру және спорттың мәдениетін, түрі ретіндегі 

құрылымдық рӛлін, нақты салалармен ӛзара байланыс технологияларын  анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны. Спорттың оқу ілімінің мазмұнын, оқыту мен ӛткізу түрлеріндегі замануи 

мәселелерін нақты бағыттау. Сабақтарда инновациялық технологияларды, бейнематериалдарды қолдану 

түрлері. Студенттерді тәрбиелеу, сауықтыру және түрлі жастағы тұлғалардың дене шынықтыру мәселелерін 

басқару. 

Пререквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі. Дене шынықтыру және спорт психологиясы. 

Дене шынықтыру және спорт педагогикасы. 

Постреквизиттері:магистратурада оқытылатын пәндер 

 Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Спорттың заманауи мәселелері оқу ілімінің мазмұнын, оқыту мен сабақ 

ӛткізу түрлеріндегі материалдарын білуі. В)Спорт саласында спорт түрлерінің топтастырылуының 

ерекшеліктерін меңгеру.С)Әуесқой және кәсіпқой спортының ғылыми-әдістемелік мәселелері туралы білімдері. 

Д)Кӛпжылдық жаттықтыру үрдісін жоспарлауда біліктілік іскерлігі мен басқару дағдысын ұйымдастыру. 

Е)Студенттер болашақ маман ретінде қазіргі таңда спорттық  жетістіктердің айрықша дамуын, жарыстарды 

ӛткізу ережелерінің ӛзгерілуін,жарыстардың экономикалық ынталандырылуын сипаттау. 

 

Модуль 11.1  Медико-биологиялық пәндер 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Дене тәрбиесі және спорт түрлерінің  физиологиялық негіздері 

Бағдарлама авторы: Жумабаева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дене тәрбиесі және спорт сабақтарында адамның қызметтік дайындығы 

жағдайын басқару, дене тәрбиесі, спорттық жаттығу үшін қажетті ғылыми негізінде ӛзіндік білімді жетілдіру 

үшін дағды қалыптастыру және білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны. Кіріспе. Пәннің мазмұны. Пәннің міндеті және мақсаты. Адам ағзасының қорлары 

және дене жүктемесіне бейімделу. Дене жүктемесінде ағзадағы қызметтік ӛзгерістер. Спорттық қызмет 

кезіндегі ағза күйіне физиологиялық мінездеме. Дене сапасының даму заңдылықтары және физиологиялық 

механизмдері. Спортшылардың шаршауының физиологиялық негіздері. Қалпына келу процесіне 

физиологиялық мінездеме. Қозғалыс дағдысы қалыптасуының заңдылықтары және физиологиялық 

механизмдері. Спорттық жаттығудың физиологиялық негіздері. Сыртқы ортаның ерекше жағдайларындағы 

спортшының жұмыс қабілеттілігі.  

Пререквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемес», Спорттық медицина, Жас ерекшелік 

физиологиясы және мектеп гигиенасы 

Пререквизиттері: магистратурада оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жаттығудың кӛрсеткіштері және физиологиялық принциптері; В)Дене 

жүктемесіне ағзаның бейімделу механизмі қозғалыс сапасының қылптасу механизмі; С)Қозғалыс дағдысының 

қалыптасу негіздерін студент білу қажет; Д)Спортшының жұмыс қабілеттілігін анықтайтын сынақтар 

ӛткізудібілу қажет; Е)Спорттық физиология кӛлемінде алдыңғы қатардағы әдістемелерді сараптама жасау 

қабілеттілігін меңгеру, физиологиялық механизмдердің жұмыстарын меңгеру.  

 

Модуль 11.2  Медико-биологиялық пәндер 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Спорт түрлерінің физиологиялық негіздері  

Бағдарлама авторы:  Мухтаров С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Спорт түрлеріндегі спорттық жаттығуды ӛткізуге қажетті, ғылыми негізінде 

ӛзіндік білім алудың кезеңдерін арттырудағы дағдыны қалыптастыру және білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны. Пәннің міндеті және мақсаты, мазмұны. Адам ағзасының дене жұмысын 

физиологиялық жағдайы: бой жазу, тұрақты жағдай, шаршау, қалпына келу. Бейімделудің қызметік жүйесі. 

Қозғалыс санасы қалыптасуының физиологиялық механизмдері қозғалыс дағдысы. Спортшының жұмыс 

қабілеттілігі. Дене жұмыс қабілеттілігінің қорлары. Дене жұмыс қабілеттілігінің сынамалары. Спорттық 

жаттығудың кӛрсеткіштері. Гимнастика, жеңіл атлетика волейбол, баскетбол, шаңғы спорты, жекпе – жек және 

басқа спорт түрлерісабақтарындағы ағзаның физиологиялық жүйесі жұмысының ерекшеліктері. 

Спортшылардың спорт түрлеріндегі  

Пререквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Спорттық медицина, Жас ерекшелік 

физиологиясы және мектеп гигиенасы 
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Пререквизиттері: магистратурада оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студент жаттығу процесі жүйесіне, спортшы жаттығуларындағы әртүрлі 

спорт сабақтарына қойлатын негізгі талаптарды білу; В)Спортшының жұмыс қабілеттілігінің дамуын 

бақылауды ӛткізуді білу; С)Спорт түрлерінің физиология кӛлеміндегі алдыңғы қатардағы әдістемелерді 

сараптама жасай алу; Д)Жаттыққан және әр түрлі мамандықтағы спортшыларды физиологиялық бақылау 

дағдысын білу; Е)Студент алған білімдерін қызметінде қолдануда меңгеру қажет. 

 

Модуль 11.3  Медико-биологиялық  пәндер 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Спортшылардың  дене дайындығы қызметін функционалды басқару 

Бағдарлама авторы:  Мухтаров С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге спортшының қызметтік дене дайындығын басқару дағдысындағы 

қызығушылықты меңгеруге бағытталған білімдер беру және дағдыны қалыптастыруды үйрету қажет.  

Пәннің қысқаша мазмҧны. Пәнге кіріспе. Дене дайындығы. Сабақты түрлері және амалдары, жаттығу 

жүктемелерінің негізгі факторлары, жаттығу процесін ұйымдастыру. Қызметтік дайындық. Жаттығу 

сабақтарында жүктемелерді мӛлшерлеу, жаттығудың жылдық (макроцикл) цикілінде, микроциклінде, 

мезоциклінде 

Пререквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Спорттық медицина, Дене шынықтыру және 

спорт гигиенасы 

Пререквизиттері: магистратурада оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Дене жұмыс орындау кезіндегі ағзада ӛтетін жұмыстың физиологиялық 

механизмдерінің жұмыс білуі; В)Спортшының қызметтік дайындығын басқару процесінде алған білімді 

қолдана білу; С)Спорттық физиологияның алдыңғы қатарындағы әдістемелерін сараптау қабілеттілі, спорттық 

жаттығу процесінде қолдануды меңгеруі; Д)Студент жаттығудағы дене жұмыс қабілеттілігін арттырудың 

әдістерін меңгеру; Е)Студент спортшының қызметтік дене дайындығын басқару дағдыларын меңгеру қажет 

 

Модуль 12.1 Оқушылардың дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері  

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Жалпы білім беретін мектепте жаңартылған білім бойынша "дене тәрбиесі" пәнін оқыту 

әдістемесі 

Бағдарлама авторы:  Ботагариев Т.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге жалпы білім беретін мектептерде жаңартылған бағдарлама 

бойынша «дене тәрбиесі» пәнін оқыту әдістемесі туралы болашақ мамандыққа қажетті теориялық және 

тәжіриебиелік білімдерді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жаңартылған оқу бағдарламаларының мазмұндық ерекшеліктері, пән мазмұнын 

жобалаудың спиральділік ұстанымы.Жаңартылған оқу бағдарламаларының мазмұндық ерекшеліктері, Блум 

таксономиясы бойынша оқыту мақсаттарының иерерхиясы.  

Пререквизиттері: Дене мәдениетінің теориясы мен әдістемесі, Гимнастиканы оқыту әдістемесі, Дене 

шынықтыру және спорт оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Базалық спорт түрлерін оқытудың (мектеп 

бағдарламасы бойынша) теориясы мен әдістемесі, Дене шынықтыру және спорт педагогикасы. 

Пререквизиттері: магистратурада оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Оқу үдерісінің ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді, жоспарлары. 

В)Білім-беру мазмұнын жаңарту шеңберінде қолданылатын құжаттар. С)Бағытталған және денсаулық сақтауға 

бағытталған жалпы білім беру оқу мекемелерінде жұмыстарды ӛткізу әжістемесін ұйымдастыруын түсіну және 

білу қажет. Д)Білім беру жүйесіндегі жаңа кезеңдерінің міндеттерінің бірі мектеп оқушыларының денсаулығын 

сақтау. Е)Орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Мектепте сыныптан тыс және мектептен тыс жұмысты ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Мухтаров С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дене тәрбиесі бойынша  мектептен және сыныптан тыс жұмыстарын 

ұйымдастыру үшін, білім алушыларды теориялық және практикалық білімдерімен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Мектептегі дене тәрбиесі бойынша мектептен және сыныптан тыс жұмыстарын 

ұйымдастыру. Сыныптан тыс жұмыс – метептегі дене тәрбиесі жұмыстарының бірден бірі түрі.  Мектептен 

және сыныптан тыс жұмыстарының ұйымдастыру аспектілері. Дене тәрбиесі ұжымының жұмыстары. 

Мектептегі спорттық жарыстарын ұйымдастыру және ӛткізу. Спорттық кештерін ұйымдастыру, «Денсаулық 

күні» т.б. 

Пререквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Базалық спорт түрлерін оқытудың (мектеп 

бағдарламасы бойынша) теориясы мен әдістемесі, Дене шынықтыру және спорт педагогикасы.  
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Постреквизиттері:  магистратурада оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А)Қазақстан Республикасындағы шағын комплектілі мектептердің 

концепциясын білу; В)Толық күнді шағын комплектілі мектептерінің жағдайындағы, әр түрлі жастағы 

оқушылармен дене тәрбиесі сабағын жүргізу методикасын қолдану; С)Коммуникативтік және әлеуметтік 

дағдылардың тиімділігінің болуы; Д)Толық күнді шағын комплектілі және мектеп – интернаттағы сабақ 

ӛткізудің, ұйымдастырудың негізгі тәсілдерін игеру;Е).Білім алушы толық күнді шағын комплектілі және 

мектеп-интернаттағы сабақ ӛткізу ерекшіліктерін білуі тиісті. 

 

Модуль 12.2 Оқушылардың дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері  

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пән атауы: Спорттық дайындыққа басшылық ету технологиясы 

Бағдарламаның авторы: Зейбель В. И. 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері: студенттерге терең білім беру, басқару, жоспарлау, ұйымдастыру, 

құру және спорттық жаттықтыру спортшылармен различной квалификации 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндеттері. Спорттық жаттығу туралы түсінік. 

Спорттық жаттығудың мақсаты мен міндеттері. Жаттығу процесін құрудың жалпы педагогикалық және арнайы 

принциптерінің сипаттамасы. Спорттық дайындықты басқару. Спорттық жаттығу әдістері. Жаттығу-жарыстық 

дайындық жүйесінің сипаттамасы. Спорттық жаттығуларды құру құрылымы. Кіші циклдарда 

(микроциклдерде), орта циклдарда (мезоциклдерде), үлкен циклдарда (макроциклдерде) жаттығуды құру. 

Жаттығудың әр түрлі циклдерінің мақсаттары, міндеттері мен құралдары.  Жаттығудың дайындық, жарыс және 

ӛтпелі кезеңдерінің сипаттамасы. Спорттағы жоспарлау технологиялары. Спортшыларды даярлауда кешенді 

бақылау және есепке алу.   

Пререквизиттері: Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі, базалық спорт түрлерін оқытудың теориясы мен 

әдістемесі, таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі. 

Постреквизиттер: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Студент спорттық жаттығудың спецификалық принциптерін, оны ӛткізу 

әдістерін, құрылымдарын білуі тиіс. В)жаттығу циклдерін құру технологиясын білуі тиіс. С)жоспарлау, есепке 

алу және бақылау құжаттарын жасау бойынша дағдылары болуы тиіс. Д)курс аяқталғаннан кейін студент түрлі 

спорттық ұйымдарда пәннің негізгі ережелерін кәсіби қызметте қолдану керек. Е)курс аяқталғаннан кейін 

студент жаттығу процесін басқару негіздерін меңгеруі керек. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Мұғалімнің  педагогикалық шеберлігі  

Бағдарлама авторы: Мамытов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларға Педагогикалық шеберлік және дене шынықтыру мұғалімі 

мәселелерінің түсінігінің мазмұны туралы, кәзіргі дене шынықтыру мұғалімдеріне қойылатын талаптарын 

алуға мүмкіндік беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Дене шынықтыру мұғалімінің Педагогикалық шеберлік туралы түсінігі. 

Педагогикалық қабілеттерінің түрлері. Педагогикалық қарым-қатынас және оның дене шынықтыру мұғалімінің 

әрекетіндегі ерекшіліктері. Қарым-қатынас түрлері. Қарым-қатынас үрдісінің негізгі компоненттері.  Байланыс 

үрдісінің басқару. 

Пререквизиттері:Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Базалық спорт түрлерін оқытудың (мектеп 

бағдарламасы бойынша) теориясы мен әдістемесі, Дене шынықтыру және спорт педагогикасы.  

Постреквизиттері:магистратурада оқытылатын пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Педагогикалық қарым-қатынас және оның дене шынықтыру мұғалімінің 

әрекетіндегі ерекшіліктерінің мәнің білуі; В)Білім алушылармен байланыс үрдісінің басқару қабілеті болуы 

тиіс; С)Коммуникативтік және әлеуметтік дағдылардың тиімділігінің болуы; Д)Білім алушылар әр түрлі 

педагогикалық қарым-қатынастың стилін игере білуі керек; Е)Білім алушылар қарым-қатынастың негізгі 

компоненттері білуі тиіс.  

 

Модуль 12. 3 Оқушылардың дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Дене шынықтыру және спорттағы ғылыми-зерттеу жұмысының негіздерімен спорттық 

метрология 

Бағдарлама авторы:  Ботагариев Т.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дене шынықтыру және спорттағы ӛлшемдер ерекшіліктерімен таныстыру. 

Мемлекеттің жүйесіндегі стандарттау түрлерінің міңдеттері. 

Пәннің қысқаша мазмҧны. Дене шынықтыру және спорттағы ӛлшемдері, параметрлері. Бірлік жүйелері. 

Метрологияның негіздері. Спорттағы ӛлшемдердің ерекшіліктері. Сынақ жүргізу. 
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Пререквизиттері:«Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі», «Базалық спорт түрлерін оқытудың (мектеп 

бағдарламасы бойынша) теориясы мен әдістемесі», «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы». 

Постреквизиттері:магистратурада оқытылатын пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Дене шынықтыру және спорттағы ӛлшемдері, параметрлері 

мүмкіндіктерін білуі қажет; В)Қазіргі спорттағы метрология ӛлшемдері туралы біліктілігі; С)Студент алынған 

білім негізінде жоғары оқу орнында дене тәрбиесі пәні бойынша метрология құралын пайдалану; Д)Білім 

негізінде ғылыми – педагогикалық ақпараттық мәліметтер пайдалану Студенттер дене тәрбиесі жүйесінде 

заманауи ақпараттық технологияларды игеру; Е)Білім негізінде ғылыми – педагогикалық ақпараттық 

мәліметтер пайдалану. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Тұрғылықты жердегі және жазғы сауықтыру лагеріндегі дене тәрбиесінің теориясы мен 

әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Мамытов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұрғылықты жердегі және жазғы сауықтыру лагеріндегі дене тәрбиесінің 

теориясы мен әдістемесін түсіну және білімдерін, дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Пәннің міндеті және мақсаты тұрғылықты жердегі және жазғы сауықтыру 

лагеріндегі дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі пайдалану. Негізгі оқудың түрі, жас-ӛспірім балаларға 

дұрыс дене шынықтырудің нақты үлгісін кӛрсету және қолдану. Әр түрлі спорттық жаттығулар және қызықты 

спорттық шаралар ӛткізу. 

Пререквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Базалық спорт түрлерін оқытудың (мектеп 

бағдарламасы бойынша) теориясы мен әдістемесі, Дене шынықтыру және спорт педагогикасы».  

Постреквизиттері:  Магистратурада оқытылатын пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сауықтыру лагерлерінде алдымен балалардың жас ерекшеліктерін ескеру; 

В)Лагердегі балалардың әр түрлі жас деңгейінде дене шынықтыруды жоспарлау; С)Студент балалармен дене 

тәрбиесінің әртүрлі нысандарда дағдысы болуы керек; Д)Курс аяқталғаннан кейін студент физикалық 

жүктемелерге бейімделе отырып дене шынықтыру бойынша жұмысты жүзеге асыра алу; Е)Курс соңында 

студент жас-ӛспірімдермен жақсы кӛңіл-күйде және қзызықты қарым-қатынаста болуы керек. 

 

6В01405 – ВИЗУАЛДЫ ӚНЕР, КӚРКЕМ ЕҢБЕК, ГРАФИКА ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ 

2 КУРС 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
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н

ы
 

4.1  Модуль. Менеджмент және білім беру негіздері, 8 кредит 

БП ЖК Ped 2210 Инклюзивті білім беру 3 3 

ЖББП ТК IBB 2111 Білім берудегі менеджемент 3 5 

4.2  Модуль. Педагогика және білім беру негіздері, 8 кредит 

БП ЖК Ped 2210 Инклюзивті білім беру 3 3 

ЖББП ТК Ped 2111 Педагогика  3 5 

5.1 Модуль Бейнелеу ӛнерінің  негіздері, 20 кредит 

ЖББП МК Fil  2212 Философия 3 5 

БП ТК IGZh 1  2213 Инженерлік графика және жобалау 1 (қызмет кӛрсету) 3 5 

БП ТК AS 1  2214 Академиялық сурет 1 3 5 

БП ТК Azh 1  2215 Академиялық живопись 1 3 5 

5.2 Модуль Бейнелеу ӛнері және техникалық сызу, 20 кредит 

ЖББП МК Fil  1212 Философия 3 5 

БП ТК TSZh 1 2213 Техникалық сызу және  жобалау 1(техникалық) 3 5 

БП ТК KOS 1 2214 Кӛркем ӛнердегі сурет 1 3 5 

БП ТК KОК 1 2215 Кӛркем ӛнердегі кескіндеме 1 3 5 

6.1 Модуль  Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізі, 17 кредит 

БП ЖК BOT 2216 Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 4 5 

БП ТК Kom1  2217 Композиция 1 4 5 

БП ТК KT 2218 Кӛркем ӛнердегі түстану 4 5 

    Педагогкалық практика 4 2 

6.2 Модуль Композиция және критериальды бағалау, 17 кредит 

БП ЖК BOT 2216 Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 4 5 

БП ТК OK 1 2217 Орнаментальді композиция 1 4 5 

БП ТК TKP 2218 Түс қабылдау психологиясы 4 5 
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    Педагогкалық практика 4 2 

7.1 Модуль Академиялық ӛнер негіздері, 11 кредит 

БП ТК IGZh2 2219 Инженерлік графика және жобалау 2 (қызмет кӛрсету) 4 5 

БП ТК AS 2  2220 Академиялық сурет 2 4 3 

БП ТК AK2  2221 Академиялық кескіндеме 2 4 3 

7.2 Модуль Конструктивті және декоративті ӛнер, 11 кредит 

БП ТК TGZh2 2219 Техникалық сызу және жобалау 2 (техникалық) 4 5 

БП ТК KS 2 2220 Конструктивті сурет 2 4 3 

БП ТК DK 2 2221 Декоративті кескіндеме 2 4 3 

 

4.1  Модуль. Менеджмент және білім беру негіздері 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге арнайы білім берудің жағдайын және даму тарихы мен инклюзивті 

білім берудің ерекшеліктерін қалыптастыру. Инклюзивті білім беруде мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту 

мен тәрбиелеу қағидаларымен студенттерді таныстыру. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуға арналған 

мекемелердің әр түрлі типімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мүмкіндігі шектеулі жандарға деген қарым–қатынастың ӛзгеру эволюциясы. 

Дамудағы кемшіліктерді ерте анықтау мен оларға арнайы кӛмек кӛрсету. Арнайы білім беру мазмұнының 

жағдайы. Дамуында кемшілігі бар балаларды тәрбиелеуді ұйымдастыру. Инклюзивті білім берудің мәні. Түрлі 

елдердегі инклюзивті білім беру процесінің ерекшеліктері. Қазақстанда инклюзивті білім беру мекемелерінің 

жұмысы. Білім беру реформасының құқықтық жағдайлары. Мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беру 

мекемелеріне қосудағы жұмыстарды ұйымдастыру. Инклюзивті білім беруді бақылау мен бағалау. Жеке 

дамыта оқыту бағдарламасының құрылу принциптері. Ата–аналармен қарым–қатынас жасаудың тиімді 

әдістері. Мектепке дейінгі мекемелерде, орта білім беру мекемелерінде және емдік–кәсіптік мекемелердегі оқу 

–тәрбие процесін ұйымдастыру.   

Пререквизиттері: Әлеуметік саяси білімдер модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология) 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі педагогикалық пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беру кабинеттерінің қызметін ұйымдастырудың үлгілері 

туралы білім кӛлемін қолдана біледі. C)Инклюзивті білім беру туралы білімдерді  пайдалана біледі. D)Арнаулы 

кӛмек қажет ететін балаларды қоғамға интеграуиялау және коррекциялық-дамыта оқытудың ерекшеліктерін 

меңгереді. Е)Инклюзиві білім беруде ата –аналармен қарым -қатынас жасаудың әдістерін игереді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Білім  берудегі  менеджмент 

Бағдарлама  авторы: п.ғ.к. Қорғанбеков М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Менеджменттің және педагогикалық менеджменттің басқару мәселелерінің 

теориялық негіздерін  меңгерту 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Менеджменттің және педагогикалық менеджменттің басқару мәселелерінің 

теориялық негіздері. Менеджменттің ғылыми теория ретінде қалыптасуы. Менеджменттің негізгі функциялары. 

Мектеп істерін басқарудың мазмұны және зерттеу әдістері. Мектеп басқару жүйесінің ерекшеліктері мен оның 

жұмысын ұйымдастырудың теориялық мәселелерін анықтайды. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы педагогикалық-гуманитарлық пәндер, Ӛзін-ӛзі тану, Психология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтиже: А)басқару ахуалдары мен үрдістерін талдау,  микро және макроортаның оларға 

ықпалын анықтау; В)басқарудың әр түрлі типтері мен модельдерін салыстыру және жіктеу, топтастыру; 

үздіксіз білім жүйесіндегі балалардың, жеткіншектер мен жастардың  тұлғалық дамуын және толыққанды 

әлеуметтенуін қамтамасыз ететіндей басқару; С)әлеуметтік және ӛндірістік жүйелердегі адамдармен іскерлік 

қарым-қатынас жасау; тұлғалық-бағытталған оқыту мен тәрбиелеу жағдайларында субъектілер қарым-

қатынасының үштік (бала–ата-ана–педагог) педагогикалық серіктестігін ұйымдастыру; D)әлеуметтік-

педагогикалық және психологиялық түзету жұмыстарын ұйымдастыру және басқаруға  талдау жасау және 

оларды бағдарламалау; Е)рефлексия, ӛзін-ӛзі бақылау мен түземе процесін және педагогикалық іс-әрекет 

нәтижелерін жүзеге асыру. 

4.2  Модуль. Педагогика және білім беру негіздері 

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы: Педагогика  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Елеусинова Г.Е. 
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Курсты оқытудың  мақсаты: орта білім беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру бойынша 

болашақ мұғалімдердің кәсіби педагогикалық бағыттылығы мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Педагог мамандығына  кіріспе. Қазіргі жағдайда білім берудің  басымдылық  рӛлі. 

Педагог мамандығы мен қызметінің жалпы сипаттамасы, мұғалімнің тұлғасы және кәсіптік құзыреттілігі. 

Мұғалімнің үздіксіз кәсіптік ӛсу факторлары. Педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері. 

Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіндегі оқыту технологиялары. Педагогикалық зерттеулердің әдістемелік негіздері 

мен әдістері. Тұлға объект ретінде, оны дамыту факторлары. Тұтас педагогикалық үдерістегі теория және 

тәжірибе. Оқыту формалары,әдістері мен құралдары.Тәрбиенің түрлері, әдістері мен құралдары. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы педагогикалық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Пәнді оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)тұтас педагогикалық үдеріс теориясы мен практикасын; 

В)педагогикалық үдерісті жүзеге асыру технологиясын; С)мектептің педагогикалық үдерісін басқарудың 

мазмұны мен ерекшеліктерін; Д)педагогикалық қатынас пен педагогикалық техниканы; Е)педагогикалық  

үрдістің қызметін түсінеді.  

 

Модуль атауы. 5.1 Модуль Бейнелеу ӛнерінің  негіздері 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Инженерлік графика және жобалау 1 (қызмет кӛрсету) 

Бағдарлама авторы:  Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Инженерлік графика және жобалау 1 (қызмет кӛрсету) пәнін оқыту-студенттерге 

болашақ оқытушыға қажетті кәсіптік еңбек жолында ойлау қабілетін сызбаның кӛмегімен дамытатын пәнді 

игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Инженерлік графика және жобалаудың құрал жабдықтары. Оларды пайдаланудың 

ұсыныстары. Геометриялық тұрғызулар. Стандартты аксонометриялық проекциялар. Геометриялық 

проекциялары. 

Пререквизиттері: Грфика, Кӛркем еңбек, Академиялық сурет (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Инженерлік графика және жобалауды оқытудың, Сурет 1, Кӛркем еңбек суреті 1 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Берілген пәннің нәтижесі бойынша студенттер инженерлік графика және 

жобалаудың даму тарихын, қазіргі заманның талабыына сай негізгі білім технологиясын біледі және түсінеді. 

В)Инженерлік графика категорияларының және ғылыми зерттеу түсініктерін, геометриялық 

жұмыстардың және перспективаның тарихын практикада қолданады. С)Кӛркем шығармашылық 

материалдарды, кӛркем шығармаларды талдау және педагогикалық міндеттерді шешу үшін студенттер оқудағы 

іскерлігіне белсенді әдісті таңдау керек. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Академиялық сурет 1 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың сурет салу кезінде бейнелеу ӛнерінің заңдылықтарын, 

ережелері мен тәсілдерін, қоршаған ортаны, оның заттары мен және қысқа мерзімді суреттерді сауатты 

орындауды дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қойылым. Гипсті бас Давид басы /Мұрын , ерін, кӛз, құлақ/. Гипс басты мүшелері 

қағаз жазықтығында үйлестіру; қойылымның конструкциялық негізін салу; жарық пен кӛлеңке арқылы 

форманы анықтау;жұмысты қорытындылау, қойылымның бенелік шешімін табу. Қойылым. Қима бас 

/обрубовка/. Гипс бастың композициясын қағаз бетінде жобалау;  гипс бастың конструкциялық құрылысын 

салу; бастапқы кӛлеңкелерді түсіру; бастың формасын жарық пен кӛлеңкелер арқылы беру. Антикалық бас 

суреті. Гипс басты қағаз жазықтығында үйлестіру; қойылымның конструкциялық негізін салу; жарық пен 

кӛлеңке арқылы форманы анықтау;жұмысты қорытындылау, қойылымның бенелік шешімін табу.   

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Академиялық живопись (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері:  Сурет 1, Кӛркем еңбек суреті 1, Сурет 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер сызудың заңдылықтарын, 

кӛркем стильдің тарихы мен теориясын және композицияның, мүсіннің, графиканың техникаларын біледі және 

түсінеді. В)Кӛркем шығармалардың мазмұнын, заттың кӛркем бейнесін, кӛркем образды, білім алушылардың 

эстетикалық, шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, кӛркем шығармашылыққа қызығушылығын 

қалыптастыру арқылы практикада қолданады. С)Кӛркемдік кӛзқарасын, шығармашылық ізденістерді талдайды. 

D)Педагогикалық тұрғыда  шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше айналысып, аталмыш жұмыстарды жинақтап, 

бағалайды. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Академиялық живопись 1 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 
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Курсты  оқытудың мақсаты: Студенттерді, болашақ академиялық живопись 1 маманы ретіде суретін салып, 

композициялық шешім, түстердің шешімін табу, студенттерге композиция аймағында ӛз бетінше 

шығармашылық жұмыспен айналысуға және педагогикалық жұмысқа дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қойылым. Тақырыптық натюрморт Тақырыптық натюрморттың композициялық 

шешімі. Тақырыптық натюрморттың шығармашылық ерекшеліктері.Тақырыптық натюрмортты орындау үшін 

қағаз бетіне пропорциясын табу арқылы композициялық шешімін табу. Қолданылатын түстердің 

ерекшеліктерін кӛрсету. Қойылым. Түс жағынан жылы және салқын контрасты тонмен байланысқан 

натюрморт.Салқын және жылы түстерді шығарудың жолдары. Контрасты тондардың ерекшеліктері 

Натюрмортты орындау барысында салқын және жылы түстерді палитраға езіп алу арқылы орындау. Барлық 

түстерді контраст арқылы шығару. Қойылым. Жылы түсті натюмот.Натюрморттың декоративті түстерінің 

маңызы  Түстанудың жолдары.Сәнді қолданбалы ӛнердегі түстердің түрлерін натюрморттан кӛрсету. Әрбір 

түстердің орындарын кӛрсету. 

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Академиялық живопись (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері:  Живопись 1, Кӛркем еңбек живописі 2, Композиция 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер сызудың заңдылықтарын, 

кӛркем стильдің тарихы мен теориясын және композицияның, мүсіннің, графиканың техникаларын біледі және 

түсінеді. В)Кӛркем шығармалардың мазмұнын, заттың кӛркем бейнесін, кӛркем образды, білім алушылардың 

эстетикалық, шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, кӛркем шығармашылыққа қызығушылығын 

қалыптастыру арқылы практикада қолданады. С)Кӛркемдік кӛзқарасын, шығармашылық ізденістерді талдайды. 

D)Педагогикалық тұрғыда  шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше айналысып, аталмыш жұмыстарды жинақтап, 

бағалайды. 

 

5.2 Модуль Бейнелеу ӛнері және техникалық сызу 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Техникалық сызу және  жобалау 1(техникалық)  

Бағдарлама авторы:  Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Инженерлік графика және жобалау 1 (қызмет кӛрсету) 

пәнін оқыту  - студенттерге болашақ оқытушыға қажетті кәсіптік еңбек жолында ойлау қабілетін  сызбаның 

кӛмегімен дамытатын пәнді игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Техникалық сызбаны безендіру, сызбаның форматтары, негізгі жазба, сызбаның 

сызықтары, масштабтары, ӛлшем қию. Сызба шрифті. 

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Академиялық живопись (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Инженерлік графика және жобалауды оқытудың, Сурет 1, Кӛркем еңбек суреті 1 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Берілген пәннің нәтижесі бойынша студенттер инженерлік графика және 

жобалаудың даму тарихын, қазіргі заманның талабыына сай негізгі білім технологиясын біледі және түсінеді. 

В)Инженерлік графика категорияларының және ғылыми зерттеу түсініктерін, геометриялық 

жұмыстардың және перспективаның тарихын практикада қолданады. С)Кӛркем шығармашылық 

материалдарды, кӛркем шығармаларды талдау және педагогикалық міндеттерді шешу үшін студенттер оқудағы 

іскерлігіне белсенді әдісті таңдау керек. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Кӛркем ӛнердегі сурет 1 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың  сурет салу кезінде бейнелеу ӛнерінің заңдылықтарын, 

ережелері мен тәсілдерін, қоршаған ортаны, оның заттары мен және қысқа мерзімді суреттерді сауатты 

орындауды дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қойылым. Гипсті бас Давид басы /Мұрын, ерін, кӛз, құлақ/. Гипс басты мүшелері 

қағаз жазықтығында үйлестіру; қойылымның конструкциялық негізін салу; жарық пен кӛлеңке арқылы 

форманы анықтау;жұмысты қорытындылау, қойылымның бенелік шешімін табу. Қойылым. Қима бас 

/обрубовка/. Гипс бастың композициясын қағаз бетінде жобалау; гипс бастың конструкциялық құрылысын 

салу; бастапқы кӛлеңкелерді түсіру; бастың формасын жарық пен кӛлеңкелер арқылы беру. Антикалық бас 

суреті. Гипс басты қағаз жазықтығында үйлестіру; қойылымның конструкциялық негізін салу; жарық пен 

кӛлеңке арқылы форманы анықтау;жұмысты қорытындылау, қойылымның бенелік шешімін табу  

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Академиялық живопись (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері:  Сурет 1, Кӛркем еңбек суреті 1, Сурет 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер сызудың заңдылықтарын, 

кӛркем стильдің тарихы мен теориясын және композицияның, мүсіннің, графиканың техникаларын біледі және 

түсінеді. В)Кӛркем шығармалардың мазмұнын, заттың кӛркем бейнесін, кӛркем образды, білім алушылардың 

эстетикалық, шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, кӛркем шығармашылыққа қызығушылығын 

қалыптастыру арқылы практикада қолданады. С)Кӛркемдік кӛзқарасын, шығармашылық ізденістерді талдайды. 
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D)Педагогикалық тұрғыда  шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше айналысып, аталмыш жұмыстарды жинақтап, 

бағалайды. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Кӛркем ӛнердегі кескіндеме 1 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Студенттерді, болашақ академиялық живопись 1 маманы ретіде суретін салып, 

композициялық шешім, түстердің шешімін табу, студенттерге композиция аймағында ӛз бетінше 

шығармашылық жұмыспен айналысуға және педагогикалық жұмысқа дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қойылым. Тақырыптық натюрморт Тақырыптық натюрморттың композициялық 

шешімі. Тақырыптық натюрморттың шығармашылық ерекшеліктері.Тақырыптық натюрмортты орындау үшін 

қағаз бетіне пропорциясын табу арқылы композициялық шешімін табу. Қолданылатын түстердің 

ерекшеліктерін кӛрсету. Қойылым. Түс жағынан жылы және салқын контрасты тонмен байланысқан 

натюрморт.Салқын және жылы түстерді шығарудың жолдары. Контрасты тондардың ерекшеліктері 

Натюрмортты орындау барысында салқын және жылы түстерді палитраға езіп алу арқылы орындау. Барлық 

түстерді контраст арқылы шығару. Қойылым. Жылы түсті натюмот.Натюрморттың декоративті түстерінің 

маңызы  Түстанудың жолдары.Сәнді қолданбалы ӛнердегі түстердің түрлерін натюрморттан кӛрсету. Әрбір 

түстердің орындарын кӛрсету. 

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Академиялық живопись (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері:  Живопись 1, Кӛркем еңбек живописі 2, Композиция 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер сызудың заңдылықтарын, 

кӛркем стильдің тарихы мен теориясын және композицияның, мүсіннің, графиканың техникаларын біледі және 

түсінеді. В)Кӛркем шығармалардың мазмұнын, заттың кӛркем бейнесін, кӛркем образды, білім алушылардың 

эстетикалық, шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, кӛркем шығармашылыққа қызығушылығын 

қалыптастыру арқылы практикада қолданады. С)Кӛркемдік кӛзқарасын, шығармашылық ізденістерді талдайды. 

D)Педагогикалық тұрғыда  шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше айналысып, аталмыш жұмыстарды жинақтап, 

бағалайды. 

 

6.1 Модуль.  Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізі 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Композиция 

Бағдарлама авторы:  Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б., Кобланов К.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттерді, болашақ суретші – оқытушыларды композиция аймағында ӛз 

бетінше шығармашылық жұмыспен айналысуға және педагогикалық жұмысқа дайындау.          

Пәннің қысқаша мазмҧны: Композиция. Ауыл кӛрінісі. Жұмыстың эскизін қағаз бетіне орналастыру. 

Композициялық құрылымдарының ерекшеліктері. Түстік және колориттік қатынастардың маңызы. Аумақтық 

және перспективалық заңдылықтардың сақталу ережесі. Композиция. Қала кӛрінісі. Жұмыстың эскизін қағаз 

бетіне орналастыру. Композициялық құрылымдарының ерекшеліктері. Түстік және колориттік қатынастардың 

маңызы. Аумақтық және перспективалық заңдылықтардың сақталу ережесі.Композиция. Кітап иллюстрациясы. 

Жұмыстың эскизін қағаз бетіне орналастыру. Композициялық құрылымдарының ерекшеліктері. Жұмыстың 

техникасы. Түстік және колориттік қатынастардың маңызы. Аумақтық және перспективалық заңдылықтардың 

сақталу ережесі. Тұтастылық заңдылығының ерекшеліктері. Жұмыстың характеристикасын беру арқылы оны 

қорытындылау жолдары. 

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Академиялық живопись (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Сурет2, Живопись2, Арнайы живопись. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мүсінің түрлерін, әр түрлі материалдардан илеудің тәсілдерін, илеудің 

ережелерін және де жұмыс барысында қолданылатын құрал-жабдықтардың түрлерін біледі және түсінеді. 

В)Шығармашылық міндеттерді шешудегі жұмыстарға бағытталған атақты шет ел және отандық плостик 

мүсіншілерінің еңбектерін практикада қолданады. С)Құстардың, жан-жануарлардың, адам анатомиясы жӛнінде 

білімін қалыптастыру. D)Оқуға біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, ой-танымдық, логикалық талдау 

және шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Тиянақтылыққа, ұқыптылыққа және ынталылыққа тәрбиелеу. 

Е)Әр түрлі материалдардың мүмкіндігіне қарамастан, кӛлемді композициялық жұмыстарды шығару және 

бағалау. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Кӛркем ӛнердегі түстану 

Бағдарлама авторы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Ж.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әсемдік кӛркем кескіндеменің ерекшелігін ашып кӛрсету, жалпы және керекті 

композициялық сауаттылықпен қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Түстердің нышаны. Жақын-контрасты түстердің гармониялық үйлесімі. Диада 

құрастыру.Түстердің негізгі сипаттамалары. Хроматикалық және ахроматикалық түстер. Түс ӛңі, ашықтығы 
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және түстің қанықтығы туралы баяндаңыз. Контраст типтері. Оларға сипаттама беріңіз. В.Кандинский 

локальды түстер. Сатылы бірізді контраст (үйлесім). Түстің кеңістіктегі әрекеті. Түс комбинацияларындағы 

тереңдік әсерінің мүмкіндігі. Түстің форма тудырушы қасиеті. Түстер үйлесімі. Симультанды контраст. 

Симультанды контрастың пайда болу және бейтарап шарттары. Спектр туралы түсінік.  

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Академиялық живопись (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Живопись 1, Кӛркем еңбек живописі 1, Живопись 2.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сабақ ӛткізу мен оқытудың әдіс-тәсілдерін, мазмұнын білу және түсіну. 

Оқыту әдістерінің классификациясын. Бейнелеу ӛнерін окыту барсында жаңа акпараттык технологияларды 

қолдану, акпаратты қабылдауды, алдына мақсат қоя білу мен оған жетудің жолдарын тандауды білуі және 

түсінуі тиіс.В)Алған білімі мен дағдыларын ел алдында сӛйлеуде, айтыс-таластарда, дебаттарда пайдалана 

білуді, ӛзінің болашак мамандығының әлеуметтік маңыздылығын сезінуді, кәсіби және педагогикалық әрекетін 

жүзеге асыруда дәлелдеуді, кәсіби міндеттерді шешуде коғамдық пәндерді теорияда және практикада жүйелі 

қолдана алуды. С)Алға койған максатка жігерлі түрде қол жеткізуге тырысу қабілетін игерту. Шығармашылық 

қызметтің теориялық негіздері, шығармашылық саласындағы білімдерді меңгеру, білім берудегі авторлық 

жағашылдық идеяларды іске асыру, стандартты және альтернативті шешім таба білу біліктері мен дағдыларын 

меңгеру, сыни тұрғысында ойлауға, жаңа педагогикалық идеяларды қабылдауға қабілетті болу. D)Теориялық 

және практикалық білімді қалыптастыру, кәсіби еңбектегі біліктілікпен дағдыны меңгерту. Бейнелеу ӛнері және 

сызу негізінде практикалық тұрғыда міндеттерді шешумен қатар, кәсіби деңгейде ақпараттық құралдарды 

пайдалануды қалыптастыру.Е) Педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық 

процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеру, позитивті ойлауға  қабілетті болу, 

ұлттық құндылықтар жүйесінде орын алу, этикалық  құндылықтар жолын ұстану, ізгілікке және оптимизмге 

бейім болу. 

 

6.2 Модуль Композиция және критериальды бағалау 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Орнаментальды  композиция 

Бағдарлама авторы:Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б., Кобланов К.Р. 

Курстыоқытудың мақсаты: Студенттерді, болашақ суретші – оқытушыларды композиция аймағында ӛз 

бетінше шығармашылық жұмыспен айналысуға және педагогикалық жұмысқа дайындау.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сәндік композицияның спецификасы. Заңдар, Ою ӛрнектің композияның 

зандылықтары мен құрамы. Рапорттық ою ӛрнектің-ашық құрлым композицияларының салыну жолдарының 

принциптері Принципы построения  монокомпозиции – замкнутых структур. 

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Академиялық живопись (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Сурет2, Живопись2, Арнайы живопись. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мүсінің түрлерін, әр түрлі материалдардан илеудің тәсілдерін, илеудің 

ережелерін және де жұмыс барысында қолданылатын құрал-жабдықтардың түрлерін білу және түсінуі қажет. 

В).Шығармашылық міндеттерді шешудегі жұмыстарға бағытталған атақты шет ел және отандық плостик 

мүсіншілерінің еңбектерін практикада қолдана білу. С).Құстардың, жан-жануарлардың, адам анатомиясы 

жӛнінде білімін қалыптастыру. D). Оқуға біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, ой-танымдық, логикалық 

талдау және шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Тиянақтылыққа, ұқыптылыққа және ынталылыққа 

тәрбиелеу. Е)Әр түрлі материалдардың мүмкіндігіне қарамастан, кӛлемді композициялық жұмыстарды шығару. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Түс қабылдау психологиясы 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б., Жеңсікбаева А.Н. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Суреттің заңдылықтары мен  штрих түрлерін үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Оқу суретінің тапсырмалары. Кеңістіктікте, жазықтықта бейнелеудің 

заңдылықтары. Қағаз бетіне композициялық шешімін табу. Бейненің кӛлемін мӛлшермен табу. Жарық, кӛлеңке 

арқылы модельдеу. Тақырыптық сюжет. Нобайлар. Тақырыптық натюрморт. 

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Академиялық живопись (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Живопись 1, Кӛркем еңбек живописі 1, Живопись 2.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сабақ ӛткізу мен оқытудың әдіс-тәсілдерін, мазмұнын білу және түсіну. 

Оқыту әдістерінің классификациясын. Бейнелеу ӛнерін окыту барсында жаңа акпараттык технологияларды 

қолдану, акпаратты қабылдауды, алдына мақсат қоя білу мен оған жетудің жолдарын тандауды білуі және 

түсінуі тиіс. В)Алған білімі мен дағдыларын ел алдында сӛйлеуде, айтыс-таластарда, дебаттарда пайдалана 

білуді, ӛзінің болашак мамандығының әлеуметтік маңыздылығын сезінуді, кәсіби және педагогикалық әрекетін 

жүзеге асыруда дәлелдеуді, кәсіби міндеттерді шешуде коғамдық пәндерді теорияда және практикада жүйелі 

қолдана алуды. С)Алға койған максатка жігерлі түрде қол жеткізуге тырысу қабілетін игерту. Шығармашылық 

қызметтің теориялық негіздері, шығармашылық саласындағы білімдерді меңгеру, білім берудегі авторлық 

жағашылдық идеяларды іске асыру, стандартты және альтернативті шешім таба білу біліктері мен дағдыларын 

меңгеру, сыни тұрғысында ойлауға, жаңа педагогикалық идеяларды қабылдауға қабілетті болу. D)Теориялық 
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және практикалық білімді қалыптастыру, кәсіби еңбектегі біліктілікпен дағдыны меңгерту. Бейнелеу ӛнері және 

сызу негізінде практикалық тұрғыда міндеттерді шешумен қатар, кәсіби деңгейде ақпараттық құралдарды 

пайдалануды қалыптастыру. Е)Педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық 

процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеру, позитивті ойлауға қабілетті болу, 

ұлттық құндылықтар жүйесінде орын алу, этикалық құндылықтар жолын ұстану, ізгілікке және оптимизмге 

бейім болу. 

 

7.1 Модуль Академиялық ӛнер негіздері 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Инженерлік графика және жобалау 2 (қызмет кӛрсету) 

Бағдарлама авторы:  Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Инженерлік графика және жобалау 2 (қызмет кӛрсету) 

пәнін оқыту  - студенттерге болашақ оқытушыға қажетті кәсіптік еңбек жолында ойлау қабілетін  сызбаның 

кӛмегімен дамытатын пәнді игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Инженерлік графика және жобалаудың құрал жабдықтары. Оларды пайдаланудың 

ұсыныстары. Геометриялық тұрғызулар. Стандартты аксонометриялық проекциялар. Геометриялық 

проекциялары. 

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Академиялық живопись (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Инженерлік графика және жобалауды оқытудың, Сурет 1, Кӛркем еңбек суреті 1 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Берілген пәннің нәтижесі бойынша студенттер инженерлік графика және 

жобалаудың даму тарихын, қазіргі заманның талабыына сай негізгі білім технологиясын біледі және түсінеді. 

В)Инженерлік графика категорияларының және ғылыми зерттеу түсініктерін, геометриялық 

жұмыстардың және перспективаның тарихын практикада қолданады. С)Кӛркем шығармашылық 

материалдарды, кӛркем шығармаларды талдау және педагогикалық міндеттерді шешу үшін студенттер оқудағы 

іскерлігіне белсенді әдісті таңдау керек. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Академиялық сурет 2 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың  сурет салу кезінде бейнелеу ӛнерінің заңдылықтарын, 

ережелері мен тәсілдерін, қоршаған ортаны, оның заттары мен және қысқа мерзімді суреттерді сауатты 

орындауды дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қойылым. Гипсті бас Давид басы /Мұрын , ерін, кӛз, құлақ/. Гипс басты мүшелері 

қағаз жазықтығында үйлестіру; қойылымның конструкциялық негізін салу; жарық пен кӛлеңке арқылы 

форманы анықтау;жұмысты қорытындылау, қойылымның бенелік шешімін табу. Қойылым. Қима бас 

/обрубовка/. Гипс бастың композициясын қағаз бетінде жобалау;  гипс бастың конструкциялық құрылысын 

салу; бастапқы кӛлеңкелерді түсіру; бастың формасын жарық пен кӛлеңкелер арқылы беру. Антикалық бас 

суреті. Гипс басты қағаз жазықтығында үйлестіру;  қойылымның конструкциялық негізін салу; жарық пен 

кӛлеңке арқылы форманы анықтау;жұмысты қорытындылау, қойылымның бенелік шешімін табу.   

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Академиялық живопись (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері:  Сурет 1, Кӛркем еңбек суреті 1, Сурет 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер сызудың заңдылықтарын, 

кӛркем стильдің тарихы мен теориясын және композицияның, мүсіннің, графиканың техникаларын біледі және 

түсінеді. В)Кӛркем шығармалардың мазмұнын, заттың кӛркем бейнесін, кӛркем образды, білім алушылардың 

эстетикалық, шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, кӛркем шығармашылыққа қызығушылығын 

қалыптастыру арқылы практикада қолданады. С)Кӛркемдік кӛзқарасын, шығармашылық ізденістерді талдайды. 

D)Педагогикалық тұрғыда  шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше айналысып, аталмыш жұмыстарды жинақтап, 

бағалайды. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Академиялық кескіндеме 2 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Студенттерді, болашақ академиялық живопись 1 маманы ретіде суретін салып, 

композициялық шешім, түстердің шешімін табу, студенттерге композиция аймағында ӛз бетінше 

шығармашылық жұмыспен айналысуға және педагогикалық жұмысқа дайындау.               

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қойылым. Нұсқа басын бейнелеу. Нұсқа басын қағаз бетіне дұрыс орналастыру. 

Нұсқа басынның пропорциясын табу. Кӛмекші сызықтарды толықтай кӛрсету. Жұмыстың  композициялық 

құрылымдарын табу. Тондық қатынасын кӛрсету. Жұмыстың материалдық қатынасын беру.Заттың жарық 

кӛлеңкесін беру. Композициялық сәйкестілігін шығару. Нюанстарын кӛрсету. Ахроматикалық түстерді табу. 

Хроматикалық түстерді беру. Түстердің гаммасын шығару. Реңдің қатынасын шығару. Аумақтылығын кӛрсету.  

Жұмысты толықтай орындау. Қойылым. Иықты адам кӛрінісін бейнелеу. Иықты адам кӛрінісін қағаз бетіне 
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дұрыс орналастыру. Адам кӛрінісінің пропорциясын табу. Кӛмекші сызықтарды толықтай кӛрсету. Жұмыстың  

композициялық құрылымдарын табу. Тондық қатынасын кӛрсету. Жұмыстың материалдық қатынасын беру. 

Заттың жарық кӛлеңкесін беру. Композициялық сәйкестілігін шығару. Нюанстарын кӛрсету. Түстік қатынасын 

толықтай шығару. Реңдік қатынастарын шығару. Ахроматикалық түстердің ерекшеліктерін табу. Салқын және 

жылы түстерді шығару.Артқы фонды кӛрсету. Жұмысты толықтай орындау  

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Академиялық живопись (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері:  Живопись 1, Кӛркем еңбек живописі 2, Композиция 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер сызудың заңдылықтарын, 

кӛркем стильдің тарихы мен теориясын және композицияның, мүсіннің, графиканың техникаларын біледі және 

түсінеді. В)Кӛркем шығармалардың мазмұнын, заттың кӛркем бейнесін, кӛркем образды, білім алушылардың 

эстетикалық, шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, кӛркем шығармашылыққа қызығушылығын 

қалыптастыру арқылы практикада қолданады. С)Кӛркемдік кӛзқарасын, шығармашылық ізденістерді талдайды. 

D)Педагогикалық тұрғыда  шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше айналысып, аталмыш жұмыстарды жинақтап, 

бағалайды. 

 

7.2 Модуль Конструктивті және декоративті ӛнер 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Техникалық сызу және  жобалау 2 (техникалық)  

Бағдарлама авторы:  Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Инженерлік графика және жобалау 1 (қызмет кӛрсету) пәнін оқыту  - 

студенттерге болашақ оқытушыға қажетті кәсіптік еңбек жолында ойлау қабілетін  сызбаның кӛмегімен 

дамытатын пәнді игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Техникалық сызбаны безендіру, сызбаның форматтары, негізгі жазба, сызбаның 

сызықтары, масштабтары, ӛлшем қию. Сызба шрифті. 

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Академиялық живопись (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Инженерлік графика және жобалауды оқытудың, Сурет 1, Кӛркем еңбек суреті 1 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Берілген пәннің нәтижесі бойынша студенттер инженерлік графика және 

жобалаудың даму тарихын, қазіргі заманның талабыына сай негізгі білім технологиясын біледі және түсінеді. 

В)Инженерлік графика категорияларының және ғылыми зерттеу түсініктерін, геометриялық 

жұмыстардың және перспективаның тарихын практикада қолданады. С)Кӛркем шығармашылық 

материалдарды, кӛркем шығармаларды талдау және педагогикалық міндеттерді шешу үшін студенттер оқудағы 

іскерлігіне белсенді әдісті таңдау керек. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Конструктивті сурет 2 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың  сурет салу кезінде бейнелеу ӛнерінің заңдылықтарын, 

ережелері мен тәсілдерін, қоршаған ортаны, оның заттары мен және қысқа мерзімді суреттерді сауатты 

орындауды дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қойылым. Гипсті бас Давид басы /Мұрын, ерін, кӛз, құлақ/. Гипс басты мүшелері 

қағаз жазықтығында үйлестіру; қойылымның конструкциялық негізін салу; жарық пен кӛлеңке арқылы 

форманы анықтау;жұмысты қорытындылау, қойылымның бенелік шешімін табу. Қойылым. Қима бас 

/обрубовка/. Гипс бастың композициясын қағаз бетінде жобалау;  гипс бастың конструкциялық құрылысын 

салу; бастапқы кӛлеңкелерді түсіру; бастың формасын жарық пен кӛлеңкелер арқылы беру. Антикалық бас 

суреті. Гипс басты қағаз жазықтығында үйлестіру;  қойылымның конструкциялық негізін салу; жарық пен 

кӛлеңке арқылы форманы анықтау;жұмысты қорытындылау, қойылымның бенелік шешімін табу.  

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Академиялық живопись (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері:  Сурет 1, Кӛркем еңбек суреті 1, Сурет 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер сызудың заңдылықтарын, 

кӛркем стильдің тарихы мен теориясын және композицияның, мүсіннің, графиканың техникаларын біледі және 

түсінеді. В)Кӛркем шығармалардың мазмұнын, заттың кӛркем бейнесін, кӛркем образды, білім алушылардың 

эстетикалық, шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, кӛркем шығармашылыққа қызығушылығын 

қалыптастыру арқылы практикада қолданады. С)Кӛркемдік кӛзқарасын, шығармашылық ізденістерді талдайды. 

D)Педагогикалық тұрғыда  шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше айналысып, аталмыш жұмыстарды жинақтап, 

бағалайды. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Декоративті кескіндеме 2 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 
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Курсты  оқытудың мақсаты: Студенттерді, болашақ академиялық живопись 1 маманы ретіде суретін салып, 

композициялық шешім, түстердің шешімін табу, студенттерге композиция аймағында ӛз бетінше 

шығармашылық жұмыспен айналысуға және педагогикалық жұмысқа дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қойылым. Тақырыптық натюрморт Тақырыптық натюрморттың композициялық 

шешімі. Тақырыптық натюрморттың шығармашылық ерекшеліктері.Тақырыптық натюрмортты орындау үшін 

қағаз бетіне пропорциясын табу арқылы композициялық шешімін табу. Қолданылатын түстердің 

ерекшеліктерін кӛрсету. Қойылым. Түс жағынан жылы және салқын контрасты тонмен байланысқан 

натюрморт.Салқын және жылы түстерді шығарудың жолдары. Контрасты тондардың ерекшеліктері 

Натюрмортты орындау барысында салқын және жылы түстерді палитраға езіп алу арқылы орындау. Барлық 

түстерді контраст арқылы шығару. Қойылым. Жылы түсті натюмот.Натюрморттың декоративті түстерінің 

маңызы  Түстанудың жолдары.Сәнді қолданбалы ӛнердегі түстердің түрлерін натюрморттан кӛрсету. Әрбір 

түстердің орындарын кӛрсету. 

Пререквизиттері: Грфика, Кӛркем еңбек, Академиялық сурет (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері:  Живопись 1, Кӛркем еңбек живописі 2, Композиция 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер сызудың заңдылықтарын, 

кӛркем стильдің тарихы мен теориясын және композицияның, мүсіннің, графиканың техникаларын біледі және 

түсінеді. В)Кӛркем шығармалардың мазмұнын, заттың кӛркем бейнесін, кӛркем образды, білім алушылардың 

эстетикалық, шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, кӛркем шығармашылыққа қызығушылығын 

қалыптастыру арқылы практикада қолданады. С)Кӛркемдік кӛзқарасын, шығармашылық ізденістерді талдайды. 

D)Педагогикалық тұрғыда  шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше айналысып, аталмыш жұмыстарды жинақтап, 

бағалайды. 

 

6В01405 – ВИЗУАЛДЫ ӚНЕР, КӚРКЕМ ЕҢБЕК, ГРАФИКА ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ 

2(3) КУРС 

(Қашықтықтан білім беру технологиясы) 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

4.1  Модуль. Менеджмент және білім беру негіздері, 20 кредит 

БП ЖК Ped 2211 Инклюзивті білім беру 3 3 

ЖББП ТК IBB 2112 Білім берудегі менеджемент 3 5 

ЖББП МК Fil  2213 Философия 3 5 

БП ТК IGZh 1  2214 Инженерлік графика және жобалау 1 (қызмет кӛрсету) 3 5 

  Педагогкалық практика 3 2 

4.2  Модуль. Педагогика және білім беру негіздері, 20 кредит 

БП ЖК Ped 2211 Инклюзивті білім беру 3 3 

ЖББП ТК Ped 2112 Педагогика  3 5 

ЖББП МК Fil  2213 Философия 3 5 

БП ТК TSZh(1) 2214 Техникалық сызу және  жобалау 1(техникалық) 3 5 

  Педагогкалық практика 3 2 

5.1 Модуль Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізі, 23 кредит 

БП ТК AS(1) 2215 Академиялық сурет 1 3 4 

БП ТК Azh(1) 2216 Академиялық живопись 1 3 4 

БП ЖK BOT 2217 Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 4 5 

БП ТК Kom(1) 2218 Композиция 1 4 5 

БП ТК KT 2219 Кӛркем ӛнердегі түстану 4 5 

5.2 Модуль Композиция және критериальды бағалау, 23 кредит 

БП ТК KOS(1) 2215 Кӛркем ӛнердегі сурет 1 3 4 

БП ТК KОК(1) 2216 Кӛркем ӛнердегі кескіндеме 1 3 4 

БП ЖK BOT 2217 Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 4 5 

БП ТК OK(1) 2218 Орнаментальді композиция 1 4 5 

БП ТК TKP 2219 Түс қабылдау психологиясы 4 5 

6.1 Модуль  Академиялық ӛнер негіздері, 13 кредит 

БП ТК IGZh2 2220 Инженерлік графика және жобалау 2 (қызмет кӛрсету) 4 5 

БП ТК AS 2  2221 Академиялық сурет 2 4 4 

БП ТК AK2  2222 Академиялық кескіндеме 2 4 4 

6.2 Модуль Конструктивті және декоративті ӛнер, 13 кредит 

БП ТК TGZh2 2220 Техникалық сызу және жобалау 2 (техникалық) 4 5 

БП ТК KS 2 2221 Конструктивті сурет 2 4 4 
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БП ТК DK 2 2222 Декоративті кескіндеме 2 4 4 

 

6В01405 – ВИЗУАЛДЫ ӚНЕР, КӚРКЕМ ЕҢБЕК, ГРАФИКА ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ 

2(2) КУРС 

(Қашықтықтан білім беру технологиясы) 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

5.1  Модуль. Арнайы пәндерді оқыту негіздері, 10 кредит 

БП TК SKDAK 2213 
Сурет және киім дизайнының арнайы композициясы (қызмет 

кӛрсету) 
3 5 

БП ТК KG 2214 Компьютерлік графика 1 3 5 

5.2  Модуль. Арнайы пәндер, 10 кредит 

БП TК Tehn 2213 Технология (техникалық) 3 5 

БП ТК KD 2214 Компьютерлік дизайн 1 3 5 

6.1  Модуль. Кӛркем еңбек, 20 кредит 

КП ЖК  KEPOA 2315 Кӛркем еңбек пәнін оқытудың әдістемесі 3 6 

КП ТК Sur 2316 Сурет  3 6 

КП ТК Zhiv  2317 Живопись 3 6 

  Педагогкалық практика  3 2 

6.2 Модуль Сурет және кескіндеме, 20 кредит 

КП ЖК  KEPOA 2315 Кӛркем еңбек пәнін оқытудың әдістемесі 3 6 

КП ТК KES 2316 Кӛркем еңбек суреті  3 6 

КП ТК KEZh  2317 Кӛркем еңбек живописі 3 6 

  Педагогкалық практика  3 2 

7.1 Модуль Кӛркем шығармашылық және конструкциялау, 18 кредит 

КП ТК Zhiv(2)  2318 Живопись 2 4 5 

КП ТК AО 2319 Аспаздық ӛнер (қызмет кӛрсету) 4 5 

КП ТК KK(2) 2320 Қолданбалы ӛнер 2 (қызмет кӛрсету) 4 5 

  Педагогкалық практика 4 3 

7.2 Модуль  Академиялық ӛнер негіздері, 18 кредит 

КП ТК KEZh(2)   2318 Кӛркем еңбек живописі 2 (қызмет кӛрсету) 4 5 

КП ТК MKО(2) 1 2319 Металлды кӛркемдеп ӛңдеу 2 (техникалық) 4 5 

КП ТК KBK 2320 Кӛркем бұйымдарды конструкциялау 4 5 

  Педагогкалық практика 4 3 

 

5В010700 - БЕЙНЕЛЕУ ӚНЕРІ ЖӘНЕ СЫЗУ 

3 КУРС 

Қабылдау жылы 2018 жыл  

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р
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и

т
 

са
н

ы
 

7.1.Модуль  Графика, проектілеу және ақпараттық технология, 22 кредит 

БП ТК BOT 3224 Бейнелеу ӛнеріндегі түстану 5 5 

БП ТК PS 3225 Проекциялық сызу 5 6 

БП ТК AKOT 3226 Ағашты кӛркемдеп ӛңдеудің тарихы 5 5 

БП ТК Shr 3227 Шрифт 5 5 

  
 

Педагогикалық практика 5 1 

7.2 Модуль   Графика, проектілеу және ақпараттық технология, 22 кредит (Білім траекториясы: 

кӛркем еңбек) 

БП ТК TKP 3224 Түсті қабылдау психологиясы 5 5 

БП ТК TBDP 3225 Тігін бұйымдарын дайындаудың практикумы 5 6 

БП ТК MPA 3226 Мүсін және пластикалық анатомия  5 5 

БП ТК GP 3227 Графика және проектілеу 5 5 

    Педагогикалық практика 5 1 

9   Модуль   Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, 13 кредит 

КП МК BOOA  3331 Бейнелеу ӛнерін оқыту әдістемесі 6 5 
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КП МК SOA 3332 Сызуды оқыту әдістемесі 6 3 

БП ЖК GZhOA 3233 Инженерлік графика және жобалауды оқытудың  әдістемесі  6 5 

10.1  Модуль Сурет  және живопись, 16 кредит 

КП  ТК Sur(1) 3334 Сурет 1 5,6 8 

КП  ТК Zhiv(1) 3335 Живопись 1 5,6 8 

10.2  Модуль  Кӛркем сурет  және живопись, 16 кредит  (Білім траекториясы: кӛркем еңбек) 

КП  ТК KES(1) 3334 Кӛркем еңбек суреті 1 5,6 8 

КП  ТК KEZh(1) 3335 Кӛркем еңбек живописі 1 5,6 8 

 

7.1.Модуль  Графика, проектілеу және ақпараттық технология 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Бейнелеу ӛнеріндегі түстану 

Бағдарлама авторы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Ж.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әсемдік кӛркем кескіндеменің ерекшелігін ашып кӛрсету, жалпы және керекті 

композициялық сауаттылықпен қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Түстердің нышаны. Жақын-контрасты түстердің гармониялық үйлесімі. Диада 

құрастыру.Түстердің негізгі сипаттамалары. Хроматикалық және ахроматикалық түстер. Түс ӛңі, ашықтығы 

және түстің қанықтығы туралы баяндаңыз. Контраст типтері. Оларға сипаттама беріңіз. В.Кандинский 

локальды түстер. Сатылы бірізді контраст (үйлесім). Түстің кеңістіктегі әрекеті. Түс комбинацияларындағы 

тереңдік әсерінің мүмкіндігі. Түстің форма тудырушы қасиеті. Түстер үйлесімі. Симультанды контраст. 

Симультанды контрастың пайда болу және бейтарап шарттары. Спектр туралы түсінік.  

Пререквизиттері: Академиялық живопись, Декоративті живопись, Академиялық живопись 1. 

Постреквизиттері: Композиция 2, Живопись 2, Кӛркем еңбек живописі 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Сабақ ӛткізу мен оқытудың әдіс-тәсілдерін, мазмұнын білу және түсіну. 

Оқыту әдістерінің классификациясын. Бейнелеу ӛнерін окыту барсында жаңа акпараттык технологияларды 

қолдану, акпаратты қабылдауды, алдына мақсат қоя білу мен оған жетудің жолдарын тандауды білуі және 

түсінуі тиіс. В)Алған білімі мен дағдыларын ел алдында сӛйлеуде, айтыс-таластарда, дебаттарда пайдалана 

білуді, ӛзінің болашак мамандығының әлеуметтік маңыздылығын сезінуді, кәсіби және педагогикалық әрекетін 

жүзеге асыруда дәлелдеуді, кәсіби міндеттерді шешуде коғамдық пәндерді теорияда және практикада жүйелі 

қолдана алуды. С)Алға койған максатка жігерлі түрде қол жеткізуге тырысу қабілетін игерту. Шығармашылық 

қызметтің теориялық негіздері, шығармашылық саласындағы білімдерді меңгеру, білім берудегі авторлық 

жағашылдық идеяларды іске асыру, стандартты және альтернативті шешім таба білу біліктері мен дағдыларын 

меңгеру, сыни тұрғысында ойлауға, жаңа педагогикалық идеяларды қабылдауға қабілетті болу. D)Теориялық 

және практикалық білімді қалыптастыру, кәсіби еңбектегі біліктілікпен дағдыны меңгерту. Бейнелеу ӛнері және 

сызу негізінде практикалық тұрғыда міндеттерді шешумен қатар, кәсіби деңгейде ақпараттық құралдарды 

пайдалануды қалыптастыру. Е)Педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық 

процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеру, позитивті ойлауға қабілетті болу, 

ұлттық құндылықтар жүйесінде орын алу, этикалық  құндылықтар жолын ұстану, ізгілікке және оптимизмге 

бейім болу. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Проекциялық сызу 

Бағдарлама авторы:  Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Проекциялық сызу пәнін оқыту-студенттерге болашақ оқытушыға қажетті 

кәсіптік еңбек жолында ойлау қабілетін  сызбаның кӛмегімен дамытатын пәнді игеру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Сызбаны безендіру, сызбаның форматтары, негізгі жазба, сызбаның сызықтары, 

масштабтары, ӛлшем қию. Сызба шрифті. 

Пререквизиттері: Сызба геометриясы және перспектива, Перспектива, Техникалық сызу және  жобалау 

1(техникалық). 

Постреквизиттері: Компьютерлік графика және дизайн, Кӛркем бұйымдарды конструкциялау және моделдеу. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Берілген пәннің нәтижесі бойынша студенттер перспективаның даму 

тарихын, қазіргі заманның талабыына сай негізгі білім технологиясын білу және түсіну қажет. В)Сызба 

категорияларының және ғылыми зерттеу түсініктерін, геометриялық жұмыстардың және 

перспективаның тарихын практикада қолданылуы. Е)Кӛркем шығармашылық материалдарды, кӛркем 

шығармаларды анализдеу және педагогикалық міндеттерді шешу үшін студенттер оқудағы іскерлігіне белсенді 

әдісті таңдау керек. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Ағашты кӛркемдеп ӛңдеу тарихы 

Бағдарлама авторы:  Кургамбеков М.С.,  Кобланов К.Р. 
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Курсты оқытудың мақсаты:  Қазақ  халқының  дәстүрлі қолӛнерін және кәсібін  дамытуға бағышталған  

кәсіби  білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Материатану негіздері. Ағашты кӛркемдеп ӛңдеудің түрлері. Ағашты кӛркемдеп 

ою (геометриялық, контурлы, рельефті, мүсін ою). Ағаш мозайкасының түрлері. Ағашты ӛңдеу тәсілдері. 

Пререквизиттері: Сызба геометриясы және перспиктивасы, Конструктивті сурет. 

Постреквизиттері: Ағашты және металлды кӛркемдеп ӛңдеу негіздері, Табиғи материалдармен  жұмыс . 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ағаштың кӛркемдік ӛңдеу тарихын, металл туралы негізгі мағұлматтарды 

білу және түсініу қажет. В)Металды және ағашты кӛркемдеп ӛңдеу түрлерінің негізгі және де чеканкамен, 

кӛркемдік литьемен кӛркем қыздырумен жұмыс жасауды практикада қолдана білу. С)Студенттерге жұмыс 

жасау барысында қолданылатын құрал-жабдықтардың негізгі түрлерін және де дұрыс қауіпсіздік ережелер мен 

толықтай таныстыру. D)Оқытудың алуан түрлі әдістері мен формаларын игеру, кӛркем шығармашылық 

қабілеттерін қалыптастыру. Е)Пәнді оқытып болған соң студент металды және ағашты кӛркемдеп ӛңдеудің 

теориялық және практикалық жағынан білімін кеңейтіп, кәсіби еңбегін іске асыру арқылы білімін 

толықтырады. Металдан ӛз еркімен кӛркем қолданбалы ӛнер негізінде бұйымдар жасайды. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Шрифт  

Бағдарлама авторы:  Алгартова Г.М,  Кобланов К.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қаріптік мәдениеттің негізгі ұғымдарымен, эволюциясымен танысып, қаріптік 

формалар және олардың баспа технологияларымен ӛзара байланысы анықтап, қаріптің анатомиясын, 

морфологиясы мен эстетикасын үйрену арқылы, қаріптермен жұмыс істеудің негізгі дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кӛне дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі  қаріп тарихы.  Етістіктер мен кириллица. 

Қаріптік формалардың эволюциясы және олардың ӛзара-баспа технологияларымен байланысы. Қаріптердің 

жіктелуі. Қаріп түрлері, оларды дизайн тұрғысынан санаттарға бӛлу және тағайындау. Шрифт анатомиясы және 

белгі элементтері. Қаріп құрылымы. Типограф жүйелері мен ӛлшем бірліктері-қаріптер. Шрифт 

полиграфиясындағы стиль ұғымы. Жарнамадағы және плакаттағы Шрифт. Заманауи қаріптік мәдениет. 

Пререквизиттері: Сызба геометриясы және перспиктивасы, Конструктивті сурет  

Постреквизиттері: Ағашты және металлды кӛркемдеп ӛңдеу негіздері, Табиғи материалдармен жұмыс. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қаріптік формалардың жіктелуін біледі. В)Қаріптің анатомиясы, 

морфологиясы және эстетикасын түсінеді. С)Қаріптік формалар түрлерін ажыратып, қолданады. D)Әр түрлі 

мақсаттағы қаріптердің дұрыс жинағын талдау. E)Ӛз білімдерін қаріптермен практикалық жұмыста қолданып, 

бағалау. 

 

7.2 Модуль Графика, проектілеу және ақпараттық технология (Білім траекториясы: кӛркем еңбек) 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Түсті қабылдау психологиясы 

Бағдарлама авторы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Ж.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әсемдік кӛркем кескіндеменің ерекшелігін ашып кӛрсету, жалпы және керекті 

композициялық сауаттылықпен қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Түстердің нышаны. Жақын-контрасты түстердің гармониялық үйлесімі. Диада 

құрастыру.Түстердің негізгі сипаттамалары. Хроматикалық және ахроматикалық түстер. Түс ӛңі, ашықтығы 

және түстің қанықтығы туралы баяндаңыз. Контраст типтері. Оларға сипаттама беріңіз. В.Кандинский 

локальды түстер. Сатылы бірізді контраст (үйлесім). Түстің кеңістіктегі әрекеті. Түс комбинацияларындағы 

тереңдік әсерінің мүмкіндігі. Түстің форма тудырушы қасиеті. Түстер үйлесімі. Симультанды контраст. 

Симультанды контрастың пайда болу және бейтарап шарттары. Спектр туралы түсінік.  

Пререквизиттері: Академиялық живопись, Декоративті живопись, Академиялық живопись 1. 

Постреквизиттері: Композиция 2, Живопись 2, Кӛркем еңбек живописі 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сабақ ӛткізу мен оқытудың әдіс-тәсілдерін, мазмұнын білу және түсіну. 

В)Алған білімі мен дағдыларын ел алдында сӛйлеуде, айтыс-таластарда, дебаттарда пайдалана білуді, ӛзінің 

болашак мамандығының әлеуметтік маңыздылығын сезінуді, кәсіби және педагогикалық әрекетін жүзеге 

асыруда дәлелдеуді, кәсіби міндеттерді шешуде коғамдық пәндерді теорияда және практикада жүйелі қолдана 

алуды. С)Алға койған максатка жігерлі түрде қол жеткізуге тырысу қабілетін игерту. Шығармашылық 

қызметтің теориялық негіздері, шығармашылық саласындағы білімдерді меңгеру, білім берудегі авторлық 

жағашылдық идеяларды іске асыру, стандартты және альтернативті шешім таба білу біліктері мен дағдыларын 

меңгеру, сыни тұрғысында ойлауға, жаңа педагогикалық идеяларды қабылдауға қабілетті болу. D)Теориялық 

және практикалық білімді қалыптастыру, кәсіби еңбектегі біліктілікпен дағдыны меңгерту. Бейнелеу ӛнері және 

сызу негізінде практикалық тұрғыда міндеттерді шешумен қатар, кәсіби деңгейде ақпараттық құралдарды 

пайдалануды қалыптастыру. Е)Педагогикалық мақсат қою саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық 

процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеру, позитивті ойлауға  қабілетті болу, 

ұлттық құндылықтар жүйесінде орын алу, этикалық  құндылықтар жолын ұстану, ізгілікке және оптимизмге 

бейім болу. 
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Тігін бұйымдарын дайындаудың практикумы  

Бағдарлама авторы: Алгартова Г.М., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарды, күнделікті тұрмыстағы тұтыну бұйымдарын, киім 

топтарын дайындау және қолданылатын тігін машинасын меңгерту, түрлі қол және ӛндірістік машиналарды, 

машина тігістерін,  дымқылды–жылумен жұмыстарын және қоғамның қажетін қанағаттандыратын  киімдердің 

негізгі элементтері мен бӛлшектерін дайындау жұмыстарын үйрету.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Киім үлгілерін модельдеу. Киім үлгілерін модельдеу. Модельдеудің мақсаты және 

міндеті. Киімді модельдеудегі  негізгі принципі. Модельдеудің  түрлері. Техникалық модельдеу әдістері. 

Конструкторлық сызықтар. Сәндік сызықтар. Бүкпелерді кӛшіру арқылы кӛйлектерді модельдеу. Бүкпелерді 

кӛшіру арқылы кӛйлектерді модельдеу. Кӛйлектің негізгі  сызбасына сәндік ӛзгерістерді енгізу. Пішім бойынша 

кӛйлекті модельдеу принципі. Блузканы және жилетті модельдеу Әртүрлі блузканы модельдеу. Жилетті 

модельдеу, пішу, тігу технологиясы. Фонарик жеңді блузканың артқы бойын модельдеу. Блузканы тігу. 

Блузканы модельдеу. Блузканы пішу. Жилетті модельдеу, пішу, тігу технологиясы. Кӛйлек үлгілерін 

модельдеу. Әртүрлі кӛйлек үлгілерін модельдеу. Модель үлгілерін жасау. Кӛйлекті эскиздеу. Кӛйлек 

модельдеріне ерекшелік сызықтарды енгізу. Кӛйлектің ӛлшем белгілерін алу.  Кӛйлектің тор сызбасын тұрғызу.  

Алдыңғы және артқы бойдың сызбасын тұрғызу. 

Пререквизиттері: Сызу негіздері, Академиялық сурет, Академиялық живопись 

Постреквизиттері: Кӛркем бұйымдарды конструкциялау және моделдеу, Композиция 2. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Киім ақауларын жоюды, киім бӛліктерін ӛңдеу технологиясын, киімдерді 

пішіп және тіге біледі. В)Ӛндірістік тігін машиналарының түрлерін, сабақтауды, қосудықарапайым бұйым 

жасау кезінде қол және ӛндірістік тігін машиналарында жұмыс істеу тәсілдерін түсінеді. С)Ӛлшемнен ӛткізуді, 

ақауын жӛндеуді, киімді түйіндік ӛңдеуді, бұйымды тігу кезінде ӛзін-ӛзі бақылау, сапасын тексеруді, базалық 

құрастыру лекалосын қолдануда, жобалау және модельдеуде қолданады. D)Макет және эскизде жаңа бұйымды 

конструкциялау және үйреншікті бұйымдардың пішінін ӛзгертуде талдайды. Е)Ақпаратты дұрыс іріктеп алу 

және пайдалануды, жұмысты жоспарлауды, кемшіліктерге талдау жасау, жұмысты бағалау. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Мүсін және пластикалық анатомия 

Бағдарлама авторы:  Қобланов Қ.Р 

Курсты оқытудың мақсаты: Мүсіннің үш жақтылығының арқасында жазықтықтағы әр бір бӛліктердің 

композициялық кӛлемін сонымен қатар анатомиялық жақтарында кӛрсету болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бейнелеу ӛнері мұғалімнің практикасындағы мүсін ӛнері пәнінің мағынасы. Мүсін 

ӛнерінің материалдары мен технологиясы. Модельге қарап барельефті орындау (плита, ӛсімдік ӛрнегі). 

Композициялық тапсырма портрет. 

Пререквизиттері: Перспектива, Академиялық сурет 1, Академиялық живопись 1. 

Постреквизиттері: Қолданбалы сәндік ӛнер негізі, Табиғи материалдармен жұмыс 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мүсінің түрлерін, әр түрлі материалдардан илеудің тәсілдерін, илеудің 

ережелерін және де жұмыс барысында қолданылатын құрал-жабдықтардың түрлерін білу және түсінуі қажет. 

В)Шығармашылық міндеттерді шешудегі жұмыстарға бағытталған атақты шет ел және отандық плостик 

мүсіншілерінің еңбектерін практикада қолдана білу. С)Құстардың, жан-жануарлардың, адам анатомиясы 

жӛнінде білімін қалыптастыру. D)Оқуға біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, ой-танымдық, логикалық 

талдау және шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Тиянақтылыққа, ұқыптылыққа және ынталылыққа 

тәрбиелеу. Е)Әр түрлі материалдардың мүмкіндігіне қарамастан, кӛлемін бағалау. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Графика және проектілеу  

Бағдарлама авторы:  Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Графика және проектілеу пәнін оқыту-студенттерге болашақ оқытушыға қажетті 

кәсіптік еңбек жолында ойлау қабілетін сызбаның кӛмегімен дамытатын пәнді игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сызудың құрал жабдықтары. Оларды пайдаланудың ұсыныстары. Геометриялық 

тұрғызулар. Стандартты аксонометриялық проекциялар. Геометриялық проекциялары. 

Пререквизиттері: Сызба геометриясы және перспектива, Перспектива, Техникалық сызу және  жобалау 

1(техникалық). 

Постреквизиттері: Компьютерлік графика және дизайн, Кӛркем бұйымдарды конструкциялау және моделдеу. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Берілген пәннің нәтижесі бойынша студенттер перспективаның даму 

тарихын, қазіргі заманның талабыына сай негізгі білім технологиясын білу және түсіну қажет. В)Сызба 

категорияларының және ғылыми зерттеу түсініктерін, геометриялық жұмыстардың және 

перспективаның тарихын практикада қолданылуы. Е)Кӛркем шығармашылық материалдарды, кӛркем 

шығармаларды анализдеу және педагогикалық міндеттерді шешу үшін студенттер оқудағы іскерлігіне белсенді 

әдісті таңдау керек. 
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9.  Модуль  Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Инженерлік графика және жобалауды оқытудың  әдістемесі  

Бағдарлама авторы:  Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Инженерлік графика және жобалауды оқытудың  әдістемесі пәнін оқыту  - 

студенттерге болашақ оқытушыға қажетті кәсіптік еңбек жолында ойлау қабілетін  сызбаның кӛмегімен 

дамытатын пәнді игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Инженерлік графика және жобалаудың құрал жабдықтары. Оларды пайдаланудың 

ұсыныстары. Геометриялық тұрғызулар. Стандартты аксонометриялық проекциялар. Геометриялық 

проекциялары. 

Пререквизиттері: Грфика, Кӛркем еңбек, Академиялық сурет (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Инженерлік графика және жобалауды оқытудың, Сурет 1, Кӛркем еңбек суреті 1 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Берілген пәннің нәтижесі бойынша студенттер инженерлік графика және 

жобалаудың даму тарихын, қазіргі заманның талабыына сай негізгі білім технологиясын біледі және түсінеді. 

В)Инженерлік графика категорияларының және ғылыми зерттеу түсініктерін, геометриялық 

жұмыстардың және перспективаның тарихын практикада қолданады. С)Кӛркем шығармашылық 

материалдарды, кӛркем шығармаларды талдау және педагогикалық міндеттерді шешу үшін студенттер оқудағы 

іскерлігіне белсенді әдісті таңдау керек. 

 

10.1  Модуль Сурет  және живопись 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Сурет 1 

Бағдарлама авторы:  Есенгулов Ж.К.,  Кемалова Г.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты:  Суреттің түпкі мақсаты- сүйек бұлшық ет формаларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Адам денесінің суреті, адамды бейнелеудегі скелет пен бұлшық еттерінің 

анатомиялық анализі. Сүйек бұлшық етті орналастыру. Пропорциялық дененің қатынасы. Қозғалысты кӛрсету. 

Конструкциялық қатынас. Бӛлшектер байланысы. 

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Конструктивті сурет, Академиялық сурет 1. 

Постреквизиттері:Сурет 2, Кӛркем еңбек суреті 2, Кӛркем еңбек суреті 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кӛркем шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің дамуындағы 

кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау жасауды білуі. В)Кӛркемдік шығармашылық 

материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛрем шығармаларды талдап, педагогикалық 

міндеттерді шеше білуі тиіс. С)Кӛркем шығарманың бейнелеу және әдістемелік аспектсында теориялық және 

практикалық деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің 

дамуындағы кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау жасап білуі.D)Кӛркемдік 

шығармашылық материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛркем шығармаларды талдап, 

педагогикалық міндеттерді шеше білуі тиіс.Е)Берілген пәндерді оқу нәтижесінде, студенттер кӛркем 

педагогикалық принциптерді сызықтық және аумақтық перспективасының заңдылықтарын кӛрсете білуі, 

академиялық суреттің принциптерін білуі тиіс.  

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Живопись 1 
Бағдарлама авторы:  Есенгулов Ж.К.,  Кемалова Г.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Осы пән бойынша шығармашылық жұмыспен айналысуға және педагогикалық 

жұмысқа дайындау, түпкі мақсат студенттердің ойлау қабілеттерін дамыту, ӛз кӛркемдік стильдерін 

қалыптастыру, суретші – оқытушы ретінде білім, қабілетін, икемділігін арттыру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Адам тұлғасын жазу барысындағы живописьтік ерекшеліктер: бейтарап аяғы, 

түрлі-түсті алдағы интерьерге тұрғызылған киіндірілген адам тұлғасының этюді (мұнайыннан сомдалған адам 

денесі қойылған тақырыптық қойылым). 

Пререквизиттері: Перспектива, Академиялық сурет1, Академиялық живопись 

Постреквизиттері: Композиция 2, Живопись 2, Кӛркем еңбек живописі 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Перспективаның даму тарихын, жеке пәндерді жүргіз технология 

оқытудың негізгі заманауи білімдік технологияларын білуі тиіс. Кӛркем шығарманың бейнелеу және 

әдістемелік аспектосында теориялық және практикалық деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем шығармаларды 

және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің дамуындағы кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау 

жасауды білуі. В)Кӛркемдік шығармашылық материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, 

кӛрем шығармаларды талдап, педагогикалық міндеттерді шеше білуі тиіс.С)Кӛркем шығарманың бейнелеу 

және әдістемелік аспектсында теориялық және практикалық деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем 

шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің дамуындағы кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас 

арқылы талдау жасап білуі. D)Кӛркемдік шығармашылық материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді 
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таңдай білуі, кӛркем шығармаларды талдап, педагогикалық міндеттерді шеше білуі тиіс.Е)Берілген пәндерді 

оқу нәтижесінде, студенттер кӛркем педагогикалық принциптерді сызықтық және аумақтық перспективасының 

заңдылықтарын кӛрсете білуі, академиялық суреттің принциптерін білуі тиіс.  

 

10.2  Модуль  Кӛркем сурет  және живопись (Білім траекториясы: кӛркем еңбек) 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Кӛркем еңбек суреті 1 

Бағдарлама авторы:  Есенгулов Ж.К.,  Қобланов Қ.Р.  

Курсты оқытудың мақсаты: Суреттің түпкі мақсаты- штрихты сауатты орындамен қатар, анатомиялық 

білімдерін тереңдету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сүйек бұлшық ет формаларын меңгеру. Пропорциялық дененің қатынасы, 

қозғалысты кӛрсету. Конструкциялық қатынас. Бӛлшектер байланысы, реңдік. 

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Конструктивті сурет, Академиялық сурет 1. 

Постреквизиттері:Сурет 2, Кӛркем еңбек суреті 2, Кӛркем еңбек суреті 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Перспективаның даму тарихын, жеке пәндерді жүргіз  технология 

оқытудың негізгі заманауи білімдік технологияларын білуі тиіс. В)Кӛркемдік шығармашылық материалды 

тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛрем шығармаларды талдап, педагогикалық міндеттерді 

шеше білуі тиіс. С)Кӛркем шығарманың бейнелеу және әдістемелік аспектсында теориялық және практикалық 

деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің дамуындағы 

кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау жасап білуі. D)Кӛркемдік шығармашылық 

материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛркем шығармаларды талдап, педагогикалық 

міндеттерді шеше білуі тиіс. Е)Берілген пәндерді оқу нәтижесінде, студенттер кӛркем педагогикалық 

принциптерді сызықтық және аумақтық перспективасының заңдылықтарын кӛрсете білуі, академиялық 

суреттің принциптерін білуі тиіс.  

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Кӛркем еңбек живописі 1 

Бағдарлама авторы:  Есенгулов Ж.К.,  Кемалова Г.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттерді, болашақ суретші – оқытушыларды композиция аймағында ӛз 

бетінше шығармашылық жұмыспен айналысуға және педагогикалық жұмысқа дайындау.               

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жалаңаш тұлғаның кескіндемелік бейнесінің форма сипатын талдау, бояу түсі 

бірлігі және біртұтастылық. 

Пререквизиттері: Перспектива, Академиялық сурет1, Академиялық живопись 

Постреквизиттері: Композиция 2, Живопись 2, Кӛркем еңбек живописі 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кӛркем шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің дамуындағы 

кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау жасауды білуі. В)Кӛркемдік шығармашылық 

материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛрем шығармаларды талдап, педагогикалық 

міндеттерді шеше білуі тиіс. С)Кӛркем шығарманың бейнелеу және әдістемелік аспектсында теориялық және 

практикалық деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің 

дамуындағы кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау жасап білуі. D)Кӛркемдік 

шығармашылық материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛркем шығармаларды талдап, 

педагогикалық міндеттерді шеше білуі тиіс. Е)Берілген пәндерді оқу нәтижесінде, студенттер кӛркем 

педагогикалық принциптерді сызықтық және аумақтық перспективасының заңдылықтарын кӛрсете білуі, 

академиялық суреттің принциптерін білуі тиіс.  

 

5В010700 - БЕЙНЕЛЕУ ӚНЕРІ ЖӘНЕ СЫЗУ 
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Қабылдау жылы 2017 жыл  

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

12.1. Модуль   Кӛркем шығармашылық,11 кредит (Білім траекториясы: кӛркем еңбек) 

КП ТК KSON 4340 Қолданбалы   сәндік  ӛнер  негізі 7 5 

КП ТК TOT(1) 4341 Тігін ӛнері технологиясы 1 (кӛрсету кӛрсету) 7 6 

12.2. Модуль   Кӛркем шығармашылық, 11 кредит 

КП ТК MKOT 3340 Материадарды  кӛркемдеп  ӛңдеу  тәсілдері 7 5 

КП ТК TOTN(1) 3341 Тігін ӛнері технологиясының негіздері 1  7 6 

12.3. Модуль   Кӛркем шығармашылық, 11  кредит 

КП ТК TMZh  3340 Табиғи материалдармен  жұмыс 7 5 
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КП ТК 
ShKMBSOA 

3340 

Шағын комплекті мектептерде бейнелеу ӛнері және сызуды оқыту 

әдістері. 
7 6 

13.1 Модуль  Шығармашылық негіздері және практика, 22 кредит (Білім траекториясы: кӛркем еңбек) 

КП ТК Sur(2) 4341 Сурет 2 7 6 

КП ТК Kes(2) 4342 Кескіндеме 2 7 6 

  
 

Ӛндірістік (педагогикалық) практика 8 10 

13.2 Модуль Шығармашылық ӛнер негіздері, 22 кредит 

КП ТК КS(2) 4341 Конструктивті сурет 2 7 6 

КП ТК DK(2)  4342 Декоративті кескіндеме 2 7 6 

  OP Ӛндірістік (педагогикалық) практика 8 10 

13.3 Модуль  Кӛркем шығармашылық ӛнер, 22 кредит 

КП ТК ATS(2) 4341 Адам тұлғасын суреттеу 2 7 6 

КП ТК TZh2 4342 Театральді живопись 2 7 6 

  
 

Ӛндірістік (педагогикалық) практика 8 10 

14.1.Модуль  Ағашты кӛркемдеп ӛңдеу, 15 кредит (Білім траекториясы: кӛркем еңбек) 15кредит 

КП ТК ZO(2) 4343 Заманауи ӛнер 2 (практикум) (қызмет кӛрсету) 7 5 

КП ТК DZOF 4344 Дизайн және заманауи ӛнер формалары (қызмет кӛрсету) 7 5 

  
 

Дипломалды практика 8 5 

14.2.Модуль  Металлды кӛркемдеп ӛңдеу, 15 кредит 

КП ТК AO(2) 4343 Актуалды ӛнер 2 (практикум) (техникалық) 7 5 

КП ТК ZOD 4344 Заманауй ӛнер және дизайн (техникалық) 7 5 

  
 

Дипломалды практика 8 5 

14.3.Модуль  Ағашты және металлды кӛркемдеп ӛңдеу негіздері, 15 кредит 

КП ТК MT 4343 Материалдар технологиясы 7 5 

КП ТК DMKO 4344 Дәстүрлі материалдарды кӛркемдеп ӛңдеу 7 5 

  
 

Дипломалды практика 8 5 

 

12.1. Модуль   Кӛркем шығармашылық (Білім траекториясы: кӛркем еңбек) 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Қолданбалы   сәндік  ӛнер  негізі 

Бағдарлама авторы: Кобланов. К. Р., Алгартова Г.М. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Болашақ бейнелеу  ӛнері  мұғалімдерінің ғылыми кӛзқарасын дамыту. Бейнелеу 

ӛнері жанрына барлық түріне бірдей сәндік-қолданбалы ӛнер негіздерінің композициясының арнайы 

ерекшеліктерін, заңдылықтарын, ережелерін, әдіс-тәсілдерін  игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ағаш ӛңдеудің кӛркем тәсілдерінің даму тарихы. Жиhаз  дизайнының элементтері 

туралы түсінік. Жиhаз ӛндеу принциптері. Ағашты ӛндеу кезеніндегі әшекейлеу және ӛрнек пен сәндеу 

спецификасы. Ағаш бұйымдарын жинақтау және ӛңдеу технологиясы. Түрлі бұйымдар дайындау. 

Пререквизиттері: Кӛркем бұйымдарды жобалау және композиция, Сызу негіздері 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кӛркем шығарманың бейнелеу және әдістемелік аспектосында теориялық 

және практикалық деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің 

дамуындағы кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау жасауды білуі. В)Кӛркемдік 

шығармашылық материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛрем шығармаларды талдап, 

педагогикалық міндеттерді шеше білуі тиіс. С)Кӛркем шығарманың бейнелеу және әдістемелік аспектсында 

теориялық және практикалық деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем шығармаларды және кӛркемдеу 

құралдарын ӛнердің дамуындағы кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау жасап білуі. 

D)Кӛркемдік шығармашылық материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛркем 

шығармаларды талдап, педагогикалық міндеттерді шеше білуі тиіс. Е)Берілген пәндерді оқу нәтижесінде, 

студенттер кӛркем педагогикалық принциптерді сызықтық және аумақтық перспективасының заңдылықтарын 

кӛрсете білуі, академиялық суреттің принциптерін білуі тиіс. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Тігін ӛнері технологиясы 1 (кӛрсету кӛрсету) 

Бағдарлама авторы: Алгартова Г.М., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарды, күнделікті тұрмыстағы тұтыну бұйымдарын, киім 

топтарын дайындау және қолданылатын тігін машинасын меңгерту, түрлі қол және ӛндірістік машиналарды, 

машина тігістерін,  дымқылды–жылумен жұмыстарын және қоғамның қажетін қанағаттандыратын  киімдердің 

негізгі элементтері мен бӛлшектерін дайындау жұмыстарын үйрету.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Киім үлгілерін модельдеу. Киім үлгілерін модельдеу. Модельдеудің мақсаты және 

міндеті. Киімді модельдеудегі негізгі принципі. Модельдеудің түрлері. Техникалық модельдеу әдістері. 
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Конструкторлық сызықтар. Сәндік сызықтар. Бүкпелерді кӛшіру арқылы кӛйлектерді модельдеу. Бүкпелерді 

кӛшіру арқылы кӛйлектерді модельдеу.  Кӛйлектің негізгі сызбасына сәндік ӛзгерістерді енгізу. Пішім бойынша 

кӛйлекті модельдеу принципі. Блузканы және жилетті модельдеу  

Әртүрлі блузканы модельдеу. Жилетті модельдеу, пішу, тігу технологиясы. Фонарик жеңді блузканың артқы 

бойын модельдеу. Блузканы тігу. Блузканы модельдеу.  Блузканы пішу. Жилетті модельдеу, пішу, тігу 

технологиясы. Кӛйлек үлгілерін модельдеу. Әртүрлі кӛйлек үлгілерін модельдеу. Модель үлгілерін жасау. 

Кӛйлекті эскиздеу. Кӛйлек модельдеріне ерекшелік сызықтарды енгізу. Кӛйлектің ӛлшем белгілерін алу.  

Кӛйлектің тор сызбасын тұрғызу. Алдыңғы және артқы бойдың сызбасын тұрғызу. 

Пререквизиттері: Сызу негіздері, Академиялық сурет, Академиялық живопись 

Постреквизиттері: Магистратура  деңгейіндегі  пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Киім ақауларын жоюды, киім бӛліктерін ӛңдеу технологиясын, киімдерді 

пішіп және тіге біледі. В)Ӛндірістік тігін машиналарының түрлерін, сабақтауды, қосудықарапайым бұйым 

жасау кезінде қол және ӛндірістік тігін машиналарында жұмыс істеу тәсілдерін түсінеді. С)Ӛлшемнен ӛткізуді, 

ақауын жӛндеуді, киімді түйіндік ӛңдеуді, бұйымды тігу кезінде ӛзін-ӛзі бақылау, сапасын тексеруді, базалық 

құрастыру лекалосын қолдануда, жобалау және модельдеуде қолданады. D)Макет және эскизде жаңа бұйымды 

конструкциялау және үйреншікті бұйымдардың пішінін ӛзгертуде талдайды. Е)Ақпаратты дұрыс іріктеп алу 

және пайдалануды, жұмысты жоспарлауды, кемшіліктерге талдау жасау, жұмысты бағалау. 

 

12.2. Модуль   Кӛркем шығармашылық 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Материадарды  кӛркемдеп  ӛңдеу  тәсілері  

Бағдарлама авторы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Ж.К. 

Курстыоқытудың мақсаты: Студенттерге шығармашылық  жұмыспен айналысудың дағдыларын меңгерту, 

теориялық білім беру. Студенттердің  кӛркем ойын қалыптастыру, шығармашылық ойлау қабілетін жетілдіру, 

кӛркемдік ой ұшқырлығын қалыптастыру. Кӛркем д.ниені кӛзбен кӛріп жадынды сақтау, дәстүрлі қолӛнерде 

және халықтық ӛндірістерде емін-еркін пайдалана білу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Иллюстрация материалдарымен жұмыс. Долбарлармен жұмыс. Тақырып бойынша 

эскизбен жұмыс. Металды ӛңдеу жүйесі (қолмен ӛңдеу, механикалық ӛңдеу, кӛркемдік ӛңдеу). Композициялық  

жаттығулар. Кӛлем және масса. Пропорция. Пластика. Контраст. Нюанс. Ритм. Динамика. Симметрия. 

Масштаб. 

Пререквизиттері: Сызу, Модельдеу және композиция, Сызу негіздері 

Постреквизиттері: Магистратура  деңгейіндегі  пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кӛркем шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің дамуындағы 

кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау жасауды білуі. В)Кӛркемдік шығармашылық 

материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛрем шығармаларды талдап, педагогикалық 

міндеттерді шеше білуі тиіс. С)Кӛркем шығарманың бейнелеу және әдістемелік аспектсында теориялық және 

практикалық деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің 

дамуындағы кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау жасап білуі. D)Кӛркемдік 

шығармашылық материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛркем шығармаларды талдап, 

педагогикалық міндеттерді шеше білуі тиіс. Е)Берілген пәндерді оқу нәтижесінде, студенттер кӛркем 

педагогикалық принциптерді сызықтық және аумақтық перспективасының заңдылықтарын кӛрсете білуі, 

академиялық суреттің принциптерін білуі тиіс.  

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Тігін ӛнері технологиясының негіздері 1  

Бағдарлама авторы: Алгартова Г.М., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарды, күнделікті тұрмыстағы тұтыну бұйымдарын, киім 

топтарын дайындау және қолданылатын тігін машинасын меңгерту, түрлі қол және ӛндірістік машиналарды, 

машина тігістерін,  дымқылды–жылумен жұмыстарын және қоғамның қажетін қанағаттандыратын  киімдердің 

негізгі элементтері мен бӛлшектерін дайындау жұмыстарын үйрету.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Киім үлгілерін модельдеу. Киім үлгілерін модельдеу. Модельдеудің мақсаты және 

міндеті. Киімді модельдеудегі негізгі принципі. Модельдеудің  түрлері. Техникалық модельдеу әдістері. 

Конструкторлық сызықтар. Сәндік сызықтар. Бүкпелерді кӛшіру арқылы кӛйлектерді модельдеу. Бүкпелерді 

кӛшіру арқылы кӛйлектерді модельдеу. Кӛйлектің негізгі  сызбасына сәндік ӛзгерістерді енгізу. Пішім бойынша 

кӛйлекті модельдеу принципі. Блузканы және жилетті модельдеу  

Әртүрлі блузканы модельдеу. Жилетті модельдеу, пішу, тігу технологиясы. Фонарик жеңді блузканың артқы 

бойын модельдеу. Блузканы тігу. Блузканы модельдеу. Блузканы пішу. Жилетті модельдеу, пішу, тігу 

технологиясы. Кӛйлек үлгілерін модельдеу. Әртүрлі кӛйлек үлгілерін модельдеу. Модель үлгілерін жасау. 

Кӛйлекті эскиздеу. Кӛйлек модельдеріне ерекшелік сызықтарды енгізу. Кӛйлектің ӛлшем белгілерін алу.  

Кӛйлектің тор сызбасын тұрғызу. Алдыңғы және артқы бойдың сызбасын тұрғызу. 

Пререквизиттері: Сызу негіздері, Түстану, Кӛркем бұйымдарды жобалау және композиция. 
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Постреквизиттері: Магистратура  деңгейіндегі  пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Киім ақауларын жоюды, киім бӛліктерін ӛңдеу технологиясын, киімдерді 

пішіп және тіге біледі. В)Ӛндірістік тігін машиналарының түрлерін, сабақтауды, қосудықарапайым бұйым 

жасау кезінде қол және ӛндірістік тігін машиналарында жұмыс істеу тәсілдерін түсінеді. С)Ӛлшемнен ӛткізуді, 

ақауын жӛндеуді, киімді түйіндік ӛңдеуді, бұйымды тігу кезінде ӛзін-ӛзі бақылау, сапасын тексеруді, базалық 

құрастыру лекалосын қолдануда, жобалау және модельдеуде қолданады. D)Макет және эскизде жаңа бұйымды 

конструкциялау және үйреншікті бұйымдардың пішінін ӛзгертуде талдайды. Е)Ақпаратты дұрыс іріктеп алу 

және пайдалануды, жұмысты жоспарлауды, кемшіліктерге талдау жасау, жұмысты бағалау. 

 

12.3. Модуль   Кӛркем шығармашылық 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы:  Табиғи материалдармен жұмыс 

Бағдарлама авторы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Ж.Қ. 

Курстыоқытудың мақсаты: Студенттерге шығармашылық жұмыспен айналысудың дағдыларын меңгерту, 

теориялық білім беру. Студенттердің кӛркем ойын қалыптастыру, шығармашылық ойлау қабілетін жетілдіру, 

кӛркемдік ой ұшқырлығын қалыптастыру. Кӛркем дүниені кӛзбен кӛріп жадында сақтау, дәстүрлі қолӛнерде 

және халықтық ӛндірістерде емін-еркін пайдалана білу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Иллюстрация материалдарымен жұмыс. Долбарлармен жұмыс. Тақырып бойынша 

эскизбен жұмыс. Металды ӛңдеу жүйесі (қолмен ӛңдеу, механикалық ӛңдеу, кӛркемдік ӛңдеу). Композициялық 

жаттығулар. Кӛлем және масса. Пропорция. Пластика. Контраст. Нюанс. Ритм. Динамика. Симметрия. 

Масштаб. 

Пререквизиттері: Монументальді скульптура, Түстану, Кӛркем бұйымдарды жобалау және композиция. 

Постреквизиттері: Магистратура  деңгейіндегі  пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Перспективаның даму тарихын, жеке пәндерді жүргізу технология 

оқытудың негізгі заманауи білімдік технологияларын білуі тиіс. Кӛркем шығарманың бейнелеу және 

әдістемелік аспектсында теориялық және практикалық деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем шығармаларды 

және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің дамуындағы кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау 

жасауды білуі. В.Кӛркемдік шығармашылық материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, 

кӛрем шығармаларды талдап, педагогикалық міндеттерді шеше білуі тиіс. С.Кӛркем шығарманың бейнелеу 

және әдістемелік аспектсында теориялық және практикалық деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем 

шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің дамуындағы кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас 

арқылы талдау жасап білуі. D.Кӛркемдік шығармашылық материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді 

таңдай білуі, кӛркем шығармаларды талдап, педагогикалық міндеттерді шеше білуі тиіс. Е.Берілген пәндерді 

оқу нәтижесінде, студенттер кӛркем педагогикалық принциптерді сызықтық және аумақтық перспективасының 

заңдылықтарын кӛрсете білуі, академиялық суреттің принциптерін білуі тиіс. Графикалық бейнелеу әдісін 

меңгереді. Шынайы және педагогикалық суреттің тәсілдерін меңгереді. Кӛркем педагогикалық білім беруде 

жаңа технология тӛңірегінде құзырлы болуы тиіс. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Шағын комплекті мектептерде бейнелеу ӛнері және сызуды оқыту әдістері 

Бағдарлама авторы:  Кургамбеков М.С., Жанпейсова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Болашақ ШКМ мұғалімдеріне қазіргі педагогикалық технологиялар жӛнінде 

білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Шағын комплекті мектеп туралы түсінік. Шағын комплектілі бастауыш мектеп. 

Шағын комплектілі мектептегі сабақты ұйымдастырудың ерекшеліктері. Шағын комплектілі мектептің жалпы 

және жеке жағдайы. Алғашқы шағын комплектілі мектептер. Қазіргі ШКМ құрайтын арнайы, негізгі факторлар.  

Пререквизиттері: Сызу негіздері, Сызу, Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Бейнелеу ӛнері негіздері, бейнелеу ӛнерінің түрлері мен жанрлары, 

бейнелеу ӛнері сауатының негіздерін, бейнелеу ӛнерін оқыту әдістемесін туралы біледі. В)Оқытудың 

дидактикалык принциптерін, мұғалімнің сабаққа дайындығына қойылатын талаптарын түсінеді. С)Оқытудың 

әдіс-тәсілдерін, оқушылардың  бейнелеу ӛнерін оқытудың мақсат міндеттерін, бейнелеу ӛнері сабағының 

құрылысын, дәстүрлі және дәстүрден тыс әдіс - тәсілдерін білімдерін педагогикалық машық кезінде қолданады. 

Мемлекеттік білім стандартын, бейнелеу ӛнері бағдарламасын (барлық сыныптар бойынша)колданады. 

D)Бейнелеу ӛнері пәні бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар және сабақ жоспарын кұрып, талдайды. 

Е)ӛздері таңдап алған мамандық тарихы туралы түсініктерін тарихи аспектілерде әлемнің әр елдерінде адамның 

тіршілік ету ортасын функционалдық, материалды-конструкциялық, құрылыс-технологиялық, идеялы-

кӛркемдік ұйымдастыру негіздерімен, оларды дамушы дәстүрлерін қазіргі практикада қолдана отырып, 

бағалайды. 
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13.1 Модуль  Шығармашылық негіздері және практика (Білім траекториясы: кӛркем еңбек) 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Сурет 2 

Бағдарлама авторы:  Есенгулов Ж.К.,  Кемалова Г.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Сурет ӛнерін терең шеберлікпен меңгеру, бейнелеу әдістерін орнықты пайдалана 

білу, кәсіби шеберлікті шыңдау, дағдыны жетілдіру, тапсырмаларды кӛркем – шығармашылық бағытта 

орындап шығуды мақсат етіп қояды.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Адам денесінің суреті, адамды бейнелеудегі скелет пен бұлшық еттерінің 

анатомиялық анализі. Сүйек бұлшық етті орналастыру. Пропорциялық дененің қатынасы. Қозғалысты кӛрсету. 

Конструкциялық қатынас. Бӛлшектер байланысы. 

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Конструктивті сурет, Академиялық сурет 1. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кӛркем шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің дамуындағы 

кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау жасауды білуі. В)Кӛркемдік шығармашылық 

материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛрем шығармаларды талдап, педагогикалық 

міндеттерді шеше білуі тиіс. С)Кӛркем шығарманың бейнелеу және әдістемелік аспектсында теориялық және 

практикалық деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің 

дамуындағы кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау жасап білуі. D)Кӛркемдік 

шығармашылық материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛркем шығармаларды талдап, 

педагогикалық міндеттерді шеше білуі тиіс.Е)Берілген пәндерді оқу нәтижесінде, студенттер кӛркем 

педагогикалық принциптерді сызықтық және аумақтық перспективасының заңдылықтарын кӛрсете білуі, 

академиялық суреттің принциптерін білуі тиіс.  

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Кескіндеме 2 

Бағдарлама авторы:  Есенгулов Ж.К.,  Кемалова Г.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты Студенттер білім және тәжірбие жинақтау арқылы: композициялық ой 

тиянақтауға, кескіндеменің құрылымдық және әр беру, сондай-ақ кескіндеме құралдары арқылы ӛз ойларын 

бейнелеудің нәзік қырларын игерудің: бұл әр түстілік, колориттік және әрлілік қарым-қатынастары, жылы-суық 

бояулар түстерінің үйлесімділігін бере білуі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Адам тұлғасын жазу барысындағы живописьтік ерекшеліктер: бейтарап аяғы, 

түрлі-түсті алдағы интерьерге тұрғызылған киіндірілген адам тұлғасының этюді (мұнайыннан сомдалған адам 

денесі қойылған тақырыптық қойылым). 

Пререквизиттері: Перспектива, Академиялық сурет1, Академиялық живопись 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Перспективаның даму тарихын, жеке пәндерді жүргіз технология 

оқытудың негізгі заманауи білімдік технологияларын білуі тиіс. Кӛркем шығарманың бейнелеу және 

әдістемелік аспектосында теориялық және практикалық деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем шығармаларды 

және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің дамуындағы кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау 

жасауды білуі. В)Кӛркемдік шығармашылық материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, 

кӛрем шығармаларды талдап, педагогикалық міндеттерді шеше білуі тиіс. С)Кӛркем шығарманың бейнелеу 

және әдістемелік аспектсында теориялық және практикалық деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем 

шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің дамуындағы кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас 

арқылы талдау жасап білуі. D)Кӛркемдік шығармашылық материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді 

таңдай білуі, кӛркем шығармаларды талдап, педагогикалық міндеттерді шеше білуі тиіс.Е)Берілген пәндерді 

оқу нәтижесінде, студенттер кӛркем педагогикалық принциптерді сызықтық және аумақтық перспективасының 

заңдылықтарын кӛрсете білуі, академиялық суреттің принциптерін білуі тиіс.  

 

13.2 Модуль Шығармашылық ӛнер негіздері 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Конструктивті сурет 2 

Бағдарлама авторы:  Есенгулов Ж.К.,  Қобланов Қ.Р.  

Курсты оқытудың мақсаты: Сурет ӛнерін терең шеберлікпен меңгеру, бейнелеу әдістерін орнықты пайдалана 

білу, кәсіби шеберлікті шыңдау, дағдыны жетілдіру, тапсырмаларды кӛркем – шығармашылық бағытта 

орындап шығуды мақсат етіп қояды. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сүйек бұлшық ет формаларын меңгеру. Пропорциялық дененің қатынасы, 

қозғалысты кӛрсету. Конструкциялық қатынас. Бӛлшектер байланысы, реңдік. 

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Конструктивті сурет, Академиялық сурет 1. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Перспективаның даму тарихын, жеке пәндерді жүргіз  технология 

оқытудың негізгі заманауи білімдік технологияларын білуі тиіс. В)Кӛркемдік шығармашылық материалды 

тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛрем шығармаларды талдап, педагогикалық міндеттерді 

шеше білуі тиіс. С)Кӛркем шығарманың бейнелеу және әдістемелік аспектсында теориялық және практикалық 

деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің дамуындағы 

кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау жасап білуі. D)Кӛркемдік шығармашылық 

материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛркем шығармаларды талдап, педагогикалық 

міндеттерді шеше білуі тиіс.Е)Берілген пәндерді оқу нәтижесінде, студенттер кӛркем педагогикалық 

принциптерді сызықтық және аумақтық перспективасының заңдылықтарын кӛрсете білуі, академиялық 

суреттің принциптерін білуі тиіс.  

  

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Декоративті кескіндеме 2 

Бағдарлама авторы:  Есенгулов Ж.К.,  Кемалова Г.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді, болашақ суретші – оқытушыларды композиция аймағында ӛз 

бетінше шығармашылық жұмыспен айналысуға және педагогикалық жұмысқа дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жалаңаш тұлғаның кескіндемелік бейнесінің форма сипатын талдау, бояу түсі 

бірлігі және біртұтастылық. 

Пререквизиттері: Перспектива, Академиялық сурет1, Академиялық живопись 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кӛркем шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің дамуындағы 

кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау жасауды білуі. В)Кӛркемдік шығармашылық 

материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛрем шығармаларды талдап, педагогикалық 

міндеттерді шеше білуі тиіс. С)Кӛркем шығарманың бейнелеу және әдістемелік аспектсында теориялық және 

практикалық деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің 

дамуындағы кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау жасап білуі. D)Кӛркемдік 

шығармашылық материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛркем шығармаларды талдап, 

педагогикалық міндеттерді шеше білуі тиіс.Е)Берілген пәндерді оқу нәтижесінде, студенттер кӛркем 

педагогикалық принциптерді сызықтық және аумақтық перспективасының заңдылықтарын кӛрсете білуі, 

академиялық суреттің принциптерін білуі тиіс.  

 

13.3 Модуль  Кӛркем шығармашылық ӛнер 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Адам тұлғасын суреттеу 2 

Бағдарлама авторы:  Есенгулов Ж.К.,  Қобланов Қ.Р.  

Курсты оқытудың мақсаты: Сурет ӛнерін терең шеберлікпен меңгеру, бейнелеу әдістерін орнықты пайдалана 

білу, кәсіби шеберлікті шыңдау, дағдыны жетілдіру, тапсырмаларды кӛркем – шығармашылық бағытта 

орындап шығуды мақсат етіп қояды. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Киімдегі адам тұлғасын бейнелеу (тұрған). Адам тұлғасының толық кӛрінісі; 

натураның композициясын формат бетте жобалау; натура формасының егізін жарық пен кӛлеңке арқылы беру;  

суретті қорытындылап біртұтастыққа келтіру, натураның бейнелік мінезін тауып кӛрсету. Ұлттық киімдегі адам 

тұлғасын бейнелеу (отырған).Наутраның композициясын іздестіру және формат бетте үйлестіру; натураның 

негізгі кӛлеңкелерін анықтау; натураның үлкен формаларын кӛрсету; суретті қорытындылап біртұтастыққа 

ұштастыру. 

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде), Конструктивті сурет, Академиялық сурет 1. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Перспективаның даму тарихын, жеке пәндерді жүргіз технология 

оқытудың негізгі заманауи білімдік технологияларын білуі тиіс. В)Кӛркемдік шығармашылық материалды 

тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛрем шығармаларды талдап, педагогикалық міндеттерді 

шеше білуі тиіс. С)Кӛркем шығарманың бейнелеу және әдістемелік аспектсында теориялық және практикалық 

деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің дамуындағы 

кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау жасап білуі. D)Кӛркемдік шығармашылық 

материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛркем шығармаларды талдап, педагогикалық 

міндеттерді шеше білуі тиіс.Е)Берілген пәндерді оқу нәтижесінде, студенттер кӛркем педагогикалық 

принциптерді сызықтық және аумақтық перспективасының заңдылықтарын кӛрсете білуі, академиялық 

суреттің принциптерін білуі тиіс.  

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Театральді живопись 2 

Бағдарлама авторы:  Есенгулов Ж.К.,  Кемалова Г.Б.  
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді, болашақ суретші – оқытушыларды композиция аймағында ӛз 

бетінше шығармашылық жұмыспен айналысуға және педагогикалық жұмысқа дайындау.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жалаңаш тұлғаның кескіндемелік бейнесінің форма сипатын талдау, бояу түсі 

бірлігі және біртұтастылық. 

Пререквизиттері: Перспектива, Академиялық сурет1, Академиялық живопись 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кӛркем шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің дамуындағы 

кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау жасауды білуі.В)Кӛркемдік шығармашылық 

материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛрем шығармаларды талдап, педагогикалық 

міндеттерді шеше білуі тиіс. С)Кӛркем шығарманың бейнелеу және әдістемелік аспектсында теориялық және 

практикалық деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің 

дамуындағы кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау жасап білуі. D)Кӛркемдік 

шығармашылық материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, кӛркем шығармаларды талдап, 

педагогикалық міндеттерді шеше білуі тиіс. Е)Берілген пәндерді оқу нәтижесінде, студенттер кӛркем 

педагогикалық принциптерді сызықтық және аумақтық перспективасының заңдылықтарын кӛрсете білуі, 

академиялық суреттің принциптерін білуі тиіс. 

 

14.1.Модуль  Ағашты кӛркемдеп ӛңдеу (Білім траекториясы: кӛркем еңбек) 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Заманауи ӛнер 2 (практикум) (қызмет кӛрсету)  

Бағдарлама авторы:  Кемалова Г.Б.,  Алгартова Г.М. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы ӛнер салалары туралы  студенттерге негізгі бағыттары мен даму 

тенденциялары туралы түсінік беру, жаңа және жаңа уақыт стильдерін қалыптастыру жалпы кӛрінісін жасау,т 

импрессионизм дәуірінен бастап, батысеуропалық, Америка (АҚШ, Латын Америкасы), Шығыс (Жапония, 

Қытай), Шығыс Еуропа ӛнері Мәскеу мен Санктпетербургтің заманауи ӛнеріне баса назар аударту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: "Мегаполистің қазіргі ӛнері"оқу пәнінің мәні мен мазмұны. Ӛнер түрлерінің 

кӛркем тілінің ерекшеліктері. Қазіргі әлеуметтік-мәдени ахуалдың тенденциялары мен қарама-қайшылықтары.  

Модернизация ӛнері: негізгі ерекшеліктер, мектептер мен бағыттар, әлем мен адамға жаңа кӛзқарас.  ХХ – ХХІ 

ғғ. ӛнердегі реалистік бағыт Постмодернизм әлеуметтік-мәдени феномен ретінде 

Пререквизиттері: Бейнелеу ӛнері тарихы және теориясы,  Декоративті живопись 1, Рекламалық дизайн. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Пәннің мәні, міндеттері, функциялары, "мәдениет" және "мәдениет" 

ұғымдарының арақатынасын, ӛнер ұғымдары мен терминдері, кӛркемдік бейненің ерекшелігін, ӛнердің 

жекелеген түрлерінің кӛркем тілінің ерекшеліктері: бейнелеу ӛнері, музыка, театр, хореография, кино ӛнерін 

білу. В)Құндылыққа қатысты мәселелер бойынша ӛз ұстанымын білдіру және негіздеу мегаполистің қазіргі 

заманғы ӛнер туындыларына қарым-қатынасын түсінеді. С)Пәнді оқу барысында алынған теориялық білімді 

кәсіби қызметтегі заманауи ӛнер саласында қолдану. D)Қазіргі замандағы ӛнер мәселелері бойынша ӛз 

кӛзқарастары мен пайымдауларын дәлелді түрде талдау. Е)Қазіргі заманғы ӛнер саласы бойынша ӛз білімдерін  

тәжірибеде қолданып, бағалау. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Дизайн және заманауи ӛнер формалары (қызмет кӛрсету) 

Бағдарлама авторы:  Кемалова Г.Б.,  Алгартова Г.М. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы ӛнер салалары туралы  студенттерге негізгі бағыттары мен даму 

тенденциялары туралы түсінік беру, жаңа және жаңа уақыт стильдерін қалыптастыру жалпы кӛрінісін жасау,т 

импрессионизм дәуірінен бастап, батысеуропалық, Америка (АҚШ, Латын Америкасы), Шығыс (Жапония, 

Қытай), Шығыс Еуропа ӛнері Мәскеу мен Санктпетербургтің заманауи ӛнеріне баса назар аударту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Батыс Еуропа ӛнеріндегі экспрессионизмнің кӛркем эстетикасы. Батыс Еуропа 

ӛнеріндегі кубизмнің теориялық тұжырымдамасы. Батыс еуропалық ӛнер тарихындағы Футуризм. Батыс 

еуропалық кескіндемедегі Сюрреализм.Дизайн теориясының қалыптасуындағы модернистік стильдік бағыттар. 

Еуропадағы функционализмнің қалыптасуы. Неміс Веркбунд. ХХ ғасырдың басындағы еуропалық ӛнердегі 

Авангард ағымдарының дамуы және олардың дизайнерлердің шығармашылығына әсері.Поп-арт және 

кинетикалық ӛнер. Постиндустриялық кезеңнің дизайнындағы модернистік стильдік бағыттар."Жаңа 

дизайндағы" Хай-тек " жоғары технологиялардың стилі.ХХ және ХХІ ғғ. тоғысындағы заманауи ӛнер мен 

дизайнды дамыту. 

Пререквизиттері: Бейнелеу ӛнері тарихы және теориясы,  Декоративті живопись 1, Рекламалық дизайн. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Пәннің мәні, міндеттері, функциялары, мәдениет және "мәдениет" 

ұғымдарының арақатынасын, ӛнер ұғымдары мен терминдері, кӛркемдік бейненің ерекшелігін, ӛнердің 

жекелеген түрлерінің кӛркем тілінің ерекшеліктері: бейнелеу ӛнері, музыка, театр, хореография, кино ӛнерін 

білу. В)Құндылыққа қатысты мәселелер бойынша ӛз ұстанымын білдіру және негіздеу мегаполистің қазіргі 
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заманғы ӛнер туындыларына қарым-қатынасын түсінеді. С)Пәнді оқу барысында алынған теориялық білімді 

кәсіби қызметтегі заманауи ӛнер саласында қолдану. D)Қазіргі замандағы ӛнер мәселелері бойынша ӛз 

кӛзқарастары мен пайымдауларын дәлелді түрде талдау. Е)Қазіргі заманғы ӛнер саласы бойынша ӛз білімдерін  

тәжірибеде қолданып, бағалау. 

 

14.2.Модуль  Металлды кӛркемдеп ӛңдеу 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Актуалды ӛнер 2 (практикум) (техникалық) 

Бағдарлама авторы:  Кемалова Г.Б.,  Алгартова Г.М. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы ӛнер салалары туралы  студенттерге негізгі бағыттары мен даму 

тенденциялары туралы түсінік беру, жаңа және жаңа уақыт стильдерін қалыптастыру жалпы кӛрінісін жасау,т 

импрессионизм дәуірінен бастап, батысеуропалық, Америка (АҚШ, Латын Америкасы), Шығыс (Жапония, 

Қытай), Шығыс Еуропа ӛнері Мәскеу мен Санктпетербургтің заманауи ӛнеріне баса назар аударту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  "Мегаполистің қазіргі ӛнері"оқу пәнінің мәні мен мазмұны. Ӛнер түрлерінің 

кӛркем тілінің ерекшеліктері. Қазіргі әлеуметтік-мәдени ахуалдың тенденциялары мен қарама-қайшылықтары.  

Модернизация ӛнері: негізгі ерекшеліктер, мектептер мен бағыттар, әлем мен адамға жаңа кӛзқарас.  ХХ – ХХІ 

ғғ. ӛнердегі реалистік бағыт Постмодернизм әлеуметтік-мәдени феномен ретінде 

Пререквизиттері: Бейнелеу ӛнері тарихы және теориясы,  Декоративті живопись 1, Рекламалық дизайн. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Пәннің мәні, міндеттері, функциялары, мәдениет және "мәдениет" 

ұғымдарының арақатынасын, ӛнер ұғымдары мен терминдері, кӛркемдік бейненің ерекшелігін, ӛнердің 

жекелеген түрлерінің кӛркем тілінің ерекшеліктері: бейнелеу ӛнері, музыка, театр, хореография, кино ӛнерін 

білу. В)Құндылыққа қатысты мәселелер бойынша ӛз ұстанымын білдіру және негіздеу мегаполистің қазіргі 

заманғы ӛнер туындыларына қарым-қатынасын түсінеді. С)Пәнді оқу барысында алынған теориялық білімді 

кәсіби қызметтегі заманауи ӛнер саласында қолдану. D)Қазіргі замандағы ӛнер мәселелері бойынша ӛз 

кӛзқарастары мен пайымдауларын дәлелді түрде талдау. Е)Қазіргі заманғы ӛнер саласы бойынша ӛз білімдерін  

тәжірибеде қолданып, бағалау. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Заманауй ӛнер және дизайн (техникалық) 

Бағдарлама авторы:  Кемалова Г.Б.,  Алгартова Г.М. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы ӛнер салалары туралы  студенттерге негізгі бағыттары мен даму 

тенденциялары туралы түсінік беру, жаңа және жаңа уақыт стильдерін қалыптастыру жалпы кӛрінісін жасау,т 

импрессионизм дәуірінен бастап, батысеуропалық, Америка (АҚШ, Латын Америкасы), Шығыс (Жапония, 

Қытай), Шығыс Еуропа ӛнері Мәскеу мен Санктпетербургтің заманауи ӛнеріне баса назар аударту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Батыс Еуропа ӛнеріндегі экспрессионизмнің кӛркем эстетикасы. Батыс Еуропа 

ӛнеріндегі кубизмнің теориялық тұжырымдамасы. Батыс еуропалық ӛнер тарихындағы Футуризм. Батыс 

еуропалық кескіндемедегі Сюрреализм.Дизайн теориясының қалыптасуындағы модернистік стильдік 

бағыттар.Еуропадағы функционализмнің қалыптасуы. Неміс Веркбунд. ХХ ғасырдың басындағы еуропалық 

ӛнердегі Авангард ағымдарының дамуы және олардың дизайнерлердің шығармашылығына әсері.Поп-арт және 

кинетикалық ӛнер. Постиндустриялық кезеңнің дизайнындағы модернистік стильдік бағыттар."Жаңа 

дизайндағы" Хай-тек " жоғары технологиялардың стилі.ХХ және ХХІ ғғ. тоғысындағы заманауи ӛнер мен 

дизайнды дамыту. 

Пререквизиттері: Бейнелеу ӛнері тарихы және теориясы,  Декоративті живопись 1, Рекламалық дизайн. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Пәннің мәні, міндеттері, функциялары, мәдениет және "мәдениет" 

ұғымдарының арақатынасын, ӛнер ұғымдары мен терминдері, кӛркемдік бейненің ерекшелігін, ӛнердің 

жекелеген түрлерінің кӛркем тілінің ерекшеліктері: бейнелеу ӛнері, музыка, театр, хореография, кино ӛнерін 

білу. В)Құндылыққа қатысты мәселелер бойынша ӛз ұстанымын білдіру және негіздеу мегаполистің қазіргі 

заманғы ӛнер туындыларына қарым-қатынасын түсінеді. С)Пәнді оқу барысында алынған теориялық білімді 

кәсіби қызметтегі заманауи ӛнер саласында қолдану. D)Қазіргі замандағы ӛнер мәселелері бойынша ӛз 

кӛзқарастары мен пайымдауларын дәлелді түрде талдау. Е)Қазіргі заманғы ӛнер саласы бойынша ӛз білімдерін  

тәжірибеде қолданып, бағалау. 

 

14.3.Модуль  Ағашты және металлды кӛркемдеп ӛңдеу негіздері 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Материалдар технологиясы 

Бағдарлама авторы:  Кургамбеков М.С.,  Кобланов К.Р. 

Курстыоқытудың мақсаты:  Қазақ  халқының  дәстүрлі қолӛнерін және кәсібін  дамытуға бағышталған  

кәсіби  білім беру. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Материатану негіздері. Ағашты кӛркемдеп ӛңдеудің түрлері. Ағашты кӛркемдеп 

ою (геометриялық, контурлы, рельефті, мүсін ою). Ағаш мозайкасының түрлері. Ағашты ӛңдеу тәсілдері. 

Пререквизиттері: Кӛркем бұйымдарды жобалау және композиция, Конструктивті сурет  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ағаштың кӛркемдік ӛңдеу тарихын, металл туралы негізгі мағұлматтарды 

білу және түсініу қажет. В)Металды және ағашты кӛркемдеп ӛңдеу түрлерінің негізгі және де чеканкамен, 

кӛркемдік литьемен кӛркем қыздырумен жұмыс жасауды практикада қолдана білу. С)Студенттерге жұмыс 

жасау барысында қолданылатын құрал-жабдықтардың негізгі түрлерін және де дұрыс қауіпсіздік ережелер мен 

толықтай таныстыру. D)Оқытудың алуан түрлі әдістері мен формаларын игеру, кӛркем шығармашылық 

қабілеттерін қалыптастыру. Е)Пәнді оқытып болған соң студент металды және ағашты кӛркемдеп ӛңдеудің 

теориялық және практикалық жағынан білімін кеңейтіп, кәсіби еңбегін іске асыру арқылы білімін 

толықтырады. Металдан ӛз еркімен кӛркем қолданбалы ӛнер негізінде бұйымдар жасайды. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы: Дәстүрлі материалдарды кӛркемдеп ӛңдеу  

Бағдарлама авторы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Ж.Қ. 

Курстыоқытудың мақсаты: Студенттерге шығармашылық жұмыспен айналысудың дағдыларын меңгерту,  

теориялық білім беру. Студенттердің  кӛркем  ойын қалыптастыру, шығармашылық  ойлау қабілетін  жетілдіру, 

кӛркемдік  ой ұшқырлығын қалыптастыру. Кӛркем дүниені кӛзбен кӛріп жадында сақтау, дәстүрлі қолӛнерде 

және халықтық ӛндірістерде емін-еркін пайдалана білу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Иллюстрация материалдарымен жұмыс. Долбарлармен жұмыс. Тақырып  

бойынша эскизбен жұмыс. Металды  ӛңдеу жүйесі (қолмен ӛңдеу, механикалық ӛңдеу, кӛркемдік ӛңдеу).   

Композициялық жаттығулар. Кӛлем және масса. Пропорция. Пластика. Контраст. Нюанс. Ритм. Динамика.  

Симметрия. Масштаб. 

Пререквизиттері: Монументальді скульптура, Түстану, Кӛркем бұйымдарды жобалау және композиция. 

Постреквизиттері: Магистратура  деңгейіндегі  пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Перспективаның даму тарихын, жеке пәндерді жүргізу технология 

оқытудың негізгі заманауи білімдік технологияларын білуі тиіс. Кӛркем шығарманың бейнелеу және 

әдістемелік аспектсында теориялық және практикалық деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем шығармаларды 

және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің дамуындағы кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас арқылы талдау 

жасауды білуі. В.Кӛркемдік шығармашылық материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді таңдай білуі, 

кӛрем шығармаларды талдап, педагогикалық міндеттерді шеше білуі тиіс. С.Кӛркем шығарманың бейнелеу 

және әдістемелік аспектсында теориялық және практикалық деңгейдегі мәселелерін шешу. Кӛркем 

шығармаларды және кӛркемдеу құралдарын ӛнердің дамуындағы кӛркемдік тенденциясы мен стилдік кӛзқарас 

арқылы талдау жасап білуі. D.Кӛркемдік шығармашылық материалды тиімді меңгеруде белсенді әдістерді 

таңдай білуі, кӛркем шығармаларды талдап, педагогикалық міндеттерді шеше білуі тиіс. Е.Берілген пәндерді 

оқу нәтижесінде, студенттер кӛркем педагогикалық принциптерді сызықтық және аумақтық перспективасының 

заңдылықтарын кӛрсете білуі, академиялық суреттің принциптерін білуі тиіс. Графикалық бейнелеу әдісін 

меңгереді. Шынайы және педагогикалық суреттің тәсілдерін меңгереді. Кӛркем педагогикалық білім беруде 

жаңа технология тӛңірегінде құзырлы болуы тиіс. 

 

6В07207 - ЖЕҢІЛ ӚНЕРКӘСІП  БҦЙЫМДАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ҚҦРАСТЫРЫЛУЫ 

2 КУРС 
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5.1 Модуль. Философия және дінтану, 14 кредит 

БП ЖК KK 2211 Костюм композициясы 3 4 

ЖББП ТК Din 2112 Дінтану 3 5 

ЖББП МК Fil 2113 Философия 3 5 

5.2 Модуль. Философия және қҧқықтану, 14 кредит 

БП ЖК KK 2211 Костюм композициясы 3 4 

ЖББП ТК Kuk 2112 Құқықтану 3 5 

ЖББП МК Fil 2113 Философия 3 5 

6.1. Модуль. Материалдарды ӛндеу практикумы 1, 14 кредит 

БП ТК MOP1 2214 Материалдарды ӛндеу практикумы 1 3 5 

БП ТК TOM 2215 Тігін ӛндірісінің материалтануы 3 5 

БП ТК KAN 2216 Қолданбалы антропологияның негіздері 3 4 

6.2. Модуль. Материалдарды ӛңдеу практикумы 1(ӛндірістік оқыту шебері), 14 кредит 
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БП ТК MOP1(oosh) 2214  Материалдарды ӛңдеу практикумы 1(ӛндірістік оқыту шебері)  3 5 

БП ТК SMKMT 2215 
Салалық материалтану және конструкциялық материалдың 

технологиясы 
3 5 

БП ТК MOKZhA 2216 Материалдар ӛңдеудің қазіргі заманауи әдістері 3 4 

7.1. Модуль. Технологиялық ӛндіріс негіздері, 18 кредит 

БП ЖК KKN 2217 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 4 4 

БП ТК MOP2 2218 Материалдарды ӛндеу практикумы 2  4 5 

БП ТК TОN 2219 Технологиялық ӛндіріс негіздері 4 5 

  
Ӛндірістік практика 4 3 

7.2. Модуль. Шығармашылық жоба негіздері, 18 кредит 

БП ЖК KKN 2217 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 4 4 

БП ТК MOP2(oosh) 2218 Материалдарды ӛңдеу практикумы 2 (ӛндірістік оқыту шебері) 4 5 

БП ТК ShZhN 2219 Шығармашылық жоба негіздері 4 5 

  
Ӛндірістік практика 4 3 

8.1. Модуль. Сурет және киім элементтерін қҧрастыру , 10 кредит 

БП ТК SAKK 2220 Сурет және арнайы киім композициясы 4 5 

БП ТК KEMK 2221 Киім элементтерін  моделдеу және құрастыру  4 5 

8.2. Модуль. Техника және технология даму перспективасы , 10 кредит 

БП ТК TTDP 2220 Техника және технология даму перспективасы 4 5 

БП ТК OZhU 2221 Ӛндірісті жобалау және ұйымдастыру 4 5 

 

5.1 Модуль. Философия және дінтану 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы Костюм композициясы 

Бағдарлама авторы Умбетова А.З. 

Курсты оқытудың мақсаты Студенттерді жобалық ойлаудың жаңа деңгейіне, кӛркемдік талғамын дамытып, 

қазіргі заманғы индустриалды суретшіге қажет шығармашылық ойлау мен қиялын дайындайды. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Костюм композициясы - дизайнның әртүрлі кезеңдерінде графикалық дизайн 

ерекшеліктерін зерттейтін, жарнамалық ӛнімдер мен костюм заттарын графикалық ұсынудың дәстүрлі және 

заманауи әдістерін қолданатын арнайы курс. Пән модельдеуді жобалық мақсаттардың кӛрнекі нұсқасына, 

жарнамалық ӛнімдер мен костюмдерді іздестіру және ӛндіріс эскиздерін дамыту дағдыларына барынша 

жақындату тәсілі ретінде қарастырады. 

Пререквизиттері: Сурет, Сызу мектеп курсы 

Постреквизиттері: Костюм даму тарихы, Техника даму тарихы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер Графикалық кескіннің негіздерін, объектілерді трансформациялау 

принциптерін, түс қатынастарының үйлесімділігін, текстурасын, сондай-ақ тұлғаның бейнесі бойынша 

жарнамалық ӛнімдер мен костюмдердің бейнесін білуге; Жарнамалық ӛнім объектілеріне бастапқы кӛзді 

шығармашылықпен түрлендіруге және ассоциативті ойлау арқылы жинауға қабілетті болуға; Графикадағы 

дағдыларды меңгеру, бейнелеу ӛнерінің ең кең тараған түрі болып табылады және шешімнің лаконизмін 

білдіреді, барлық артық, кӛп қабатты және орындаудың техникалық қарапайымдылығын жоққа шығару; 

Жарнамалық ӛнімдер мен костюмдарды жобалауда шығармашылық кӛздерін пайдалануда құзыретті болуға. 

 

Дублин дескрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Дінтану 

Бағдарлама авторы:Ү.Қ.Сәрсембин, Б. Н. Нұралина 

Курсты оқытудың мақсаты:Дін – жас мамандарды біртұтас және жан-жақты тұлға ретінде қалыптастырып 

қана қоймай, олардың бойындағы ӛзіндік қабілеттері мен табиғи қасиеттерін барынша дамытатын 

ӛркениеттілік құндылықтарға негізделген ілім жүйесін құрайды. Дін – дінтанудың басты объектісі және 

адамның табиғаттан тыс болмысының жемісі мен адамзат баласының сан ғасырларға созылған тарихи 

тәжрибесін адам санасында қалыптастырып, болашақ ұрпаққа бере білудің басты саласы. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дінтанудың  теориялық негіздері, Әлемдік діндер тарихы, Ислам,  Дін және ерін 

ойшылдық. 

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы,  Адам және Қоғам мектеп курсы 

Постреквизиттері:Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Білу және түсіну. Дінтану білімі жеке адамның қалыптасу жолында оның 

дүниетанымдық түсінігі, кӛзқарасы, ойлау тәжірибесінің қалыптасуына ықпал етеді. В)Білімді мен түсіну 

қабілеттілігін практикада қолдану. Дін адамзат қоғамының қалыптасу тарихымен бір келе жатқан қоғамдық 

сананың тарихи формаларының бірі. С)Пайымдай білу, қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі. 

Дінтану пәнін оқу барысында студент «діни сана», «діни психология», «діни идеология» сынды ұғымдарды 

терең зерделеуге мүмкіндік алады. Дінтану пәні бойынша оқытылатын тақырыптардың басым кӛпшілігі 
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студенттің кәсіби деңгейде ойлау мүмкіндігін, кәсіби деңгейде зерттеу мүмкіндігін, іздену деңгейін 

қалыптастырады. Д)Қарым-қатынас іскерлігі. Дінтану пәні барысында назар аударуды қажет етеін мәселелердің 

бірі «отбасы» (ата-ана, халық), «мемлекет», «ел», «тарих», «адамгершілік», «білімділік», «ғылым», «сауаттылық 

және жасампаздық», «ӛнер» және т.б. жеке адам мен мемлекетті біріктіретін құндылықтардың дінде зерделенуі. 

Е)Оқытудағы іскерлік. Дінтану пәнінің мақсаты – дін құбылыстарын зерделеуде студенттердің дұрыс ізденуін 

қадағалау, дұрыс білім алуына бағыт-бағдар беру. Студенттерге ел тарихы мен мәдениетіндегі халықтың дінді 

қорғау деңгейін, дінді түсіну тәжірибесін, халықтың діни нормаларды жүзеге асырудағы әдеп үлгісін негізге ала 

отырып оқыту, студенттерге бекітілген тақырыптар бойынша тапсырмалар беру. 

 

5.2 Модуль. Философия және қҧқықтану 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқықтану 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл пән құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі 

дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды 

ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми кӛзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман 

еместерге де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге  

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы,  Адам және Қоғам мектеп курсы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың ӛкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсіну В)Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң ӛз құқықтары мен мүдделерін қорғау; 

қазақстандық патриотизм, азаматтық жауапкершілік, тӛзімділік мәдениетті кӛрсету; С)құқықтық талдау әр 

түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру 

пайымдауларды ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми кӛзқарастарды; D)хабар ақпарат, 

мамандарға да және маман еместерге де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы 

мәлімет беруге; Е)құқық нормаларын қолдану 

6.1. Модуль. Материалдарды ӛндеу практикумы 1 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы  Материалдарды ӛңдеу практикумы 1 

Бағдарлама авторы Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты Болашақ мамандарды, күнделікті тұрмыста қолдалынатын тұтыну бұйымдарын, 

киім түрлерін дайындау әдістерімен және оларды кӛркемдеп сәндеу барысында қолдалынатын тігін 

машиналардың түрлерімен таныстырып, оларды тігін ісіне орынды пайдалану, қол және машина тігістерін, 

машина кестелерін ылғалды-жылулық ӛңдеу жұмыстарын киім бӛлшектерін ӛңдеу барысында қолдануға 

үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Материалдарды ӛңдеу технологиясы тігін машиналардың конструктивтік 

ерекшеліктерімен тепшім құрылысын, қол және машина тігістерінің технологиясын, тігін бұйымдарының 

бӛлшектерін ӛңдеу, бӛлшектерді әшекелеу әдістерін қарастырады 

Пререквизиттері: Биология, химия мектеп курсы 

Постреквизиттері: Материалдарды модификациялау, Тігін ӛндірісінің жабдықтары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер А)Білуі тиіс: Материалдарды ӛңдеу технологиясы тігін машиналардың 

конструктивтік ерекшеліктерін. В)Біліктілігі болуы тиіс: Болашақ мамандарды, күнделікті тұрмыста 

қолдалынатын тұтыну бұйымдарын, киім түрлерін дайындау. С)Дағдыларды меңгеруі тиіс: Қол және машина 

тігістерін, машина кестелерін ылғалды-жылулық ӛңдеу жұмыстарын киім бӛлшектерін ӛңдеу барысын меңгеру. 

Д)Құзыретті болуы тиіс: Қолдалынатын тігін машиналардың түрлерімен таныстырып, оларды тігін ісіне 

орынды пайдаланудың құзыретті болуы. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы Қолданбалы антропологияның негіздері 

Бағдарлама авторы Умбетова А.З 

Курсты оқытудың мақсаты Пәннің алдына қойылған мақсаты: адамның физикалық ұйымын зерттеу және 

типті дене құрылысы мен ӛлшемдері туралы мәліметтерді меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Қаңқаның жекелеген бӛліктері мен құрылымының сипаттамасы. Бұлшықеттердің 

жеке бӛліктерінің пішіні мен құрылымының сипаттамалары. Адамның сыртқы түрінің жалпы сипаттамасы. 
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Адам денесінің сыртқы пішінін анықтайтын негізгі морфологиялық ерекшеліктердің сипаттамасы. Келбет. 

Антропометриялық нүктелер. Ӛлшем нышандары. Динамикалық антропометрия. Халықты жаппай зерттеудің 

нәтижелерін математикалық ӛңдеу әдістері. Ӛлшемді типологияны құрудың негізгі міндеттері. Типтік 

фигуралардың оңтайлы санын анықтау. Типті фигуралардың пайыздық үлестірілуін ӛлшеу. Балаларға арналған 

ӛлшемді типологияның құрылысының ерекшеліктері. Фигуралардың макеты және киім манекендері. Адам 

ағзасының сыртқы формасын зерттеу әдістерін жетілдіру. 

Пререквизиттері Костюм композициясы, Сурет және сызу  мектеп курсы 

Постреквизиттері Жеңіл киімнің тігу технологиясы, Техника даму тарихы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер А)Студент міндетті: Білуге: антропоморфологиялық зерттеулердің негіздерін; 

В)Істеуге:әр түрлі әдістермен фигуралардың типтерін, келбетін, дене құрылысын, ӛлшемдерін дұрыс анықтау; 

С)Дағдылануға: бұйымдарды құрастыруда антропоморфологиялық ерекшеліктерді қолдану; ақпаратты іздеу 

және ӛңдеу үшін ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалану. Д)Құзыретті болуға: түрлі 

фигуралардың морфологиялық ерекшеліктерін және типті фигуралардан ауытқулары бар денебітімдерді 

зерттеуде; ақпараттық және коммуникациялық технологиялар арқыры ақпараттарды іздеу және ӛңдеу, 

виртуалды ақпараттық кеңістікте байланысу. 

 

6.2. Модуль. Материалдарды ӛңдеу практикумы 1(ӛндірістік оқыту шебері) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Материалдарды ӛңдеу практикумы 1(ӛндірістік оқыту шебері) 

Бағдарлама авторы Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты Болашақ мамандарды, күнделікті тұрмыста қолдалынатын тұтыну бұйымдарын, 

киім түрлерін дайындау әдістерімен және оларды кӛркемдеп сәндеу барысында қолдалынатын тігін 

машиналардың түрлерімен таныстырып, оларды тігін ісіне орынды пайдалану, қол және машина тігістерін, 

машина кестелерін ылғалды-жылулық ӛңдеу жұмыстарын киім бӛлшектерін ӛңдеу барысында қолдануға 

үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Материалдарды ӛңдеу технологиясы тігін машиналардың конструктивтік 

ерекшеліктерімен тепшім құрылысын, қол және машина тігістерінің технологиясын, тігін бұйымдарының 

бӛлшектерін ӛңдеу, бӛлшектерді әшекелеу әдістерін қарастырады 

Пререквизиттері Биология, химия мектеп курсы 

Постреквизиттері: Тігін ӛндірісінің бұйымдарын жобалау, Тігін ӛндірісінің жабдықтары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер А)Білуі тиіс: Материалдарды ӛңдеу технологиясы тігін машиналардың 

конструктивтік ерекшеліктерін. В)Біліктілігі болуы тиіс: Болашақ мамандарды, күнделікті тұрмыста 

қолдалынатын тұтыну бұйымдарын, киім түрлерін дайындау.С)Дағдыларды меңгеруі тиіс: Қол және машина 

тігістерін, машина кестелерін ылғалды-жылулық ӛңдеу жұмыстарын киім бӛлшектерін ӛңдеу барысын меңгеру. 

Д)Құзыретті болуы тиіс: Қолдалынатын тігін машиналардың түрлерімен таныстырып, оларды тігін ісіне 

орынды пайдаланудың құзыретті болуы. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы Салалық материалтану және конструкциялық материалдың технологиясы 

Бағдарлама авторы  Кудасова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты Матаны пішуге дайындау және ӛндірістегі пішудің технологиялық процесін, пішу 

цехының кұрал-жабдықтарын қолдануды. Жеңіл ӛнеркәсібінің жаңа жобалау әдістерін және еңбек ӛнімділігін 

тиімді пайдалану.  

Пәннің қысқаша мазмҧны Үлгілер ауданын есептеудің әдістерін. Үлгіаралық шығынын есептеу әдістерін. 

Үлгілер жаймасын. Тігін бұйымдарын кесу түрлерін. Маталарды тиімді пайдалану. Мата қалдықтарын есептей 

білу. Матаны пішуге дайындау. Пішу цехының матаны пішу процестері. 

Пререквизиттері: Киім гигиенасы, Сызу негіздері мектеп курсы 

Постреквизиттері Жеңіл ӛнеркәсіптің инвариантты технологиялары, Техника даму тарихы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер А)Студент міндетті: Білуге: дайындау-пішу ӛндірісін, матаны дайындау және 

пішу технологиясын, негізгі: үлгі ауданын ӛлшеу, үлгілерді жайып пішу, үлгіаралық шығынды есептеу және 

матаны тиімді пайдалану. В)Істеуге: әртүрлі әдіспен үлгі және жайма ауданын ӛлшеу, үлгіні әртүрлі мата 

түрлерінді піше білу, жайманың үлгіаралық шығынын есептеу әдістерін. С)Дағдылануға: үлгі ауданын 

есептеуде салыстырмалы түрде анықтай білу, жаймада үлгілерді жаюда үнемдей білу, ӛндірістегі мата 

шығынын, жаңа технологияларды қолдана отырып бұйымдарды ӛңдеу әдістерін қолдану. Д)Құзыретті болуға: 

тігін ӛндірісінде матаны дайындау және пішу технологиясын жетілдіру. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы  Материалдар ӛңдеудің қазіргі заманауи әдістері 

Бағдарлама авторы Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты Тігін бұйымдарын жасау саласында білім мен дағдыларды игеру. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны Пән базалық пәндер цикліне жатады және тігін бұйымдарын жасау негіздері 

бойынша білім береді: бӛлшектерді қосу түрлері, технологиялық жабдықтар, бұйымдарды ылғалды-жылумен 

ӛңдеу. 

Пререквизиттері Биология, химия мектеп курсы 

Постреквизиттері: Материалдарды модификациялау, Тігін ӛндірісінің жабдықтары, Жеңіл киімнің тігу 

технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер А)Студент міндетті: Білуге: тігін бұйымдарының ассортименті; тігін 

бұйымдарына қойылатын талаптар; тігін бұйымдарын жасаудың негізгі кезеңдері; киімді құрастыру туралы 

қысқаша мәліметтер; жұмыс терминологиясы; ылғалды-жылумен ӛңдеу; В)Істей алуға: қол, машиналық тігістер 

мен әр түрлі жіктерді, тігін бұйымдарын дайындаумен байланысты ылғалды-жылу жұмыс түрлерін орындау, 

құралдар мен құрылғыларды дұрыс пайдалану, олардың жай-күйі мен жұмысқа жарамдылығын тексеру; 

С)Дағдылануға: тігін бұйымдарын дайындау кезінде пайдаланылатын машиналарға ағымдағы күтім жасауды 

жүзеге асыру, олардың жұмысындағы ұсақ ақауларды жою, ӛндірістік жұмысты орындау процесінде Ӛзін-ӛзі 

бақылауды жүзеге асыру, ӛзінің жұмыс орнын ұйымдастыру, еңбекті қорғау және ішкі тәртіп ережелерін 

сақтау;Д)Құзыретті болуға: жеңіл ӛнеркәсіп бұйымдарын дайындау технологиясы мәселелерінде 

 

7.1. Модуль. Технологиялық ӛндіріс негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Білу және түсіну: кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін ӛз бетінше талдай алуды; С.Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, ӛңдеу, талдау; Д.Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы; 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Материалдарды ӛңдеу практикумы 2(ӛндірістік оқыту шебері) 

Бағдарлама авторы Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты Болашақ мамандарды, күнделікті тұрмыста қолдалынатын тұтыну бұйымдарын, 

киім түрлерін дайындау әдістерімен және оларды кӛркемдеп сәндеу барысында қолдалынатын тігін 

машиналардың түрлерімен таныстырып, оларды тігін ісіне орынды пайдалану, қол және машина тігістерін, 

машина кестелерін ылғалды-жылулық ӛңдеу жұмыстарын киім бӛлшектерін ӛңдеу барысында қолдануға 

үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Материалдарды ӛңдеу технологиясы тігін машиналардың конструктивтік 

ерекшеліктерімен тепшім құрылысын, қол және машина тігістерінің технологиясын, тігін бұйымдарының 

бӛлшектерін ӛңдеу, бӛлшектерді әшекелеу әдістерін қарастырады 

Пререквизиттері: Биология, химия мектеп курсы 

Постреквизиттері: Кӛркем шығармашылық, Сәндік бұйымдар жасау ӛнері 1 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер А)Білуі тиіс: Материалдарды ӛңдеу технологиясы тігін машиналардың 

конструктивтік ерекшеліктерін. В)Біліктілігі болуы тиіс: Болашақ мамандарды, күнделікті тұрмыста 

қолдалынатын тұтыну бұйымдарын, киім түрлерін дайындау.С)Дағдыларды меңгеруі тиіс: Қол және машина 

тігістерін, машина кестелерін ылғалды-жылулық ӛңдеу жұмыстарын киім бӛлшектерін ӛңдеу барысын 

меңгеру.Д)Құзыретті болуы тиіс: Қолдалынатын тігін машиналардың түрлерімен таныстырып, оларды тігін 

ісіне орынды пайдаланудың құзыретті болуы. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы  Технологиялық ӛндіріс негіздері 

Бағдарлама авторы Кенжеғалиева С.К. 
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Курсты оқытудың мақсаты Материалдық ӛндірістің негізгі буыны болып табылатын ӛнеркәсіптік 

кәсіпорынның тиімді қызметін қамтамасыз етудегі ӛндірісті жобалау және ұйымдастыру жӛніндегі ӛзара 

байланысты маңызды мәселелер мен факторларды оқып үйрену болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Кәсіпорынның жалпы және ӛндірістік құрылымы. Ӛндірістік үрдіс және уақыт 

бойынша оны ұйымдастыру.Ӛндірісті ұйымдастыру түрлері мен нысандары.Ӛндірісті ғылымитехникалық 

тұрғыдан дайындауды ұйымдастыруды жетілдіру.Кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру 

негіздері.Ӛнім сапасын бақылауды ұйымдастыру. Қоршаған ортаны қорғауды ұйымдастыру және табиғат 

ресурстарын ұтымды пайдалану.Ӛндірістік инфрақұрылымның мазмұны мен міндеттері.Кәсіпорынның құрал- 

сайман шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның жӛндеу шаруашылығын, ұйымдастыру. Кәсіпорынның 

энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру. Тасымалдау шаруашылығын ұйымдастыру. Қойма 

шаруашылығын ұйымдастыру. Жаңа техниканы игеру жұмыстарын ұйымдастыру 

Пререквизиттері: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері, Киім гигиенасы 

Постреквизиттері: Кӛркем шығармашылық, Сәндік бұйымдар жасау ӛнері 1 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер А)Білуге: шағын кәсіпкерлікті болжау және жоспарлау принциптері мен 

әдістерін анықтау; шағын кәсіпкерлікті ұйымдастыруды реттейтін нормативтік-құқықтық базаның 

сипаттамасы, кәсіпкерлердің құқықтары мен міндеттері; шағын кәсіпкерлікті басқару процесін ұйымдастыру 

сипаттамасын; В)Істеуге: ӛнімді ӛндіру мен сату шығындарын кешенді есепке алуды жүзеге асыру; белгіленген 

нормалар мен ережелерді жоспарлау кезінде сауатты қолдану. С)Дағдылануға: ӛндірістік процестерді 

ұйымдастыру принциптері, нарықтық экономикадағы жоспарлау принциптері мен әдістері; ӛндірістік циклді 

ұйымдастырудың формалары мен әдістері; кәсiпорында жедел жоспарлау әдiстерi; Д)Құзыретті болуға: басқару 

практикасын және кәсіби қызметтегі орындаушылардың жұмысын ұйымдастыру. 

 

7.2. Модуль. Шығармашылық жоба негіздері 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы  Материалдарды ӛңдеу практикумы 2 (Ӛндірістік оқыту шебері) 

Бағдарлама авторы Кенжеғалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты Болашақ мамандарды, күнделікті тұрмыста қолдалынатын тұтыну бұйымдарын, 

киім түрлерін дайындау әдістерімен және оларды кӛркемдеп сәндеу барысында қолдалынатын тігін 

машиналардың түрлерімен таныстырып, оларды тігін ісіне орынды пайдалану, қол және машина тігістерін, 

машина кестелерін ылғалды-жылулық ӛңдеу жұмыстарын киім бӛлшектерін ӛңдеу барысында қолдануға 

үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Материалдарды ӛңдеу технологиясы тігін машиналардың конструктивтік 

ерекшеліктерімен тепшім құрылысын, қол және машина тігістерінің технологиясын, тігін бұйымдарының 

бӛлшектерін ӛңдеу, бӛлшектерді әшекелеу әдістерін қарастырады 

Пререквизиттері Биология, химия мектеп курсы 

Постреквизиттері: Тігін ӛндірісінің бұйымдарын жобалау, Тігін ӛндірісінің жабдықтары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер А)Білуі тиіс: Материалдарды ӛңдеу технологиясы тігін машиналардың 

конструктивтік ерекшеліктерін. В)Біліктілігі болуы тиіс: Болашақ мамандарды, күнделікті тұрмыста 

қолдалынатын тұтыну бұйымдарын, киім түрлерін дайындау.С)Дағдыларды меңгеруі тиіс: Қол және машина 

тігістерін, машина кестелерін ылғалды-жылулық ӛңдеу жұмыстарын киім бӛлшектерін ӛңдеу барысын меңгеру. 

Д)Құзыретті болуы тиіс: Қолдалынатын тігін машиналардың түрлерімен таныстырып, оларды тігін ісіне 

орынды пайдаланудың құзыретті болуы. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы Шығармашылық жоба негіздері 

Бағдарлама авторы Сутеева М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты Пәнді оқып-үйрену мақсаты – студенттерге шығармашылық кӛзқарас 

тұжырымдамасы мен кӛркем-шығармашылық ойлау туралы теориялық білім беру 

Пәннің қысқаша мазмҧны Бұйым эскиздерінде ассоциативті шешімдерді трансформалау. Киімді бейнелеудің 

тәжірибелік дағдыларын меңгеру.  

Пререквизиттері Сызу негіздері, Сурет мектеп курсы 

Постреквизиттері Жеңіл киімнің тігу технологиясы, Техника даму тарихы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер А)Шығармашылық процестің ерекшеліктері. Дизайнердің шығармашылық 

ассоциативті– бейнелі негіздері. В)Кӛркемдік модельдеудегі графикалық костюм дизайнының маңызы. 

Шығармашылық процессте эскиздерді құрудағы ассоциативті ойлау. Костюмнің шығармашылық шешімі. Түрлі 

киімдердің графикалық кӛрінісі. 

 

8.1. Модуль. Сурет және киім элементтерін қҧрастыру 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы Сурет және арнайы киім композициясы 
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Бағдарлама авторы Сутеева М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты Студенттерді сурет пен арнайы киім композицияның негізгі құралдарымен 

таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны Композициялық мәнерліліктің түрлі тәсілдері мен құралдарын танып, студенттер 

композицияның заңдары мен құралдарын зерттейді. Бастапқы кезең-суреттің графикалық дағдыларын меңгеру. 

Практикалық сабақтар: әр түрлі материалдар мен орындау техникаларын меңгеруді қамтиды. 

Пререквизиттері: Костюм композициясы, Сурет мектеп курсы 

Постреквизиттері: Техника даму тарихы, Кӛркем шығармашылық 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер А)Студент міндетті: білуге: композиция негіздері, суреттің бейнелеу 

құралдары; түрлі материалдарды пайдалану техникасы. В)істей алуға: суреттің бейнелеу құралдарын қолдану. 

С)дағдылануға: әр түрлі графикалық құралдар мен композиция тәсілдерін қолдана отырып, текстураны, 

фактураларды беру техникасымен; кәсіби графикалық модельдеу, табиғи сурет ретінде текстураны және 

фактураны талдау дағдылары, сондай-ақ бір-бірімен үйлесімді үйлесім нұсқалары. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы Киім элементтерін модельдеу және құрастыру 

Бағдарлама авторы Жайкенова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты Құрастыру әдістерін меңгеру, иық және бел бұйымдарының негізгі құрастыру 

сызбаларына келесідей үлгілік ерекшеліктерді енгізу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны Киім қасиеттері, тағайындалуы, функциялары. Пішімі, пішім түзуші және киім 

конструкциясы. Құрастырудың жалпы сипаттамасы және тәсілдері мен әдістерінің жіктелуі. Адам денебітімінің 

негізгі ӛлшем белгілері. Конструктивті қосымшалар. Иық және бел бұйымдарының базалық конструкциясын 

есептеу және тұрғызу. Үлгілік ерекшеліктерді енгізу. Киімді әртүрлі пішімдегі жең түрлерімен құрастыру. Тігін 

бұйымдарын мата түрлерімен құрастыру. 

Пререквизиттері Салалық материалтану және конструкциялық материалдың технологиясы, Киім теориясы 

мен мәдениеті, Жеңіл киімдерді жобалау технологиясы. 

Постреквизиттері: Киімді кӛркемдеп әшекейлеу, Техникалық модельдеу 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер А)Студент міндетті: Білуге: антропометриялық нүктелер, адам денебітіміндегі 

ӛлшем белгілерін алу ережесі.В)Істей алуға: үлгінің техникалық эскизін орындау, иық және бел бұйымдарының 

базалық сызбаларын тұрғызу, базалық конструкцияға үлгілік ерекшеліктерді енгізу. С)Дағдылануға: бұйымның 

базалық конструкциясын тұрғызуға және есептеуге қажетті бастапқы ақпараттарды анықтау. Құзыретті болуға: 

иық және бел бұйымдарын құрастыру сұрақтарына, техникалық эскизке сәйкес киімді үлгілеу, жобаланатын 

бұйымның қондыру сапасына; АКТ кӛмегімен ақпараттарды ӛңдеуді жүзеге асыру. 

 

8.2. Модуль. Техника және технология даму перспективасы 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы Техника және технология даму перспективасы 

Бағдарлама авторы Кенжеғалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты Болашақ тігін ӛндірісі мамандарының ойлау қабілетінің кеңдігін қалыптастыруда 

дайындау-пішу және тігін ӛндірісін жалпылама механикаландырылған мен автоматтандырылған заманауи тігін 

жабдықтарын тиімді пайдалану, қолданылатын құрал-жабдықтардың технологиялық операцияларының 

сапасын бағалай білу; әмбебап, арнайы тігін машиналардың және әртүрлі тағайындалған жартылай 

автоматтарды, сонымен қатар ылғалды-жылумен ӛңдеу жабдықтарының техникалық сипаттамаларын білу 

керек. 

Пәннің қысқаша мазмҧны пәнінің негізгі мазмұны киімді дайындау барысында қолданылатын машиналар 

жұмысын талдау және құрылысын, тағайындалуын оқыпүйрену. Сонымен бірге машина элементтерінің 

құрылымдық байланысы, түйіндер мен бӛлшектердің конструктивті орындалу ерекшеліктері, машинаның 

жұмысшы құралдарының қажетті жылжыту әдістері, олардың байланыстары мен негізгі реттеулері оқытылады. 

Тігін ӛнеркәсібіндегі машиналар туралы жалпы ақпараттарды студенттер «Тігін бұйымдарының технологиясы» 

курсынан алады, мұнда технологиялық үдерістердің операцияларына қажетті машина түрлерінінің қолдануы, 

әртүрлі конструкциялы машиналардың жұмыстарының артықшылықтары, машина құралдарының қолдану 

байланысы мен орындалатын операцияларын түріне байланысты қажетті реттеулер қарастырылады. 

Пререквизиттері: Киім гигиенасы, Сызу негіздері мен сурет мектеп курсы 

Постреквизиттері: Техникалық модельдеу, Техника даму тарихы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер А)Білуге: дайындау-пішу мен жеңіл ӛнеркәсіп жабдықтарының негізгі және 

қосымша түрлерін; машиналардың автоматтандырылған жобалау әдістері мен құралдарын; негізгі жабдықтар 

түрлерінің жұмысшы процесстерін; заманауи жабдықтарды; түрлі ағын түрлеріне арналған жабдықтарды 

таңдау әдістерін. В)Істеуге: дайындау-пішу мен жеңіл ӛнеркәсіптің жабдықтары процесстерінің технологиялық 

сызбаларын құрастыру; жабдықтарды ӛндіру нормаларына сәйкес технологиялық есептеулерді дайындау; 

таңдалған жабдықтар есебінен тігін ағындарын жобалау және қалыптастыру. С)Дағдылануға: -жеке 

механизмдер мен жұмысшы құралдары бойынша есептеулер жүргізу: дайындау-пішу ӛндірісінің жабдықтары; -
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жеке механизмдер мен жұмысшы құралдары бойынша есептеулер жүргізу: қайықты тігісті тігін машиналары. 

Д)Құзыретті болуға: жеңіл ӛнеркәсіптің технологиялық жабдықтарын жобалау; жабдықтарда орнатылған 

технологиялық режим жұмыстарын және бақылауды тәжірибеде жүзеге асыру; жеңіл ӛнеркәсіптің әрбір 

аумағына қажетті жабдықтардың талаптарға сай саны мен ӛндірісінің инженерлік тапсырмаларын шешу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы Ӛндірісті жобалау және ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы Кенжеғалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты Материалдық ӛндірістің негізгі буыны болып табылатын ӛнеркәсіптік 

кәсіпорынның тиімді қызметін қамтамасыз етудегі ӛндірісті жобалау және ұйымдастыру жӛніндегі ӛзара 

байланысты маңызды мәселелер мен факторларды оқып үйрену болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Кәсіпорынның жалпы және ӛндірістік құрылымы. Ӛндірістік үрдіс және уақыт 

бойынша оны ұйымдастыру.Ӛндірісті ұйымдастыру түрлері мен нысандары.Ӛндірісті ғылымитехникалық 

тұрғыдан дайындауды ұйымдастыруды жетілдіру.Кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру 

негіздері. Ӛнім сапасын бақылауды ұйымдастыру. Қоршаған ортаны қорғауды ұйымдастыру және табиғат 

ресурстарын ұтымды пайдалану. Ӛндірістік инфрақұрылымның мазмұны мен міндеттері.Кәсіпорынның құрал- 

сайман шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның жӛндеу шаруашылығын, ұйымдастыру. Кәсіпорынның 

энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру. Тасымалдау шаруашылығын ұйымдастыру. Қойма 

шаруашылығын ұйымдастыру. Жаңа техниканы игеру жұмыстарын ұйымдастыру 

Пререквизиттері: Сызу негіздері мен сурет мектеп курсы 

Постреквизиттері: Кӛркем шығармашылық, Сәндік бұйымдар жасау ӛнері 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер А)Студент міндетті: Білуге: шағын кәсіпкерлікті болжау және жоспарлау 

принциптері мен әдістерін анықтау; шағын кәсіпкерлікті ұйымдастыруды реттейтін нормативтік-құқықтық 

базаның сипаттамасы, кәсіпкерлердің құқықтары мен міндеттері; шағын кәсіпкерлікті басқару процесін 

ұйымдастыру сипаттамасын; В)Істеуге: ӛнімді ӛндіру мен сату шығындарын кешенді есепке алуды жүзеге 

асыру; белгіленген нормалар мен ережелерді жоспарлау кезінде сауатты қолдану. С)Дағдылануға: ӛндірістік 

процестерді ұйымдастыру принциптері, нарықтық экономикадағы жоспарлау принциптері мен әдістері; 

ӛндірістік циклді ұйымдастырудың формалары мен әдістері; кәсiпорында жедел жоспарлау әдiстерi; 

Д)Құзыретті болуға: басқару практикасын және кәсіби қызметтегі орындаушылардың жұмысын ұйымдастыру. 

 

5В012000 – КӘСІПТІК ОҚЫТУ 

3 КУРС 

Қабылдау жылы 2018 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 
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9.1  Модуль - Киім дизайнның элементтері, 14 кредит 

БП  ТК SKDAK 3226 Сурет және киім дизайнының арнайы композициясы 5 5 

БП  ТК KDEMK 3227 Киім дизайнның элементтерін  моделдеу және құрастыру  5,6 8 

 

  Педагогикалық практика 5 1 

9.2  Модуль Мектепте жол қауіпсіздік ережелерін және автомобилдің электроникасын оқыту, 14кредит 

БП  ТК МZhKEOА 3226 Мектепте жол қауіпсіздік ережелерін оқыту әдістемесі 5 5 

БП  ТК MAEEO3227 
Мектепте автомобилдің электроникасы мен 

электрожабдықтарын оқыту  
5,6 8 

 

  Педагогикалық практика 5 1 

10.1  Модуль - Кәсіптік оқыту әдістемесі және арнайы пәндер,12 кредит 

БП  ТК TOIB 3228 Тағам ӛндірісіндегі инновациялық бағыт 6 7 

БП  МК KOA 3229 Кәсіптік оқыту әдістемесі  6 5 

10.2  Модуль-Кәсіптік оқыту әдістемесі және автокӛлік қҧрылысын мектепте оқыту әдістемесі, 12кредит 

БП  ТК SBZhO 3228 Cәндік бұйымдар жасау ӛнері  6 7 

БП  МК KOA 3229 Кәсіптік оқыту әдістемесі  6 5 

12.1 Модуль - Костюм даму тарихы, 17 кредит 

КП TK KDT  3333 Костюм даму тарихы 5 5 

КП TK KDTM  3334 Киім дизайын теориясы мен мәдениеті 5 6 

КП TK TBTN1  3335 Тігін бұйымдарының технологиялық негіздері 5 6 

12.2 Модуль - Техника даму тарихы, 17 кредит 

КП TK ТDT  3333 Техника даму тарихы 5 5 

КП TK OОЕU 3334 Оқушылардың ӛндірістік еңбегін  ұйымдастыру  5 6 

КП TK MAOT1  335 Метал және ағаш ӛңдеу технологиясы 5 6 

13.1  Модуль - Сәндік қолданбалы ӛнері, 17 кредит 



83 
 

КП TK SKOT 3336 Сәндік-қолданбалы  ӛнері және тоқу 5,6 9 

КП МК OBOU 3337 Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру 6 5 

КП МК KOZhOT  3338 Кәсіптік оқытудағы заманауи технологиялары 6 3 

13.2  Модуль - Сәндік бҧйымдар жасау ӛнері, 17кредит 

КП TK SKSh 3336 Cәндік бұйымдар жасау ӛнері 5,6 9 

КП МК OBOU 3337 Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру 6 5 

КП МК KOZhOT  3338 Кәсіптік оқытудағы заманауи технологиялары 6 3 

 

9.1  Модуль - Киім дизайнның элементтері 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Сурет және киім дизайнының арнайы композициясы 

Бағдарлама авторы: Умбетова А.З. 

Курсты оқытудың мақсаты: Нобайлар, даяр үлгі жасап шығару, киімнің әр алуан ассортиментін пішу және 

тігу бойынша білім алуға, материалдардың қасиеттерін білуге және матаны, астарлық материалдарды, 

фурнитураны, жіпті дұрыс таңдап алуға, сондай-ақ киімнің нобайын компьютерлік бағдарламада орындай және 

ӛз бизнесін ұйымдастыра білу мүмкіндігін береді. Оқу пәнінің мақсаты:  адам дүниесінің антрополиметриялық 

нүктелерін, ӛлшемдерін, тұлға түрлерін зерттеу.Киім туралы жалпы мәлімет, киім классификациясы, адам 

денесінің антрополиметриялық нүктелерін, ӛлшем белгілерін адам денесінен алуды.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Осы курсты меңгеруде студенттер киім композициясы мен киім суреттемелерін, 

адам дене бітімі және дене пропорциясын, дене ӛлшемдері және адам дене құрылысының типтері, адам дене 

бітімінің конструктивтік белдеулері, костюм композициясының негіздерін үйренеді. Құрастыру және 

моделдеудің орны. Қабылдау психологиясының негізі. Дизайнда және түстерді қолдану принциптерінің 

негіздері.Дизайн негіздері. 

Пререквизиттері: педагогикалық мамандыққа кіріспе, сызу негіздері және сызба геометриясы.  

Постреквизиттері: киім дизайнының теориясы мен мәдениеті, киімді кӛркемдеп әшекейлеу. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)композиция заңдары, композиция ережелері. композиция әдістері мен 

тәсілдері, композиция түрлері, композиция орындау әдістерін; адам денесінің пропорцияларын; адам дене 

бітімінің конструктивтік белдеулерін; костюм композициясындағы элементтердің ӛзара ӛлшемдерін; Әртүрлі 

пропорция қатынасында орындалған күнделікті киімдердің эскиздерін орындау ережелерін білуге тиіс. 

В)Біліктілігі болуы: Түстердің үйлесімділігі туралы; Костюм композициясының түсі; Костюм декоры және 

фактурасы; Композиция қасиеттерін; Адам денесінің бітімі және ӛлшемдері туралы біліктілігі болуы тиіс. оқу 

процесінде компьютер мен ұйымдастыру техникаларын пайдалану; оқу – тәрбие процесінде қазіргі 

педагогикалық технологияларды қолдану; қазіргі технологиялық жабдықтарды жұмысшы біліктілігі 

деңгейінде пайдалануға дағдылануы тиіс.  

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Киім дизайнның элементтерін  моделдеу және құрастыру 

Бағдарлама авторы: Умбетова А.З. 

Курсты оқытудың мақсаты: Нобайлар, даяр үлгі жасап шығару, киімнің әр алуан ассортиментін пішу және 

тігу бойынша білім алуға, материалдардың қасиеттерін білуге және матаны, астарлық материалдарды, 

фурнитураны, жіпті дұрыс таңдап алуға, сондай-ақ киімнің нобайын компьютерлік бағдарламада орындай және 

ӛз бизнесін ұйымдастыра білу мүмкіндігін береді. Оқу пәнінің мақсаты:  адам дүниесінің антрополиметриялық 

нүктелерін, ӛлшемдерін, тұлға түрлерін зерттеу.Киім туралы жалпы мәлімет, киім классификациясы, адам 

денесінің антрополиметриялық нүктелерін, ӛлшем белгілерін адам денесінен алуды.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Осы курсты меңгеруде студенттер киім композициясы мен киім суреттемелерін, 

адам дене бітімі және дене пропорциясын, дене ӛлшемдері және адам дене құрылысының типтері, адам дене 

бітімінің конструктивтік белдеулері, костюм композициясының негіздерін үйренеді. Құрастыру және 

моделдеудің орны. Қабылдау психологиясының негізі. Дизайнда және түстерді қолдану принциптерінің 

негіздері.Дизайн негіздері. 

Пререквизиттері: педагогикалық мамандыққа кіріспе, сызу негіздері және сызба геометриясы.  

Постреквизиттері: киім дизайнының теориясы мен мәдениеті, киімді кӛркемдеп әшекейлеу. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)композиция заңдары, композиция ережелері. композиция әдістері мен 

тәсілдері, композиция түрлері, композиция орындау әдістерін; адам денесінің пропорцияларын; адам дене 

бітімінің конструктивтік белдеулерін; костюм композициясындағы элементтердің ӛзара ӛлшемдерін; Әртүрлі 

пропорция қатынасында орындалған күнделікті киімдердің эскиздерін орындау ережелерін білуге тиіс. 

В)Біліктілігі болуы: Түстердің үйлесімділігі туралы; Костюм композициясының түсі; Костюм декоры және 

фактурасы; С)Композиция қасиеттерін; Адам денесінің бітімі және ӛлшемдері туралы біліктілігі болуы тиіс. 

оқу процесінде компьютер мен ұйымдастыру техникаларын пайдалану; Д)Оқу–тәрбие процесінде қазіргі 

педагогикалық технологияларды қолдану; Е)Қазіргі технологиялық жабдықтарды жұмысшы біліктілігі 

деңгейінде пайдалануға дағдылануы тиіс.  
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9.2 Модуль - Мектепте жол қауіпсіздік ережелерін және автомобилдің электроникасын 

оқыту 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Мектепте жол қауіпсіздік ережелерін оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Жұбаев Н.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұйымдарды құрастыру үрдісіндегі жаңа жетістіктер, бағыттар, бұйымдардың 

технологиялық конструкциясы, унификация және стандартизациясы, құрамының типтік базалық негіздері. 

Сызбаларының алдыңғы және артқы бойының конструциялары, жең сызық турасы және жағаның негізгі 

сызбасы, алдыңғы бойға қосу. Әр түрлі бұйымдардың сызбасын тұрғызу, конструкциялық есептерді шығару 

және құрамға модель ерекшеліктерін еңгізу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны Кіріспе.Курсты оқыту мақсаты мен міндеті. Киімді құрастыру және модельдеу 

пәнін оқытуда әртүрлі жоғары киімдерді құрастыру, модельдеу облысындағы теориялық білімдер мен 

практикалық іскерлігі. Құрастыру үрдісі тәжірибеде қолданылуы және оның ӛндірістегі ролі, адам денесінің  

құрылысы және ӛлшеу техникасы.Киімді құрастыру үрдісіндегі жаңа жетістіктер, бағыттар, тігін бұйымдардың 

технологиялық конструкциясымен, құрамының типтік базалық негізі. Киімді кӛркемдеп әшекейлеу әдістері. 

Киімді кӛркемдеп әшекейлеуде студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту. Қазіргі заман киімін жасау. 

Пререквизиттері: педагогикалық мамандыққа кіріспе, сызу негіздері және сызба геометриясы 

Постреквизиттері: кәсіптік оқыту әдістемесі, техникалық шығармашылығы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)білу және түсіну жеке тапсырыс бойынша киімдерді даярлаудың барлық 

жұмыс түрін орындау; жаңа тетіктерді, құралдарды, технологиялық процестерді және жаңа тігін машиналарын 

пайдаланып берілген бұйымның үлгісін орындау, В)жұмыста орындауда рациональды әдістемені қолдана 

отырып, технологиялық шарттарға байланысты жұмысты орындау, жаңа технологияны пайдаланып тапсырыс 

бойынша бұйымның үлгісін жасақтау. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Мектепте автомобилдің электроникасы мен электрожабдықтарын оқыту 

Бағдарлама авторы: Жұбаев Н.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұйымдарды құрастыру үрдісіндегі жаңа жетістіктер, бағыттар, бұйымдардың 

технологиялық конструкциясы, унификация және стандартизациясы, құрамының типтік базалық негіздері. 

Сызбаларының алдыңғы және артқы бойының конструциялары, жең сызық турасы және жағаның негізгі 

сызбасы, алдыңғы бойға қосу. Әр түрлі бұйымдардың сызбасын тұрғызу, конструкциялық есептерді шығару 

және құрамға модель ерекшеліктерін еңгізу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны Кіріспе.Курсты оқыту мақсаты мен міндеті. Киімді құрастыру және модельдеу 

пәнін оқытуда әртүрлі жоғары киімдерді құрастыру, модельдеу облысындағы теориялық білімдер мен 

практикалық іскерлігі. Құрастыру үрдісі тәжірибеде қолданылуы және оның ӛндірістегі ролі, адам денесінің  

құрылысы және ӛлшеу техникасы.Киімді құрастыру үрдісіндегі жаңа жетістіктер, бағыттар, тігін бұйымдардың 

технологиялық конструкциясымен, құрамының типтік базалық негізі. Киімді кӛркемдеп әшекейлеу әдістері. 

Киімді кӛркемдеп әшекейлеуде студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту. Қазіргі заман киімін жасау. 

Пререквизиттері: педагогикалық мамандыққа кіріспе, сызу негіздері және сызба геометриясы 

Постреквизиттері: кәсіптік оқыту әдістемесі, техникалық шығармашылығы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)білу және түсіну жеке тапсырыс бойынша киімдерді даярлаудың барлық 

жұмыс түрін орындау; жаңа тетіктерді, құралдарды, технологиялық процестерді және жаңа тігін машиналарын 

пайдаланып берілген бұйымның үлгісін орындау, В)жұмыста орындауда рациональды әдістемені қолдана 

отырып, технологиялық шарттарға байланысты жұмысты орындау, жаңа технологияны пайдаланып тапсырыс 

бойынша бұйымның үлгісін жасақтау. 

 

10.1  Модуль - Кәсіптік оқыту әдістемесі және арнайы пәндер 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Тағам ӛндірісіндегі инновациялық бағыт 

Бағдарлама авторы: Кудасова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ кӛркем еңбек мұғалімдерінің дайындағының кәсіби деңгейін арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ұлттық тағамдардың аспаздық сипаттамасы. Ұлттық тағамдар — нақты бір ұлтпен 

байланыстылатын аспаздық тағам. Тағам дайындау технологиясы бойынша жұмыс жасау әдістемесі Мектепте 

аспаздық  бӛлімі бойынша сабақтарды жоспарлау және ӛткізу ерекшеліктері Мектепте аспаздық сабақтарын 

жоспарлау және жүргізу. Аспаздық жұмыстардың мақсаттары мен міндеттері. Сабақ құрылымын талдау: негізгі 

сатылары. Аспаздық кабинетін жабдықтау. Технологиялық карталар дайындау.  

Пререквизиттері: Тағам дайындау технологиясы, Оқушылардың ӛндірістік еңбегін ұйымдастыру  

Постреквизиттері: ӛндірістік (педагогикалық) практика 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)тамақтану және әртүрлі ӛнімдерді аспаздық ӛңдеу ерекшеліктері туралы 

білім алу; тамақтану және әртүрлі ӛнімдерді аспаздық ӛңдеу ерекшеліктері туралы білім алу, дастархан мәзірін 
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жасау, тағамдарды безендіру кезінде студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту, В)cтуденттерге адам 

санын есептеп, тағам дайындауға арналған нұсқау карталарын жасауды үйрету. 

 

10.2  Модуль - Кәсіптік оқыту әдістемесі және автокӛлік қҧрылысын мектепте оқыту әдістемесі 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Cәндік бұйымдар жасау ӛнері 

Бағдарлама авторы: Шаштыгарин М.М 

Курсты оқытудың мақсаты: Курста конструкциялық материалдарды ӛңдеу технологиясы, техника қауіпсіздік 

ережелеріне тоқталынады. Материалдар қасиеттері, ӛңдеудің  негізгі ережелеріне сипаттама беріледі, 

конструкциялық материалдарды ӛңдеу технологиясы пәні туралы жалпы түсінік, ӛңдеу кезінде материалдардың 

құрылысы және құралдары. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Станоктардың құрылысы, қауіпсіздік ережелері. Ағаш және металл ӛңдеу  

терминологиясы. Бұыймның негізгі бӛлшектерін ӛңдеу.  

Пререквизиттері: ағашты механикалық ӛңдеу, салалық материалтану және конструкциялық материалдың 

технологиясы 

Постреквизиттері: қазақтың сәндік-қолданбалы қолӛнері, техникалық шығармашылық  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)сапалы еңбек ӛнімін шығаруға білімі мен іс-әрекет ептілігін, алғашқы 

дағдысын қалыптастыру; В)тұрмыста және ӛндірісте қолданылатын станотардың құрылысы, түрлері, қызмет 

жасау жолдарын толық меңгеру; ӛндірісте қолданылатын құралдар. 

 

12.1 Модуль - Костюм даму тарихы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Костюм даму тарихы 

Бағдарлама авторы: Умбетова А.З. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әр түрлі бұйымдардың сызбасын тұрғызу, конструкциялық есептерді шығару 

және құрамға модель ерекшеліктерін еңгізу.  Киімді кӛркемдеп әшекейлеу әдістері. Киімді кӛркемдеп 

әшекейлеуде студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту. Қазіргі заман киімін жаса. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сән туралы, сәнің негізгі бағыттары, сәннің негізгі құбылыстары, сәннің – 

уақытша үстем болуы туралы түсінік беру,терминдік сӛздердің мағынасын түсіндіру, әсемділікке тәрбиелеу, 

танымдық қабілеті мен оқуға деген қызығушылықты дамыту. Құрастыру және моделдеудің орны. Қабылдау 

психологиясының негізі. Дизайнда және түстерді қолдану принциптерінің негіздері.Дизайн негіздері.  

Пререквизиттері: материал ӛңдеу практикумы, сызу негіздері және сызба геометриясы 

Постреквизиттері: киім кӛркемдеп әшекейлеу, Киім дайындау технологиясының ерекшеліктері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)студенттерге «сән», «киім», «стиль» түсініктерін білдірту. Киім мәдениеті 

туралы ой қалыптастыра отырып ӛз мүмкіндіктерін қолдана білу: - студенттердің тақырып туралы ойларын 

кеңейту, эстетикалық талғамын дамыту, шығармашылығын арттыру; - студенттерге киіну мәдениетінің қыр 

сырын ұсынатын эстетикалық тәрбие беру, әсемдікке сұлулыққа ұйымшылдыққа баулу. В)Студент білу керек: 

- сән әлемінің пайда болу тарихын, сәннің негізгі бағыттарын, сәннің негізгі құбылыстарын, сән туралы түсінік 

және сән әлемінің ерекшеліктерін; - уақытқа және қоғамдық жағдайларға сәйкес сұлулық туралы белгілі бір 

ұғымын бейнелейтін сән мен тығыз байланыста болуын; студент істей білу керек: - сәнде негізгі ұғымдырды  

пайдалана білу; - әр түрлі сәнді киімдердің эскизін орындау; - сәндегі негізгі стиль түрлерін орындай білуі. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Киім дизайын теориясы мен мәдениеті 

Бағдарлама авторы: Сутеева М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ маманның киім әзірлеу барысында шығармашылық ойлау қабілетін 

дамытуға әсер етеді, әрі киім стилі мен сән ұғымы жӛнінде мәліметтер беріп, жаңа үлгідегі модельдер мен киім 

жиынтығын әзірлеуде, шығармашылық іс - әрекеттің негізгі қағидалары, киім жобалау ерекшеліктері жӛнінде 

білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Костюм дизайн обьектісі ретінде.Ӛндірістік ӛнердің романтикалық 

техникалық утопиясы. Ежелгі иран костюмі. Дизайн салалары. Дизайн саласындағы мектептер мен ұйымдар 

тарихы. Дизайн саласындағы мектептер мен ұйымдар тарихы. Динамика және статикакалық үйлесім. 

Пререквизиттері: материал ӛңдеу практикумы, сызу негіздері және сызба геометриясы 

Постреквизиттері: киім кӛркемдеп әшекейлеу, Киім дайындау технологиясының ерекшеліктері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Болашақ маманның киім әзірлеу барысында шығармашылық ойлау 

қабілетін дамытуға әсер етуі; Киім стилі мен сән ұғымы жӛнінде мәліметтер; В)Жаңа үлгідегі модельдер мен 

киім жиынтығын әзірлеу; Шығармашылық іс - әрекеттің негізгі қағидаларын меңгеру;  

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Тігін бұйымдарының технологиялық негіздері 
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Бағдарлама авторы: Кудасова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тігу технологиясы, тігін бұйымдарын пішу және жаңарту, технологиялық 

процестерді жобалау, стандарттау және киім сапасының кӛрсеткіштері. Практикалық сабақта сыртқы киімді 

дайындау процесіндегі технологиялық құжаттардың мазмұны және құрамы және киім бӛліктерін ӛңдеу, 

бұйымның дайындау процесіндегі құжаттар дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Курсты оқыту мақсаты мен міндеті. Тігін бұйымдарды дайындаудағы 

жаңа техника, технологиялар және тігін машиналарды дұрыс пайдалану, бұйымның үлгісін даярлау, 

құралдарды және машиналарды дұрыс пайдалана білу. Сонымен бірге тазалықты және қауіпсіздік ережесін 

сақтау. 

Пререквизиттері: тігін бұйымдарының ӛңдеу практикумы, тігін ӛңдірісінің материалтануы.  

Постреквизиттері: киім кӛркемдеп әшекейлеу, Киім дайындау технологиясының ерекшеліктері.. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білу және түсіну: тігін ӛндірісінің жабдықтары. Ӛндірістегі ағындарды 

ұйымдастыру. Ӛндірісте тігін жабдықтарын стандарт бойынша орналастыру. В)Қазіргі жаңа жабдықтарда 

жұмыс жасауға дағдылану. Компьютермен басқару машиналарының түрлері.  Жаңа технологияны пайдаланып 

тапсырылған үлгі бойынша бұйымның үлгісін орындау,технологиялық шарттарға сәйкес жұмысты орындау. 

 

12.2 Модуль - Техника даму тарихы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Техника даму тарихы 

Бағдарлама авторы: Шаштыгарин М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: ауыл шаруашылығына қолданылатын техниканың кұрылысы. Бӛлшектерді, 

машиналарды және механизмдерды, қӛлік құралдарын, приборлар және аппараттарды дайындайтын 

құрылымдық материалдар, құрылымдық құжаттар. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Кіріспе. Курсты оқыту мақсаты мен міндеті. Машина және оның негізгі элементі. 

Машина бӛлшектерінің есептері және жұмыс қабілеттілігінің критериялық негізі. Машина құрлыстарының 

материалы. Бӛлшектің бұрандалы қозғалысы. Корпустық бӛлшек. Пружина және рессоры. 

Пререквизиттері: материал ӛңдеу практикумы, педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: ауылшаруашылық техникасы, материалдарды кӛркем ӛңдеу технологиясы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ауылшаруашылық техникасы. Қазіргі жаңа жабдықтарда жұмыс жасауға 

дағдылану. Компьютермен басқару машиналарының түрлері.  В)Жаңа технологияны пайдаланып тапсырылған 

үлгі бойынша бұйымның үлгісін орындау,технологиялық шарттарға сәйкес жұмысты орындауды меңгеру. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Оқушылардың ӛндірістік еңбегін  ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Кургамбеков М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарды кӛркем еңбек пәнінің әдістемелік  негіздерімен таныстыру; 

студенттердің тұтас педагогикалық процесс жӛнінде педагогикалық білімдер жүйесін қалыптастыру; 

студенттердің педагогикалық тәжірибеден ӛтуін, ӛздерінің әдістемелік жұмыстары мен дидактикалық 

материалдарын апробациядан ӛткізуін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Кӛркем еңбек» пәнін оқыту әдістемесінің мектептегі мазмұны мен міндеттері. 

Кӛркем еңбек пәні  сабақтарын ұйымдастыру формалары мен  қағидалары мен әдістері. Кәсіпке оқыту 

бойынша сабақты ұйымдастыру және ӛткізу. Оқушылардың үлгерімін есепке алу және білімін бағалау. 

Пререквизиттері: Сызу негіздері және сызба геометриясы, педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру, кәсіптік оқытудағы жаңа оқыту 

технологиялары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)кӛркем еңбек пәні бойынша әдістемелік негіздерін меңгеру; тәрбие мен 

оқыту процесінің тұжырымдамасының негізгі ережелері, Қазақстан Республикасының білім беру туралы Заңың 

білу. В)технология пәні бойынша оқу сабақтарын ұйымдастыру формаларын, қағидаларын мен әдістерін жетік 

меңгеру; технология пәні бойынша педагогикалық теориялар мен мектеп тәжірибесінің диалектикалық ӛзара 

байланысы туралы білім алады. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Метал және ағаш ӛңдеу технологиясы 

Бағдарлама авторы: Жұбаев Н.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курста конструкциялық материалдарды ӛңдеу технологиясы, техника қауіпсіздік 

ережелеріне тоқталынады. Материалдар қасиеттері, ӛңдеудің  негізгі ережелеріне сипаттама беріледі, 

конструкциялық материалдарды ӛңдеу технологиясы пәні туралы жалпы түсінік, ӛңдеу кезінде материалдардың 

құрылысы және құралдары. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Станоктардың құрылысы, қауіпсіздік ережелері. Ағаш және металл ӛңдеу  

терминологиясы. Бұйымның негізгі бӛлшектерін ӛңдеу.  

Пререквизиттері: Сызу негіздері және сызба геометриясы, педагогикалық мамандыққа кіріспе 
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Постреквизиттері: Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру, кәсіптік оқытудағы жаңа оқыту 

технологиялары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)сапалы еңбек ӛнімін шығаруға білімі мен іс-әрекет ептілігін, алғашқы 

дағдысын қалыптастыру; В)тұрмыста және ӛндірісте қолданылатын станотардың құрылысы, түрлері, қызмет 

жасау жолдарын толық меңгеру; ӛндірісте қолданылатын құралдар. 

 

13.1  Модуль - Сәндік қолданбалы ӛнері 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Сәндік-қолданбалы  ӛнері және тоқу 

Бағдарлама авторы: Кудасова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сәндік-қолданбалы  ӛнері және тоқу Киімдерді құрастыру үрдісіндегі жаңа 

жетістіктер, бағыттар, тігін бұйымдардың технологиялық конструкциясы, унификация және стандартизациясы, 

құрамының типтік базалық негіздері. Бала, әйел, ер адам сызбаларының алдыңғы және артқы бойының 

конструциялары, жең сызық турасы және жағаның негізгі сызбасы, алдыңғы бойға қосу. Әр түрлі бұйымдардың 

сызбасын тұрғызу, конструкциялық есептерді шығару және құрамға модель ерекшеліктерін еңгізу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: эстетикалық сапаға ие; кӛркемдік әсерге есептелген; тұрмыс пен интерьерді 

ресімдеу үшін қызмет етеді. 

Пререквизиттері: материалды ӛңдеу практикумы, қазақтың ұлттық нақыштарын бұйымда қолдану 

Постреквизиттері: киім кӛркемдеп әшекейлеу, киім дайындау технологиясының ерекшеліктері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)білу және түсіну жеке тапсырыс бойынша бұйымдарды даярлаудың 

барлық жұмыс түрін орындау; жаңа тетіктерді, құралдарды, технологиялық процестерді және жаңа тігін 

машиналарын пайдаланып берілген бұйымның үлгісін орындау, В)жұмыста орындауда рациональды әдістемені 

қолдана отырып, технологиялық шарттарға байланысты жұмысты орындау, жаңа технологияны пайдаланып 

тапсырыс бойынша бұйымның үлгісін жасақтау. 

 

13.2  Модуль - Сәндік бҧйымдар жасау ӛнері 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Cәндік бұйымдар жасау ӛнері 

Бағдарлама авторы: Шаштыгарин М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоба процесінде құрастыру және моделдеудің орны.  Құрастырмалы құжаттарда 

құрылғылар және машина деталдар жасауда құрастырмалы материалдарды қолдану. Қабылдау 

психологиясының негізі. Дизайнда және түстерді қолдану принциптерінің негіздері. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Құрастыру және моделдеудің орны.  Қабылдау психологиясының негізі. Дизайнда 

және түстерді қолдану принциптерінің негіздері.Дизайн негіздері. 

Пререквизиттері: сызу негіздері және сызба геометриясы, материалды ӛңдеу практикумы (техникалық еңбек) 

Постреквизиттері: Бұйымдарды жобалау және ӛндеу технологиясы, метал және ағаш бұйымдарын моделдеу, 

макеттеу  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуге тиіс: материалдардың құрылымын; материалдардың қасиетін және 

оларды мақсатты түрде ӛзгертуді; материалдардан дайын бұйым жасау үшін алдын-ала ӛндеу жұмыстарын 

мамандандырылу саласына сай материалтану оқу шеберханасы. Біліктілігі болуы: материалдардың құрылымын 

аңықтауды; материалдардың қасиетін анықтауды; материлдардан дайын бұйым жасау. В)Дағдысының болуы: 

Оқу процесінде компьютер мен ұйысдастыру техникаларын пайдалану; оқу – тәрбие процесінде қазіргі 

педагогикалық технологияларды қолдану; қазіргі технологиялық жабдықтарды 3 разрядты жұмысшы біліктілігі 

деңгейінде пайдалануға дағдылануы тиіс.  

 

5В012000 – КӘСІПТІК ОҚЫТУ 

3(3) КУРС 

(Қашықтықтан білім беру технологиясы) 

Қабылдау жылы 2018 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 
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9.1  Модуль - Кәсіптік оқыту әдістемесі және арнайы пән, 11 кредит 

БП ТК TDT  3224 Тағам дайындау технологиясы 5 6 

БП МК KOA 3225 Кәсіптік оқыту әдістемесі  5 5 

9.2  Модуль - Кәсіптік оқыту әдістемесі және автокӛлік қҧрылысын мектепте оқыту әдістемесі,  

11 кредит 

БП ТК ATKМOA 3224 Автокӛлік және трактор құрылысын мектепте оқыту әдістемесі 5 6 
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БП МК KOA 3225 Кәсіптік оқыту әдістемесі  5 5 

12.1  Модуль - Сәндік қолданбалы ӛнері, 14 кредит 

КП TK SKOT 3330 Сәндік-қолданбалы  ӛнері және тоқу 5 5 

КП МК OBOU 3331 Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру 5 5 

КП МК KOZhOT  3332 Кәсіптік оқытудағы заманауи технологиялары 5 4 

12.2  Модуль - Сәндік бҧйымдар жасау ӛнері, 14кредит 

КП TK SKSh 3330 Cәндік бұйымдар жасау ӛнері 5 5 

КП МК OBOU 3331 Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру 5 5 

КП МК KOZhOT  3332 Кәсіптік оқытудағы заманауи технологиялары 5 4 

13.1  Модуль - Текстиль материалдарды ӛңдеудің инновациялық әдістері, 23 кредит 

КП ТK KP 3333 Текстиль материалдарды ӛңдеудің инновациялық әдістері 5 4 

КП ТK KDTE 3334 Киім дайындау технологиясының ерекшеліктері 5 4 

 
  Ӛндірістік  (педагогикалық) практика 6 10 

  Дипломалды практика 6 5 

13.2  Модуль - Конструкциялық материалдардың ӛңдеу технологиясы, 23 кредит 

КП ТK KP 3333 Конструкциялық материалдардың ӛңдеу технологиясы  5 4 

КП ТK BZhOT 3334 Бұйымдарды жобалау және ӛндеу технологиясы 5 4 

   Ӛндірістік  (педагогикалық) практика 6 10 

   Дипломалды практика 6 5 

 

9.1  Модуль - Кәсіптік оқыту әдістемесі және арнайы пән 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Тағам дайындау технологиясы 

Бағдарлама авторы: Кудасова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ кӛркем еңбек мұғалімдерінің дайындығының кәсіби деңгейін арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ұлттық тағамдардың аспаздық сипаттамасы. Ұлттық тағамдар — нақты бір ұлтпен 

байланыстылатын аспаздық тағам. Тағам дайындау технологиясы бойынша жұмыс жасау әдістемесі Мектепте 

аспаздық  бӛлімі бойынша сабақтарды жоспарлау және ӛткізу ерекшеліктері Мектепте аспаздық сабақтарын 

жоспарлау және жүргізу. Аспаздық жұмыстардың мақсаттары мен міндеттері. Сабақ құрылымын талдау: негізгі 

сатылары. Аспаздық кабинетін жабдықтау. Технологиялық карталар дайындау.  

Пререквизиттері: Тағам дайындау технологиясы, Оқушылардың ӛндірістік еңбегін ұйымдастыру  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)тамақтану және әртүрлі ӛнімдерді аспаздық ӛңдеу ерекшеліктері туралы 

білім алу; тамақтану және әртүрлі ӛнімдерді аспаздық ӛңдеу ерекшеліктері туралы білім алу, дастархан мәзірін 

жасау, тағамдарды безендіру кезінде студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту, В)cтуденттерге адам 

санын есептеп, тағам дайындауға арналған нұсқау карталарын жасауды үйрету. 

 

9.2 Модуль - Кәсіптік оқыту әдістемесі және автокӛлік қҧрылысын мектепте оқыту 

әдістемесі 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Автокӛлік және трактор құрылысын мектепте оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Жұбаев Н.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Автомобиль және трактор кұрылысын. Бӛлшектерді, машиналарды және 

механизмдарды, кӛлік құралдарын, приборлар және аппараттарды дайындайтын құрылымдық материалдар, 

құрылымдық құжаттарымен танысу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Курсты оқыту мақсаты мен міндеті. Бӛлшектің ажыраспас қосындысы. 

Фрикционды беріліс. Тісті беріліс.Ремендік беріліс. Червякты беріліс. Кривошипті–шатунды және Кулисті 

механизім.Сонымен бірге тазалықты және қауіпсіздік ережесін сақтау. 

Пререквизиттері: Машинатанудың теориялық негіздері, сызу негіздері және сызба геометриясы 

Постреквизиттері: Кәсіптік оқыту әдістемесі, Станоктар, құралдар және жабдықтар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)тамақтану және әртүрлі ӛнімдерді аспаздық ӛңдеу ерекшеліктері туралы 

білім алу; тамақтану және әртүрлі ӛнімдерді аспаздық ӛңдеу ерекшеліктері туралы білім алу, дастархан мәзірін 

жасау, тағамдарды безендіру кезінде студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту, В) cтуденттерге адам 

санын есептеп, тағам дайындауға арналған нұсқау карталарын жасауды үйрету. 

 

12.1  Модуль - Сәндік қолданбалы ӛнері 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Сәндік-қолданбалы  ӛнері және тоқу 
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Бағдарлама авторы: Кудасова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сәндік-қолданбалы ӛнері және тоқу түсініктеме, киімдерді құрастыру үрдісіндегі 

жаңа жетістіктер, бағыттар, тігін бұйымдардың технологиялық конструкциясы, унификация және 

стандартизациясы, құрамының типтік базалық негіздері. Бала, әйел, ер адам сызбаларының алдыңғы және 

артқы бойының конструциялары, жең сызық турасы және жағаның негізгі сызбасы, алдыңғы бойға қосу. Әр 

түрлі бұйымдардың сызбасын тұрғызу, конструкциялық есептерді шығару және құрамға модель ерекшеліктерін 

еңгізу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: эстетикалық сапаға ие; кӛркемдік әсерге есептелген; тұрмыс пен интерьерді 

ресімдеу үшін қызмет етеді. 

Пререквизиттері: материалды ӛңдеу практикумы, қазақтың ұлттық нақыштарын бұйымда қолдану 

Постреквизиттері: киім кӛркемдеп әшекейлеу, киім дайындау технологиясының ерекшеліктері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)білу және түсіну жеке тапсырыс бойынша бұйымдарды даярлаудың 

барлық жұмыс түрін орындау; жаңа тетіктерді, құралдарды, технологиялық процестерді және жаңа тігін 

машиналарын пайдаланып берілген бұйымның үлгісін орындау, В)жұмыста орындауда рациональды әдістемені 

қолдана отырып, технологиялық шарттарға байланысты жұмысты орындау, жаңа технологияны пайдаланып 

тапсырыс бойынша бұйымның үлгісін жасақтау. 

 

12.2  Модуль - Сәндік бҧйымдар жасау ӛнері 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Cәндік бұйымдар жасау ӛнері 

Бағдарлама авторы: Шаштыгарин М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоба процесінде құрастыру және моделдеудің орны.  Құрастырмалы құжаттарда 

құрылғылар және машина деталдар жасауда құрастырмалы материалдарды қолдану. Қабылдау 

психологиясының негізі. Дизайнда және түстерді қолдану принциптерінің негіздері. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Құрастыру және моделдеудің орны.  Қабылдау психологиясының негізі. Дизайнда 

және түстерді қолдану принциптерінің негіздері.Дизайн негіздері. 

Пререквизиттері: сызу негіздері және сызба геометриясы, материалды ӛңдеу практикумы (техникалық еңбек) 

Постреквизиттері: Бұйымдарды жобалау және ӛндеу технологиясы, метал және ағаш бұйымдарын моделдеу, 

макеттеу  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуге тиіс: материалдардың құрылымын; материалдардың қасиетін және 

оларды мақсатты түрде ӛзгертуді; материалдардан дайын бұйым жасау үшін алдын-ала ӛндеу жұмыстарын 

мамандандырылу саласына сай материалтану оқу шеберханасы. Біліктілігі болуы: материалдардың құрылымын 

аңықтауды; материалдардың қасиетін анықтауды; материлдардан дайын бұйым жасау. В) Дағдысының болуы: 

Оқу процесінде компьютер мен ұйысдастыру техникаларын пайдалану; оқу – тәрбие процесінде қазіргі 

педагогикалық технологияларды қолдану; қазіргі технологиялық жабдықтарды 3 разрядты жұмысшы біліктілігі 

деңгейінде пайдалануға дағдылануы тиіс.  

 

13.1  Модуль - Текстиль материалдарды ӛңдеудің инновациялық әдістері 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Текстиль материалдарды ӛңдеудің инновациялық әдістері 

Бағдарлама авторы: Кудасова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Киімдерді құрастыру үрдісіндегі жаңа жетістіктер, бағыттар, тігін бұйымдардың 

технологиялық конструкциясы, унификация және стандартизациясы, құрамының типтік базалық негіздері. 

Бала, әйел, ер адам сызбаларының алдыңғы және артқы бойының конструциялары, жең сызық турасы және 

жағаның негізгі сызбасы, алдыңғы бойға қосу. Әр түрлі бұйымдардың сызбасын тұрғызу, конструкциялық 

есептерді шығару және құрамға модель ерекшеліктерін еңгізу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Курсты оқыту мақсаты мен міндеті. Киімді құрастыру және модельдеу 

пәнін оқытуда әртүрлі жоғары киімдерді құрастыру, модельдеу облысындағы теориялық білімдер мен 

практикалық іскерлігі. Құрастыру үрдісі тәжірибеде қолданылуы және оның ӛндірістегі ролі, адам денесінің  

құрылысы және ӛлшеу техникасы. Киімді құрастыру үрдісіндегі жаңа жетістіктер, бағыттар, тігін бұйымдардың 

технологиялық конструкциясымен, құрамының типтік базалық негізі. Киімді кӛркемдеп әшекейлеу әдістері. 

Киімді кӛркемдеп әшекейлеуде студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту. Қазіргі заман киімін жасау. 

Пререквизиттері: материалдарды ӛндеу практикумы, сызу негіздері және сызба геометриясы.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)білу және түсіну жеке тапсырыс бойынша киімдерді даярлаудың барлық 

жұмыс түрін орындау; жаңа тетіктерді, құралдарды, технологиялық процестерді және жаңа тігін машиналарын 

пайдаланып берілген бұйымның үлгісін орындау, В)жұмыста орындауда рациональды әдістемені қолдана 

отырып, технологиялық шарттарға байланысты жұмысты орындау, жаңа технологияны пайдаланып тапсырыс 

бойынша бұйымның үлгісін жасақтау.  
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Киім дайындау технологиясының ерекшеліктері 

Бағдарлама авторы: Сутеева М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Киімдерді құрастыру үрдісіндегі жаңа жетістіктер, бағыттар, тігін бұйымдардың 

технологиялық конструкциясы, унификация және стандартизациясы, құрамының типтік базалық негіздері. 

Бала, әйел, ер адам сызбаларының алдыңғы және артқы бойының конструциялары, жең сызық турасы және 

жағаның негізгі сызбасы, алдыңғы бойға қосу. Әр түрлі бұйымдардың сызбасын тұрғызу, конструкциялық 

есептерді шығару және құрамға модель ерекшеліктерін еңгізу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Курсты оқыту мақсаты мен міндеті. Киімді құрастыру және модельдеу 

пәнін оқытуда әртүрлі жоғары киімдерді құрастыру, модельдеу облысындағы теориялық білімдер мен 

практикалық іскерлігі. Құрастыру үрдісі тәжірибеде қолданылуы және оның ӛндірістегі ролі, адам денесінің  

құрылысы және ӛлшеу техникасы. Киімді құрастыру үрдісіндегі жаңа жетістіктер, бағыттар, тігін бұйымдардың 

технологиялық конструкциясымен, құрамының типтік базалық негізі. Киімді кӛркемдеп әшекейлеу әдістері. 

Киімді кӛркемдеп әшекейлеуде студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту. Қазіргі заман киімін жасау. 

Пререквизиттері: материалдарды ӛндеу практикумы, сызу негіздері және сызба геометриясы.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)білу және түсіну жеке тапсырыс бойынша киімдерді даярлаудың барлық 

жұмыс түрін орындау; жаңа тетіктерді, құралдарды, технологиялық процестерді және жаңа тігін машиналарын 

пайдаланып берілген бұйымның үлгісін орындау, В)жұмыста орындауда рациональды әдістемені қолдана 

отырып, технологиялық шарттарға байланысты жұмысты орындау, жаңа технологияны пайдаланып тапсырыс 

бойынша бұйымның үлгісін жасақтау. 

 

13.2  Модуль - Конструкциялық материалдардың ӛңдеу технологиясы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Конструкциялық материалдардың ӛңдеу технологиясы 

Бағдарлама авторы: Жұбаев Н.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоба процесінде құрастыру және моделдеудің орны.  Құрастырмалы құжаттарда 

құрылғылар және машина деталдар жасауда құрастырмалы материалдарды қолдану. Қабылдау 

психологиясының негізі. Дизайнда және түстерді қолдану принциптерінің негіздері. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Құрастыру және моделдеудің орны.  Қабылдау психологиясының негізі. Дизайнда 

және түстерді қолдану принциптерінің негіздері.Дизайн негіздері. 

Пререквизиттері: сызу негіздері және сызба геометриясы, материалды ӛңдеу практикумы (техникалық еңбек) 

Постреквизиттері: Бұйымдарды жобалау және ӛндеу технологиясы, метал және ағаш бұйымдарын моделдеу, 

макеттеу  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуге тиіс: материалдардың құрылымын; материалдардың қасиетін және 

оларды мақсатты түрде ӛзгертуді; материалдардан дайын бұйым жасау үшін алдын-ала ӛндеу жұмыстарын 

мамандандырылу саласына сай материалтану оқу шеберханасы. Біліктілігі болуы: материалдардың құрылымын 

аңықтауды; материалдардың қасиетін анықтауды; материлдардан дайын бұйым жасау. В)Дағдысының болуы: 

Оқу процесінде компьютер мен ұйысдастыру техникаларын пайдалану; оқу – тәрбие процесінде қазіргі 

педагогикалық технологияларды қолдану; қазіргі технологиялық жабдықтарды 3 разрядты жұмысшы біліктілігі 

деңгейінде пайдалануға дағдылануы тиіс.  

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Бұйымдарды жобалау және ӛндеу технологиясы 

Бағдарлама авторы: Жұбаев Н.Қ.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоба процесінде құрастыру және моделдеудің орны.  Құрастырмалы құжаттарда 

құрылғылар және машина деталдар жасауда құрастырмалы материалдарды қолдану. Қабылдау 

психологиясының негізі. Дизайнда және түстерді қолдану принциптерінің негіздері. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Құрастыру және моделдеудің орны.  Қабылдау психологиясының негізі. Дизайнда 

және түстерді қолдану принциптерінің негіздері.Дизайн негіздері. 

Пререквизиттері: сызу негіздері және сызба геометриясы, материалды ӛңдеу практикумы (техникалық еңбек) 

Постреквизиттері: Бұйымдарды жобалау және ӛндеу технологиясы, метал және ағаш бұйымдарын моделдеу, 

макеттеу  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуге тиіс: материалдардың құрылымын; материалдардың қасиетін және 

оларды мақсатты түрде ӛзгертуді; материалдардан дайын бұйым жасау үшін алдын-ала ӛндеу жұмыстарын 

мамандандырылу саласына сай материалтану оқу шеберханасы. Біліктілігі болуы: материалдардың құрылымын 

аңықтауды; материалдардың қасиетін анықтауды; материлдардан дайын бұйым жасау. В)Дағдысының болуы: 

Оқу процесінде компьютер мен ұйымдастыру техникаларын пайдалану; оқу – тәрбие процесінде қазіргі 

педагогикалық технологияларды қолдану. 
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5В012000 – КӘСІПТІК ОҚЫТУ 

4 КУРС 

Қабылдау жылы 2017 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 
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Модуль 10.1 Тігін ӛндірісінің жабдықтары, 11 кредит 

БП ТК TOZh 4220 Тігін ӛндірісінің жабдықтары 7 5 

 БП ТК TOIB 4221 Тағам ӛндірістегі инновациялық бағыты 7 6 

Модуль 10.2  Станоктар, қҧралдар және жабдықтар, 11 кредит 

БП ТК SKZh  4220 Станоктар, құралдар және жабдықтар 7 5 

БП ТК MTKMN 4221 Мектептегі техникалық құрастыру және моделдеу негіздері 7 6 

Модуль 10.3 Автомобильге арналған кабинеттін жабдықтарын ҧйымдастыру, 11 кредит 

БП ТК AAKZhU 4320 Автомобильге арналған кабинеттін жабдықтарын ұйымдастыру 7 5 

БП ТК KK 4221 Компьютерлік құрастыру 7 6 

Модуль 13.1 Сәндік-қолданбалы шығармашылығы І, 11 кредит 

КП ТК SKOT 4308 Сәндік-қолданбалы  ӛнері және тоқу 7 5 

КП ТК KBDT 4309 Құрақтан  бұйым дайындау технологиясы 7 6 

Модуль 13.2  Сәндік-қолданбалы шығармашылығы ІІ, 11 кредит 

КП ТК SKSh 4308 Сәндік-қолданбалы шығармашылығы 7 5 

КП ТК MKOT 4309 Материалдарды кӛркем ӛңдеу технологиясы 7 6 

Модуль 13.3 Сәндік-қолданбалы шығармашылығы ІІІ, 11 кредит 

КП ТК КОК 4308 Қазақ ою-ӛрнек композициясы 7 5 

КП ТК BTBDT 4309 Былғары және теріден бұйым дайындау технологиясы 7 6 

Модуль 14.1 Материалдарды кӛркем ӛңдеу технологиясы І, 26 кредит 

КП ТК KKA 4310 Киім кӛркемдеп әшекейлеу 7 6 

КП ТК KDTE 4311 Киім дайындау технологиясының ерекшеліктері 7 5 

   Ӛндірістік (педагогикалық)практика 8 10 

   Дипломалды  практика 8 5 

Модуль 14.2 Материалдарды кӛркем ӛңдеу технологиясы ІІ, 26 кредит 

КП ТК AT 4310 Ауылшаруашылық техникасы 7 6 

КП ТК BZhOT  4311 Бұйымдарды жобалау және ӛндеу технологиясы 7 5 

    Ӛндірістік (педагогикалық)практика 8 10 

    Дипломалды  практика 8 5 

Модуль 14.3 Материалдарды кӛркем ӛңдеу технологиясы ІІІ, 26  кредит 

КП ТК MABMM 4310 Метал және ағаш бұйымдарын моделдеу, макеттеу 7 6 

КП ТК KOPIA  4311 Кәсіптік оқытудағы психологияның инновациялық әдістері 7 5 

    Ӛндірістік (педагогикалық)практика 8 10 

    Дипломалды  практика 8 5 

 

Модуль 10.1   Тігін ӛндірісінің жабдықтары 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Тігін ӛндірісінің жабдықтары 

Бағдарлама авторы: Умбетова А.З. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тігін бұйымдарын дайындауға арналған тігін машиналарының тігістерінің 

түрлерін, негізгі механизмдерінің жұмыс жасау принциптерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тігін машиналары тігін, трикотаж, аяқ киім, галантериялық  және т.б. жеңіл 

ӛнеркәсіп салаларында киімдер, ақжаймалар, трикотаж бұйымдарын ӛндіру үшін қызмет ететін негізгі жабдық 

болып табылады. Тігін машиналарының әр түрі тоқыма ӛнеркәсібіндегі ӛңдеу цехтарында бұйым бӛліктерін 

тігуге қолданылады. Арнайы тігін машиналарымен сусыма материалдарды буып –түюге арналған қатпар, 

парашют бӛліктері, ғарышкерлерге, полюсті зерттеушілерге, ұшқыштарға, т.б. арналған арнайы киімдер тігіледі 

Тігін ӛндірісіндегі механикаландыру және автоматтандыру негіздері. Ӛндірістегі жаңа құралдармен танысу. 

Заманауи тігін машиналары туралы мәлімет.  

Пререквизиттері: материалды ӛңдеу технологиясы, тігін ӛңдірісінің материалтануы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуге тиіс: тігін машиналарының түрлерін; тігін машиналарының 

механизмдерін; тігін машиналарының тігіс түрлерін және операцияларын; тігін машиналарының 

ерекшеліктерін; В)Біліктілігі болуы: тігін машиналарында бұйымдарды дайындауда қандай машина қолдану 
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қажеттілігін; тігін машиналарының жіптерінің сабақталуын; тігін машиналарында операциялардың орындалу 

ерекшеліктерін; тігін машиналарында кездесетін ақауларды түзету; С)Дағдысының болуы: оқу процесінде 

компьютер мен ұйысдастыру техникаларын пайдалану; оқу – тәрбие процесінде қазіргі педагогикалық 

технологияларды қолдану; қазіргі технологиялық жабдықтарды 3 разрядты жұмысшы біліктілігі деңгейінде 

пайдалануға дағдылануы тиіс. Д)Ылғалды – жылу жұмыстарын автоматтандыру процесі. 1022, 97, 25 кл. 

машиналары. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Тағам ӛндірістегі инновациялық бағыты 

Бағдарлама авторы: Кудасова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ кӛркем еңбек мұғалімдерінің дайындағының кәсіби деңгейін арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ұлттық тағамдардың аспаздық сипаттамасы. Ұлттық тағамдар — нақты бір ұлтпен 

байланыстылатын аспаздық тағам. Тағам дайындау технологиясы бойынша жұмыс жасау әдістемесі Мектепте 

аспаздық  бӛлімі бойынша сабақтарды жоспарлау және ӛткізу ерекшеліктері Мектепте аспаздық сабақтарын 

жоспарлау және жүргізу. Аспаздық жұмыстардың мақсаттары мен міндеттері. Сабақ құрылымын талдау: негізгі 

сатылары. Аспаздық кабинетін жабдықтау. Технологиялық карталар дайындау.  

Пререквизиттері: тағам дайындау технологиясы, оқушылардың ӛндірістік еңбегін ұйымдастыру  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)тамақтану және әртүрлі ӛнімдерді аспаздық ӛңдеу ерекшеліктері туралы 

білім алу; тамақтану және әртүрлі ӛнімдерді аспаздық ӛңдеу ерекшеліктері туралы білім алу, дастархан мәзірін 

жасау, тағамдарды безендіру кезінде студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту, В)cтуденттерге адам 

санын есептеп, тағам дайындауға арналған нұсқау карталарын жасауды үйрету. 

 

Модуль 10.2  Станоктар, қҧралдар және жабдықтар 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Станоктар, құралдар және жабдықтар 

Бағдарлама авторы: Шаштыгарин М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛндірістегі механикаландыру және автоматтандыру негіздері. Ӛндірістегі жаңа 

құралдармен танысу. Заманауи техника туралы мәлімет. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Ӛндіріс ӛнеркәсібінің жабдықтары мен аппараттары. Ӛндірістегі ағындарды 

ұйымдастыру. Ӛндірістегі аппараттарды және жабдықтарды стандарт бойынша орналастыру. Қазіргі жаңа 

жабдықтарда жұмыс жасауға дағдылану. Компьютермен басқару машиналарының түрлері.   

Пререквизиттері: материалды ӛңдеу практикумы, салалық материалтану және конструкциялық материалдар 

технологиясы.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛндірістегі механикаландыру және автоматтандыру негіздерін білу. 

В)заманауи техника туралы мәлімет алу, ӛндірістегі жаңа станоктармен жасауды үйрету. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Мектептегі техникалық құрастыру және моделдеу негіздері 

Бағдарлама авторы: Шаштыгарин М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұйымдарды құрастыру және моделдеудің орны. Құрастырмалы құжаттарда 

құрылғылар және машина деталдар жасауда құрастырмалы материалдарды қолдану.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Студент бұл пәнді оқу барысында мектептегі техникалық құрастыру және 

моделдеу негіздері туралы тапсырмаларды шешуді, бұйымдарды ӛңдеу цехтарына  қойылатын талаптар мен 

техникалық шарттар, киім туралы жалпы мәліметтер мен технологиялық ӛңдеулер, онда пайдаланылатын 

құрал-жабдықтар, басты  заңдылықтарымен  танысу.   

Пререквизиттері: Ағашты механикалық ӛңдеу (техникалық еңбек), сызу негіздері және сызба геометриясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)жеке тапсырыс бойынша бұйымдарды даярлаудың барлық жұмыс түрін 

орындау; жаңа тетіктерді, құралдарды, технологиялық процестерді және жаңа тігін машиналарын пайдаланып 

берілген бұйымның үлгісін орындау, B)жұмыста орындауда рациональды әдістемені қолдана отырып, 

технологиялық шарттарға байланысты жұмысты орындау, жаңа технологияны пайдаланып тапсырыс бойынша 

бұйымның үлгісін ж асақтау. 

 

Модуль 10. 3 Автомобильге арналған кабинеттін жабдықтарын ҧйымдастыру 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Автомобильге арналған кабинеттің жабдықтарын ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Жұбаев Н.Қ. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Автомобиль құрылысы. Іштен жану двигательдердің құрылысы, Двигательдің 

салқындату жүйелері. Двигательдің майлау жүйелері. Двигательдің ГРМ жүйелер. Автомобиль құрылысымен 

танысу, тұтыну  

Пәннің қысқаша мазмҧны Кіріспе. Курсты оқыту мақсаты мен міндеті. Машина және оның негізгі элементі. 

Машина бӛлшектерінің есептері және жұмыс қабілеттілігінің критериялық негізі. Машина құрлыстарының 

материалы. Бӛлшектің бұрандалы қозғалысы. Корпустық бӛлшек. Пружина және рессоры. 

Пререквизиттері: Сызу негіздері және сызба геометриясы, Мектепте жол қауіпсіздік ережелерін оқыту 

әдістемесі.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: Ауылшаруашылық техникасы. Қазіргі жаңа жабдықтарда жұмыс жасауға 

дағдылану. Компьютермен басқару машиналарының түрлері.  Жаңа технологияны пайдаланып тапсырылған 

үлгі бойынша бұйымның үлгісін орындау,технологиялық шарттарға сәйкес жұмысты орындауды меңгеру 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Компьютерлік құрастыру 

Бағдарлама авторы: Жұбаев Н.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Компьютерлік графика туралы жалпы ұғыммен қатар, Corel Draw программасын 

құрастыру және модельдеу туралы мәлімет беру. Осы программа жәрдемімен әйел кӛйлек құрылысын т.б. 

компьютерде сызу кӛрсетілген. Үш ӛлшемді құру жәрдемімен құрылысты сызу. Corel Draw система және Corel 

Draw система сипаттамасы туралы түсінік. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Corel Draw  бағдарламалары. Бұйымның  негізгі сызбасын бағдарлама арқылы 

құру,  арқылыүлгілеу және құрастыру. 

Пререквизиттері: сызу негіздері және сызба геометриясы, педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)компьютерлік бағдарламалар туралы ұғым білу, дизайн туралы ұғым, 

силует, стиль, пропорция, пішін туралы түсіне білу, В)Компьютерді қолдану арқылы бұйымдарды жасау, үгілер 

жасау және әртүрлі макет жасап қолдану. 

 

Модуль 13.1 Сәндік-қолданбалы шығармашылығы І 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Сәндік-қолданбалы  ӛнері және тоқу 

Бағдарлама авторы: Кудасова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: сәндік-қолданбалы  ӛнері және тоқу Киімдерді құрастыру үрдісіндегі жаңа 

жетістіктер, бағыттар, тігін бұйымдардың технологиялық конструкциясы, унификация және стандартизациясы, 

құрамының типтік базалық негіздері. Бала, әйел, ер адам сызбаларының алдыңғы және артқы бойының 

конструциялары, жең сызық турасы және жағаның негізгі сызбасы, алдыңғы бойға қосу. Әр түрлі бұйымдардың 

сызбасын тұрғызу, конструкциялық есептерді шығару және құрамға модель ерекшеліктерін еңгізу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: эстетикалық сапаға ие; кӛркемдік әсерге есептелген; тұрмыс пен интерьерді 

ресімдеу үшін қызмет етеді. 

Пререквизиттері: материалды ӛңдеу практикумы, қазақтың ұлттық нақыштарын бұйымда қолдану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)білу және түсіну жеке тапсырыс бойынша бұйымдарды даярлаудың 

барлық жұмыс түрін орындау; жаңа тетіктерді, құралдарды, технологиялық процестерді және жаңа тігін 

машиналарын пайдаланып берілген бұйымның үлгісін орындау, В)жұмыста орындауда рациональды әдістемені 

қолдана отырып, технологиялық шарттарға байланысты жұмысты орындау, жаңа технологияны пайдаланып 

тапсырыс бойынша бұйымның үлгісін жасақтау. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Құрақтан  бұйым дайындау технологиясы 

Бағдарлама авторы: Умбетова А.З. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тігін машиналары тігін, трикотаж, аяқ киім, галантериялық  және т.б. жеңіл 

ӛнеркәсіп салаларында киімдер, ақжаймалар, трикотаж бұйымдарын ӛндіру үшін қызмет ететін негізгі жабдық 

болып табылады. Тігін машиналарының әр түрі тоқыма ӛнеркәсібіндегі ӛңдеу цехтарында бұйым бӛліктерін 

тігуге қолданылады. Пән бағдарламасында табиғи, химиялық талшықтар және олардан алынған жіптердің, 

тоқыма материалдардың қасиеттері және құрылысы берілген. Сондай-ақ  иірім жіптердің қасиеттері, алынуы, 

ӛңделуі, боялуы және тігін бұйымдарын дайындауда қолданылатын матаның, трикотаждың, беймата 

материалдарының, табиғи және жасанды үлбірдің, тігін жіптері, желімдік, астарлық, іштік материалдардың, 

және табиғи, жасанды былғарының, фурнитуралардың, әрлеу материалдарының ассортименті қарастырылған.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақтың ұлтық ою-ӛрнектері. Лоскут мозайкасы. Қазақ халқының қолданбалы 

қол ӛнер шығармашылығы. Оның формасы және түрлері. Құрастыру және моделдеудің орны.  Дизайнда және 

түстерді қолдану принциптерінің негіздері. Оқу пәнінің толық курсын тыңдағаннан кейін студент тігін 
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бұйымдарын дайындауға арналған тігін машиналарының тігістерінің түрлерін, негізгі механизмдерінің жұмыс 

жасау принциптерін меңгеру. Оқу пәнінің міндеттері: тігін машиналарының түрлері және сабақталу, реттелу 

принциптері, -ылғалды-жылумен ӛңдеу операциясын және міндетін, үтіктеу машиналарын. 

Пререквизиттері: тігін бұйымдарының ӛңдеу практикумы, Тігін бұйымдарының технологиялық негіздері,тігін 

ӛңдірісінің материалтануы.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)білуге тиіс: тігістердің түрлерін;  тігін машиналарының тігіс түрлерін және 

операцияларын; тігін машиналарының ерекшеліктерін;  біліктілігі болуы: тігін машиналарында бұйымдарды 

дайындауда қандай машина қолдану қажеттілігін; тігін жіптерінің сабақталуын; B)тігін машиналарында 

операциялардың орындалу ерекшеліктерін; дағдысының болуы: оқу процесінде компьютер мен ұйысдастыру 

техникаларын пайдалану; мата түрлерін, оқу – тәрбие процесінде қазіргі педагогикалық технологияларды 

қолдану; қазіргі технологиялық жабдықтарды; дизайн, сән туралы ұғым, силует, стиль, пропорция, пішін 

туралы түсінік беру. 

 

Модуль 13.2 Сәндік-қолданбалы шығармашылығы ІІ 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Сәндік-қолданбалы шығармашылығы 

Бағдарлама авторы: Шаштыгарин М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұйымдарды  құрастыру және моделдеудің орны. Құрастырмалы құжаттарда 

құрылғылар және машина деталдар жасауда құрастырмалы   материалдарды қолдану.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Студент бұл пәнді оқу барысында материалдар мен бұйымдарды жобалау туралы 

тапсырмаларды шешуді, бұйымдарды ӛңдеу цехтарына  қойылатын талаптар мен техникалық шарттар, киім 

туралы жалпы мәліметтер мен технологиялық ӛңдеулер, онда пайдаланылатын құрал-жабдықтар, ұлттық  

қолӛнер мен киім композициясының басты  заңдылықтарымен  танысу.   

Пререквизиттері: ағашты механикалық ӛңдеу (техникалық еңбек), сызу негіздері және сызба геометриясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)жеке тапсырыс бойынша киімдерді даярлаудың барлық жұмыс түрін 

орындау; жаңа тетіктерді, құралдарды, технологиялық процестерді және жаңа тігін машиналарын пайдаланып 

берілген бұйымның үлгісін орындау, B)жұмыста орындауда рациональды әдістемені қолдана отырып, 

технологиялық шарттарға байланысты жұмысты орындау, жаңа технологияны пайдаланып тапсырыс бойынша 

бұйымның үлгісін ж асақтау. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Материалдарды кӛркем ӛңдеу технологиясы 

Бағдарлама авторы: Жұбаев Н.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: конструкциялық материалдарды ӛңдеу технологиясы, техника қауіпсіздік 

ережелеріне тоқталынады. Материалдар қасиеттері, ӛңдеудің негізгі ережелеріне сипаттама беріледі, 

конструкциялық материалдарды ӛңдеу технологиясы пәні туралы жалпы түсінік, ӛңдеу кезінде материалдардың 

құрылысы және құралдары. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Станоктардың құрылысы, қауіпсіздік ережелері. Ағаш және металл ӛңдеу  

терминологиясы. Бұыймның негізгі бӛлшектерін ӛңдеу.  

Пререквизиттері: ағашты механикалық ӛңдеу (техникалық еңбек), сызу негіздері және сызба геометриясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)сапалы еңбек ӛнімін шығаруға білімі мен іс-әрекет ептілігін, алғашқы 

дағдысын қалыптастырады; В)тұрмыста және ӛндірісте қолданылатын станотардың құрылысы, түрлері, қызмет 

жасау жолдарын толық меңгеру; ӛндірісте қолданылатын құралдарды пайдаланады. 

 

Модуль 13.3 Сәндік-қолданбалы шығармашылығы ІІІ 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Қазақ ою-ӛрнек композициясы 

Бағдарлама авторы: Сутеева М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ халқының шығармашылық ӛнерінің негізгі орталығы мата бұйымдарының 

негізгі ою ӛрнектері. Қазақтың ұлтық ою-ӛрнектері. Лоскут мозайкасы. Қазақ халқының қолданбалы қол ӛнер 

шығармашылығы. Оның формасы және түрлері. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының шығармашылық ӛнері,  ою-ӛрнек даму тарихы, бұйымда қолдану 

орны. 

Пререквизиттері: материалды ӛңдеу практикумы, сызу негіздері және сызба геометриясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 



95 
 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)қазақтың ұлтық ою-ӛрнектерінің түрлерін біледі, қазақ халқының 

қолданбалы қол ӛнер шығармашылығын пайдаланады, оның формасы және түрлерін біледі. B)ұлттық бұйымда 

сәндеу үлгілерін жасайды. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Былғары және теріден бұйым дайындау технологиясы 

Бағдарлама авторы: Умбетова А.З. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән бағдарламасында табиғи талшықтар және олардан алынған былғары және 

теріден материалдардың қасиеттері және құрылысы берілген. Сондай-ақ қасиеттері, алынуы, ӛңделуі, боялуы 

және бұйымдарын дайындауда қолданылатын беймата материалдарының, табиғи және жасанды үлбірдің, тігін 

жіптері, желімдік, астарлық, іштік материалдардың, және табиғи, жасанды былғарының, фурнитуралардың, 

әрлеу материалдарының ассортименті қарастырылған.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Былғары және теріден бұйым материалдар. Материалдардың қасиеттері (былғары 

және тері). Материалдар құрылымы. материалдарының түрлері, құрамы мен қасиеті жӛнінде түсінік беру; 

материалдарын тұтынуға шыдамдылығы жӛнінде мәліметтер беру; материалдардың құрылымын, қасиетін 

анықтау тәсілдері мен таныстары студенттердің кәсіи білімі мен біліктілігін арттыру, материалдарды ӛндеу 

технологиясын және олардан жасалатын бұйырығы жӛнінде білім беру. 

Пререквизиттері: тігін бұйымдарының ӛңдеу технологиясы, тігін ӛңдірісінің материалтануы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуге тиіс: материалдардың (былғары және тері) құрылымын; 

материалдардың қасиетін және оларды мақсатты түрде ӛзгертуді; материалдардан дайын бұйым жасау үшін 

алдын-ала ӛндеу жұмыстарын мамандандырылу саласына сай материалтану оқу шеберханасы. Біліктілігі 

болуы: материалдардың құрылымын аңықтауды; материалдардың қасиетін аңықтауды; материлдардан дайын 

бұйым жасау. В)Дағдысының болуы: Оқу процесінде компьютер мен ұйысдастыру техникаларын пайдалану;  

оқу – тәрбие процесінде қазіргі педагогикалық технологияларды қолдану; қазіргі технологиялық жабдықтарды 

біліктілігі деңгейінде пайдалануға дағдылануы тиіс. 

 

Модуль 14.1  Материалдарды кӛркем ӛңдеу технологиясы І 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Киім кӛркемдеп әшекейлеу 

Бағдарлама авторы: Сутеева М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Киімдерді құрастыру үрдісіндегі жаңа жетістіктер, бағыттар, тігін бұйымдардың 

технологиялық конструкциясы, унификация және стандартизациясы, құрамының типтік базалық негіздері. 

Бала, әйел, ер адам сызбаларының алдыңғы және артқы бойының конструциялары, жең сызық турасы және 

жағаның негізгі сызбасы, алдыңғы бойға қосу. Әр түрлі бұйымдардың сызбасын тұрғызу, конструкциялық 

есептерді шығару және құрамға модель ерекшеліктерін еңгізу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны Кіріспе. Курсты оқыту мақсаты мен міндеті. Киімді құрастыру және модельдеу 

пәнін оқытуда әртүрлі жоғары киімдерді құрастыру, модельдеу облысындағы теориялық білімдер мен 

практикалық іскерлігі. Құрастыру үрдісі тәжірибеде қолданылуы және оның ӛндірістегі ролі, адам денесінің  

құрылысы және ӛлшеу техникасы.Киімді құрастыру үрдісіндегі жаңа жетістіктер, бағыттар, тігін бұйымдардың 

технологиялық конструкциясымен, құрамының типтік базалық негізі. Киімді кӛркемдеп әшекейлеу әдістері. 

Киімді кӛркемдеп әшекейлеуде студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту. Қазіргі заман киімін жасау. 

Пререквизиттері: тігін бұйымдарының ӛңдеу практикумы, тігін ӛңдірісінің материалтануы.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)білу және түсіну жеке тапсырыс бойынша киімдерді даярлаудың барлық 

жұмыс түрін орындау; жаңа тетіктерді, құралдарды, технологиялық процестерді және жаңа тігін машиналарын 

пайдаланып берілген бұйымның үлгісін орындау, В) жұмыста орындауда рациональды әдістемені қолдана 

отырып, технологиялық шарттарға байланысты жұмысты орындайды, жаңа технологияны пайдаланып 

тапсырыс бойынша бұйымның үлгісін жасақтайды, ұлттық бұйымда сәндеу үлгілерін жасайды. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Киім дайындау технологиясының ерекшеліктері 

Бағдарлама авторы: Сутеева М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Киімдерді құрастыру үрдісіндегі жаңа жетістіктер, бағыттар, тігін бұйымдардың 

технологиялық конструкциясы, унификация және стандартизациясы, құрамының типтік базалық негіздері. 

Бала, әйел, ер адам сызбаларының алдыңғы және артқы бойының конструциялары, жең сызық турасы және 

жағаның негізгі сызбасы, алдыңғы бойға қосу. Әр түрлі бұйымдардың сызбасын тұрғызу, конструкциялық 

есептерді шығару және құрамға модель ерекшеліктерін еңгізу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Курсты оқыту мақсаты мен міндеті. Киімді құрастыру және модельдеу 

пәнін оқытуда әртүрлі жоғары киімдерді құрастыру, модельдеу облысындағы теориялық білімдер мен 

практикалық іскерлігі. Құрастыру үрдісі тәжірибеде қолданылуы және оның ӛндірістегі ролі, адам денесінің  
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құрылысы және ӛлшеу техникасы. Киімді құрастыру үрдісіндегі жаңа жетістіктер, бағыттар, тігін бұйымдардың 

технологиялық конструкциясымен, құрамының типтік базалық негізі. Киімді кӛркемдеп әшекейлеу әдістері. 

Киімді кӛркемдеп әшекейлеуде студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту. Қазіргі заман киімін жасау. 

Пререквизиттері: материалдарды ӛндеу практикумы, сызу негіздері және сызба геометриясы.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)білу және түсіну жеке тапсырыс бойынша киімдерді даярлаудың барлық 

жұмыс түрін орындау; жаңа тетіктерді, құралдарды, технологиялық процестерді және жаңа тігін машиналарын 

пайдаланып берілген бұйымның үлгісін орындау, В)жұмыста орындауда рациональды әдістемені қолдана 

отырып, технологиялық шарттарға байланысты жұмысты орындау, жаңа технологияны пайдаланып тапсырыс 

бойынша бұйымның үлгісін жасақтау. 

 

Модуль 14.2  Материалдарды кӛркем ӛңдеу технологиясы ІІ 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Ауылшаруашылық техникасы 

Бағдарлама авторы: Жұбаев Н.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курста конструкциялық материалдарды ӛңдеу технологиясы, техника қауіпсіздік 

ережелеріне тоқталынады. Ауылшаруашылық техникасы, ӛңдеудің  негізгі ережелеріне сипаттама беріледі, 

конструкциялық материалдарды ӛңдеу технологиясы пәні туралы жалпы түсінік, ӛңдеу кезінде материалдардың 

құрылысы және құралдары. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Станоктардың құрылысы, қауіпсіздік ережелері. Техниканы ӛңдеу  

терминологиясы. Бұйымның негізгі бӛлшектерін ӛңдеу.  

Пререквизиттері:  материалды ӛңдеу практикумы (техникалық еңбек), сызу негіздері және сызба геометриясы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)сапалы еңбек ӛнімін шығаруға білімі мен іс-әрекет ептілігін, алғашқы 

дағдысын қалыптастырады; В)тұрмыста және ӛндірісте қолданылатын станоктардың құрылысын, түрлерін 

біледі, ауылшаруашылық техникасының қызмет жасау жолдарын толық меңгереді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Бұйымдарды жобалау және ӛндеу технологиясы 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоба процесінде құрастыру және моделдеудің орны. Құрастырмалы құжаттарда 

құрылғылар және машина деталдар жасауда құрастырмалы материалдарды қолдану. Қабылдау 

психологиясының негізі. Дизайнда және түстерді қолдану принциптерінің негіздері. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Құрастыру және моделдеудің орны.  Қабылдау психологиясының негізі. Дизайнда 

және түстерді қолдану принциптерінің негіздері.Дизайн негіздері. 

Пререквизиттері: сызу негіздері және сызба геометриясы, материалды ӛңдеу практикумы (техникалық еңбек) 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуге тиіс: материалдардың құрылымын; материалдардың қасиетін және 

оларды мақсатты түрде ӛзгертуді; материалдардан дайын бұйым жасау үшін алдын-ала ӛндеу жұмыстарын 

мамандандырылу саласына сай материалтану оқу шеберханасы. Біліктілігі болуы: материалдардың құрылымын 

аңықтауды; материалдардың қасиетін анықтауды; материлдардан дайын бұйым жасайды. В)Дағдысының 

болуы: Оқу процесінде компьютер мен ұйымдастыру техникаларын пайдаланады; оқу – тәрбие процесінде 

қазіргі педагогикалық технологияларды қолданады. 

 

Модуль 14.3   Материалдарды кӛркем ӛңдеу технологиясы ІІІ 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Метал және ағаш бұйымдарын моделдеу, макеттеу 

Бағдарлама авторы: Жубаев Н.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: метал және ағаш материалдарды ӛңдеу технологиясы, техника қауіпсіздік 

ережелеріне тоқталынады. Материалдар қасиеттері, ӛңдеудің  негізгі ережелеріне сипаттама беріледі, 

конструкциялық материалдарды ӛңдеу технологиясы пәні туралы жалпы түсінік, ӛңдеу кезінде материалдардың 

құрылысы және құралдары. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: материалды ӛңдеу практикумы (техникалық еңбек), сызу негіздері және сызба 

геометриясы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)сапалы еңбек ӛнімін шығаруға білімі мен іс-әрекет ептілігін, алғашқы 

дағдысын қалыптастырады; В)тұрмыста және ӛндірісте қолданылатын станоктардың құрылысын, түрлерін 

біледі, қызмет жасау жолдарын толық меңгереді; ӛндірісте қолданылатын құралдарды пайдаланады. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Кәсіптік оқытудағы психологияның инновациялық әдістері 
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Бағдарлама авторы: Шаштыгарин М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі кезеңде қоғамда еңбек процесінде жастарды тәрбиелеуде жаңа талаптар 

қойылуына сәйкес адамның еңбек қызметінде сапалы ӛзгерістер болуда. Сондықтан, мектеп жастарын 

мамандыққа дайындауда мұғалімнен кәсіби психологияны білуді қажет етеді. Кәсіптік оқыту оқытушысын 

дайындауда еңбек процесінде жүйелі қарым-қатынастардың психофизиологиялық аспектілерін зерттеу, 

психофизиология, физиология салаларында және оқушылардың кәсіби іс-әрекетін басқару мен ұйымдастырудың 

жалпы негіздерінен білім алуды қаматамасыз етуді қажет етеді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психология негіздері.Тұлға және қазіргі заман инженердің ойлау 

қабілеттілігі.Д.Сьюпердің кәсіптік даму теориясы.Дж. Холландың типологиялық теориясы. Э.Гинзбергтің 

шынайы мәмілеге келу теориясы.Мамандық типтері Кәсіптік бағдар, кәсіптік таңдау және кәсіптік жарамдылық 

негіздері.Тұлғаның кәсіптік ӛсуінің психологиялық аспектілері. ХХI ғ инженер тұлға және техникалық ойлау 

жүйесі. Кәсіптік оқыту және кәсіптік-техникалық ойлауын қалыптастыру. Қазіргі заман техникасын жобалауда 

инженер психологиясы. Адам және техниканың ӛзара байланысы. Инженердің «Оперативтік ойлауы» 

Пререквизиттері: психология және адам дамуы, педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)студенттер тӛмендегідей білімді меңгереді, кәсіби психологияның даму 

тарихын біледі; кәсіби психология әдістерін біледі; еңбек процесінде психологиялық жас ерекшеліктерінің 

қолданады; В)жұмысшының жеке кәсіби тұлғасы; кәсіби қызметінің құрылымы және оны реттеу; кәсіби бағдар 

және кәсіби іріктеудің психологиялық ерекшеліктері; оқушыларды тәрбиелеуді басқарудың психологиялық-

педагогикалық аспектілерін қолданады; еңбек процесінде психологиялық міндеттерді жетілдірудің 

психологиялық заңдылықтары пайдаланады. 

 

6В02101 – ХОРЕОГРАФИЯ 

2 КУРС 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 
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5.1 Модуль - Инклюзивті білім беру және хореографиялық пәндер, 20 кредит 

ЖББП ТК BBC 2111 Білім берудегі цифрландыру 3 5 

БП ТК ZBOA 2212 Заманауи биді оқыту әдістемесі 3 5 

БП ТК Ans 2213 Ансамбль 3 5 

БП ТК FВ 2214 Фольклорлық билер 3 5 

5.2 Модуль - Бизнес негіздері және хореография тарихы, 20 кредит 

ЖББП ТК KBN 2111 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК HМ 2212 Хореографиялық мұра 3 5 

БП ТК MB 2213 Мінезді билер 3 5 

БП ТК КFBKK 2214 Қазақ-фольклорлық биінің композицияcы және қойылымы 3 5 

6 Модуль - Инклюзив, философия, классикалық биі, 16 кредит 

БП ЖК IBB 2215 Инклюзивті білім беру 3 3 

ЖББП МК Fil  2116 Философия 3 5 

БП ЖК KBOAN(2) 2217 Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2 4 5 

  Ӛндірістік практика 4 3 

7.1 Модуль - Орындаушылық іс-әрекет, 20 кредит 

БП ТК RP 2218 Ритмика және пластика 4 5 

БП ТК MВТ 2219 Модерн бинің техникасы 4 5 

БП ТК BBSK 2220 Балалар биінің сюжеттік қойылымы 4 5 

БП ТК EB 2221 Этнографиялық би 4 5 

7.2 Модуль - Орындаушылық шеберлік, 20 кредит 

БП ТК BІ 2218 Би және ырғақ 4 5 

БП ТК PВ 2219 Пластикаға би 4 5 

БП ТК SОВ 2220 Сюжетті - ойындық билер 4 5 

БП ТК FEВ 2221 Фольклорлық-этнографиялық би 4 5 

 

5.1 Модуль Инклюзивті білім беру және хореографиялық пәндер 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Білім берудегі цифрландыру 

Бағдарлама авторы: Шангытбаева Г.А. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Цифрлық технологияларды зерттеу, бiлiм берудiң барлық деңгейлерiнде 

цифрлық технологияларды дамыту және енгiзу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ақпараттық және сандық білім беру ресурстары. Заманауи оқу үдерісінде сандық 

технологияларды пайдалану. Сандық және интернет-ресурстардың тұжырымдамасы, жіктемесі. Цифрлы білім 

беру ресурстарымен ӛзара әрекеттесудің формалары. Мультимедиа технологиясы. Оқу үдерісінде 

мультимедиялық технологияларды («Виртуалды шындық» технологиясы, «Панорамалық бейнелер» 

технологиясы, «3D модельдеу» технологиясы, «Білім берудегі робототехника» технологиясы, мультимедиялық 

оқыту мазмұны, интерактивті электрондық мазмұн) пайдалану 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы математика, информатика 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)цифрлық технологияларды оқытуда қолдану принциптерін білу және 

түсіну; B) цифрлық ресурстарды құру және пайдалану; C)цифрлық технологияларды қолдану туралы білімді 

және түсінікті кӛрсете білу, қорытынды жасау; D)ақпаратты тыңдап, айырбастауға, ӛз пікірлерін айту; E)алған 

білімін практикада қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Заманауи биді оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Заманауи биді оқыту әдістемесі теориясы мен практикасы туралы негізгі білімге 

негізделген шығармашылық әуелеті бар білікті маман қалыптастыру. Жеке тұлғаның ӛзінің және жан – жақты 

дамуына барлық әрекеттердің түрін бағыттау, эстетикалық мәнерін,әлеуметтік маңызды әрекетінде сұраныс пен 

қабілеттілігін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Заманауи биді оқыту әдістемесі тарихына кіріспе. Оқу жоспарына талдау. 

Методикалық қимылдар әдістері. Қарапайым элементтерін зерттеу әдістері. Денені, аяқтарды, қолдарды, басты 

орнату. Аяқтың қимылы және залдың ортасына қарай орналасауын үйрену. 

Пререквизиттері: Қазақ биін оқытудың әдістемелік негіздері 1,Тарихи – тұрмыстық биін оқытудың 

әдістемелік негіздері. 

Постреквизиттері: Халық – сахналық биін оқытудың әдістемелік негіздері 2, Классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Заманауи биді оқыту әдістемесі - мектеп би тобы үшін репертуарын 

тандауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін. В)Дұрыс мектеп би тобы үшін 

репертуарын тандауға үйрену.Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін қолдану. 

С)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық 

ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ету; Д)Заманауи би тарихы мен мәдениетін кәсіби 

шығармашылық би тарихының қалыптасуы; Е)Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік,кәсіби араласу, 

ұйымдастыру,және басқару. Білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін 

қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Ансамбль 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ансамбль құрудың теориясы мен практикасы туралы негізгі білімге негізделген 

шығармашылық әуелеті бар білікті маман қалыптастыру. Жеке тұлғаның ӛзінің, топтың және жан – жақты 

дамуына барлық әрекеттердің түрін бағыттау, эстетикалық мәнерін,әлеуметтік маңызды әрекетінде сұраныс пен 

қабілеттілігін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнге кіріспе. Би қойылымы. Этюдтар қою. Этюдтардың түрлерімен жұмыс. 

Характерімен және мәнерінің ұғымы. Элементтерді практикалық игеру. Методикалық қимылдар әдістері. 

Қарапайым элементтерін зерттеу әдістері. Денені, аяқтарды, қолдарды, басты орнату. Аяқтың қимылы және 

залдың ортасына қарай орналасауын үйрену. 

Пререквизиттері: Қазақ биін оқытудың әдістемелік негіздері 1,Тарихи – тұрмыстық биін оқытудың 

әдістемелік негіздері. 

Постреквизиттері: Халық – сахналық биін оқытудың әдістемелік негіздері 2, Классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ансамбльдің - репертуарын тандауға үйрену. Балалар мен би 

шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін. В)Дұрыс мектеп би тобы үшін репертуарын тандауға үйрену. 

Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін қолдану. С)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және 

практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік 

ету; Д)Заманауи би тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы; Е)Концерттік-

орындаушылық, кәсіби шеберлік , ұйымдастыру, басқару және теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Фольклорлық билер 
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Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Фольклорлық билердің әдістемесі теориясы мен практикасы туралы негізгі 

білімге негізделген шығармашылық әуелеті бар білікті маман қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнге кіріспе. Ұсынылған музыкалық үлгі бойынша коипозицияны ӛз бетінше 

құрастыру. Би қойылымы. Этюдтар қою. Этюдтардың түрлерімен жұмыс. Характерімен және мәнерінің ұғымы. 

Элементтерді практикалық игеру. Методикалық қимылдар әдістері. Қарапайым элементтерін зерттеу әдістері. 

Денені, аяқтарды, қолдарды, басты орнату.  

Пререквизиттері: Қазақ биін оқытудың әдістемелік негіздері 1,Тарихи – тұрмыстық биін оқытудың 

әдістемелік негіздері. 

Постреквизиттері: Халық – сахналық биін оқытудың әдістемелік негіздері 2, Классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Фольклорлық билер - репертуарын тандауға үйрену. Балалар мен би 

шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін. В)Дұрыс мектеп би тобы үшін репертуарын тандауға үйрену.Балалар 

мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін қолдану. С)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және 

практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік 

ету; Д)Заманауи би тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы; Е)Концерттік-

орындаушылық, кәсіби шеберлік ұйымдастыру, басқару және теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. 

 

5.2 Модуль - Бизнес негіздері және хореография тарихы 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектепте игерілген пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Білу және түсіну:кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін ӛз бетінше талдай алуды; С.Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, ӛңдеу, талдау; D. Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы; 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Хореографиялық мұра 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ би қойылымының композициясы .Хореография тарихи жағынан 

қалыптастыру, даму, ӛсіп-ӛркендеу жолы әрбір ұлттың әр халықтың ӛмір -тұрмысымен, би ӛнерімен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Би қозғалыстарын  дұрыс орындау мен әдістемесі,күрделі элементтерін орындауға 

би дағдырларын дамытуы 

Пререквизиттері: Халықтық – сахна биі, Хореографиялық мұра 

Постреквизиттері: Қазақ билерінің мұрасы, халық-сахна биін оқытудың әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білу керек Қазақ биінің хореографиялық мұрасымен және мәдениетін 

кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы; В)Жасай білу.Орындаушылық ӛнердің ғылыми және 

практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік 

ету; Е)Меңгеру. Концерттік-орындаушылық,кәсіби шеберлік, кәсіби араласу, ұйымдастыру және басқару. 

Ұлтық дәстүрлерді білу, би ұжымындарға репертуарлары болып табылады.  Хореография  мамандығы  

бойынша білім беру саласындағы қазақ  билер кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті 

білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. Халық 

стильдендірілген дұрыс қойылған би және би құрамы болып табылады, ,сондай- ақ  ұлттық қозғалыстар сақтау 

және мәнерде орындау.  

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Мінезді билер 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г Ж. 
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Курсты оқытудың мақсаты:  Хореография тарихи жағынан қалыптастыру,даму ,ӛсіп-ӛркендеу жолы әрбір 

ұлттын әр халықтың ӛмір-тұрмысымен, би ӛнірімен таныстыру.  

Пәннің  қысқаша  мазмҧны: Хореографияық ӛнер дүние жүзілік ӛнердің бір бӛлігі болып табылады,әсіресе 

осы пәннің зерттеуінде теориялық және практикалық сабақтарын оқытады. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы музыка және дене тәрбиесі. 

Постреквизиттері: Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері, Халықтық-сахна биін оқытудың 

әдістемелік негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білу керек қазақ және шетел хореографиясының  тарихы мен мәдениетін 

кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы. В)Жасай білу.Орындаушылық ӛнердің ғылыми және 

практикалық сұрақтарды шешу; алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік 

ету. Е)Меңгеру. Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік, кәсіби араласу, ұйымдастыру және басқару. 

Ұлттық дәстүрлерді білу, би ұжымындарға репертуарлары болып табылады. Дүние жүзілік хореография  

мамандығы  бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті 

білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Қазақ-фольклорлық биінің композициясы және қойылымы 

Бағдарлама авторы: оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: Хореография тарихи жағынан қалыптастыру,даму ,ӛсіп-ӛркендеу жолы әрбір 

ұлттын әр халықтың ӛмір-тұрмысымен, би ӛнірімен таныстыру  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Хореография мамандығы бойынша білім беру саласындағы міндеттерді 

тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет, ӛнер  шеңберінде ақпараттық технологияларды 

қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы «Музыка», Дене шынықтыру пәндері. 

Постреквизиттері: Классикалық биді оқытудың әдістемесі, Халықтық-сахна биін оқытудың әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: Білімдік (педагогикалық): жалпы білім беретін мектептерде, колледждерде, 

ӛнер мектептері мен студияларда, шығармашылық орталықтар мен мәдениет үйлерінде, балалар мекемелерінде, 

ансамбльдер мен клубтарда (ауылдық, аулалық, талғамы бойынша т.б.) хореография пәні мұғалімі. А)Білу 

керек хореографиялық мұраның тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы; 

В)Жасай білу.Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін 

хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілікету; Е)Меңгеру.Концерттік-орындаушылық, 

кәсіби шеберлік, кәсіби араласу, ұйымдастыру және басқару. Ұлттық дәстүрлерді білу, би ұжымындарға 

репертуарлары болып табылады.  

  

6 Модуль - Инклюзив, философия, классикалық биі 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге арнайы білім берудің жағдайын және даму тарихы мен инклюзивті 

білім берудің ерекшеліктерін қалыптастыру.  Инклюзивті білім беруде мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту 

мен тәрбиелеу қағидаларымен студенттерді таныстыру. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуға арналған 

мекемелердің әр түрлі типімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мүмкіндігі шектеулі жандарға деген қарым –қатынастың ӛзгеру эволюциясы. 

Дамудағы кемшіліктерді ерте анықтау мен оларға арнайы кӛмек кӛрсету. Арнайы білім беру мазмұнының 

жағдайы. Дамуында кемшілігі бар балаларды тәрбиелеуді ұйымдастыру. Инклюзивті білім берудің мәні. Түрлі 

елдердегі инклюзивті білім беру процесінің ерекшеліктері. Қазақстанда инклюзивті білім беру мекемелерінің 

жұмысы. Білім беру реформасының құқықтық жағдайлары. Мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беру 

мекемелеріне қосудағы жұмыстарды ұйымдастыру. Инклюзивті білім беруді бақылау мен бағалау. Жеке 

дамыта оқыту бағдарламасының құрылу принциптері. Ата –аналармен қарым –қатынас жасаудың тиімді 

әдістері. Мектепке дейінгі мекемелерде, орта білім беру мекемелерінде және емдік –кәсіптік мекемелердегі оқу 

–тәрбие процесін ұйымдастыру.   

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектепте игерілген пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беру кабинеттерінің қызметін ұйымдастырудың үлгілері 

туралы білім кӛлемін қолдана біледі. C)Инклюзивті білім беру туралы білімдерді  пайдалана біледі. D)Арнаулы 

кӛмек қажет ететін балаларды қоғамға интеграуиялау және коррекциялық-дамыта оқытудың ерекшеліктерін 

меңгереді. Е)Инклюзиві білім беруде ата–аналармен қарым-қатынас жасаудың әдістерін игереді. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2 
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Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Классикалық биді оқытудың теориясы 2 негізгі білімге негізделген 

шығармашылық әуелеті бар білікті маман қалыптастыру. Жеке тұлғаның ӛзінің және жан – жақты дамуына 

барлық әрекеттердің түрін бағыттау, эстетикалық мәнерін,әлеуметтік маңызды әрекетінде сұраныс пен 

қабілеттілігін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Пәнге кіріспе. Ұсынылған музыкалық үлгі бойынша коипозицияны ӛз бетінше 

құрастыру. Би қойылымы. Этюдтар қою. Этюдтардың түрлерімен жұмыс. Характерімен және мәнерінің ұғымы. 

Элементтерді практикалық игеру. Методикалық қимылдар әдістері. Қарапайым элементтерін зерттеу әдістері. 

Денені, аяқтарды, қолдарды, басты орнату.  

Пререквизиттері: Заманауи биді оқыту әдістемесі, Ансамбль 

Постреквизиттері: Классикалық бидің үлгілері, Халық – сахналық биін оқытудың әдістемелік негіздері 2, 

Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Классикалық биді оқытудың теориясы - мектеп би тобы үшін репертуарын 

тандауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін. В)Дұрыс мектеп би тобы үшін 

репертуарын тандауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін қолдану. С)Жасай 

білу. Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық 

ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ету; Д)Білу керек ертегі кейіпкерлерінің тарихы мен мәдениетін 

кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы; Е)Меңгеру. Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік, 

кәсіби араласу, ұйымдастыру және басқару. Ұлтық дәстүрлерді білу,би ұжымындарға репертуарлары болып 

табылады. Хореография мамандығы бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге 

асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. 

 

7.1 Модуль Орындаушылық іс-әрекет 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Ритмика және пластика  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ритмика және пластика теориясы мен практикасы туралы негізгі білімге 

негізделген шығармашылық әуелеті бар білікті маман қалыптастыру. Жеке тұлғаның ӛзінің және жан – жақты 

дамуына барлық әрекеттердің түрін бағыттау, эстетикалық мәнерін,әлеуметтік маңызды әрекетінде сұраныс пен 

қабілеттілігін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Пәнге кіріспе. Ұсынылған музыкалық үлгі бойынша коипозицияны ӛз бетінше 

құрастыру. Би қойылымы. Этюдтар қою. Этюдтардың түрлерімен жұмыс. Характерімен және мәнерінің ұғымы. 

Элементтерді практикалық игеру. Методикалық қимылдар әдістері. Қарапайым элементтерін зерттеу әдістері. 

Денені, аяқтарды, қолдарды, басты орнату.  

Пререквизиттері: Заманауи биді оқыту әдістемесі, Ансамбль 

Постреквизиттері: Классикалық бидің үлгілері, Халық – сахналық биін оқытудың әдістемелік негіздері 2, 

Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ритмика және пластика - мектеп би тобы үшін репертуарын тандауға 

үйрену. Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін. В)Дұрыс мектеп би тобы үшін репертуарын 

тандауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін қолдану. С)Орындаушылық ӛнердің 

ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға 

және жетекшілік ету; Д)Ритмика және пластика тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының 

қалыптасуы; Е)Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік,кәсіби араласу,ұйымдастыру және басқару. Ұлтық 

дәстүрлерді білу,би ұжымындарға репертуарлары болып табылады. Хореография  мамандығы  бойынша білім 

беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, 

тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Модерн биінің техникасы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Модерн биінің техникасы теориясы мен практикасы туралы негізгі білімге 

негізделген шығармашылық әуелеті бар білікті маман қалыптастыру. Жеке тұлғаның ӛзінің және жан – жақты 

дамуына барлық әрекеттердің түрін бағыттау, эстетикалық мәнерін,әлеуметтік маңызды әрекетінде сұраныс пен 

қабілеттілігін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Пәнге кіріспе. Ұсынылған музыкалық үлгі бойынша коипозицияны ӛз бетінше 

құрастыру. Би қойылымы. Этюдтар қою. Этюдтардың түрлерімен жұмыс. Характерімен және мәнерінің ұғымы. 

Элементтерді практикалық игеру. Методикалық қимылдар әдістері. Қарапайым элементтерін зерттеу әдістері. 

Денені, аяқтарды, қолдарды, басты орнату.  

Пререквизиттері: Заманауи биді оқыту әдістемесі, Ансамбль 

Постреквизиттері: Классикалық бидің үлгілері, Халық – сахналық биін оқытудың әдістемелік негіздері 2, 

Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Модерн биінің техникасы - үшін репертуарын тандауға үйрену. Балалар 

мен би шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін. В)Дұрыс мектеп би тобы үшін репертуарын тандауға 

үйрену. Балалар мен би шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолдану. С)Орындаушылық ӛнердің ғылыми 

және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және 

жетекшілік ету; Д)Модерн би тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы; 

Е)Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік,кәсіби араласу,ұйымдастыру және басқару. Ұлтық дәстүрлерді 

білу,би ұжымындарға репертуарлары болып табылады, білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Балалар биінің сюжеттік қойылымы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Балалар биінің сюжеттік қойылымы әдістемесі теориясы мен практикасы туралы 

негізгі білімге негізделген шығармашылық әуелеті бар білікті маман қалыптастыру. Жеке тұлғаның ӛзінің және 

жан – жақты дамуына барлық әрекеттердің түрін бағыттау, эстетикалық мәнерін,әлеуметтік маңызды 

әрекетінде сұраныс пен қабілеттілігін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Пәнге кіріспе. Ұсынылған музыкалық үлгі бойынша коипозицияны ӛз бетінше 

құрастыру. Би қойылымы. Этюдтар қою. Этюдтардың түрлерімен жұмыс. Характерімен және мәнерінің ұғымы. 

Элементтерді практикалық игеру. Методикалық қимылдар әдістері. Қарапайым элементтерін зерттеу әдістері. 

Денені, аяқтарды, қолдарды, басты орнату.  

Пререквизиттері: Заманауи биді оқыту әдістемесі, Ансамбль 

Постреквизиттері: Классикалық бидің үлгілері, Халық – сахналық биін оқытудың әдістемелік негіздері 2, 

Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Классикалық биді оқытудың теориясы - мектеп би тобы үшін репертуарын 

тандауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін. В)Дұрыс мектеп би тобы үшін 

репертуарын тандауға үйрену.Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін қолдану. С)Жасай білу. 

Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық 

ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ету; Д)Классикалық биді оқытудың теориясының тарихы мен 

мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы; Е)Концерттік-орындаушылық, кәсіби 

шеберлік,кәсіби араласу, ұйымдастыру және басқару. Ұлтық дәстүрлерді білу,би ұжымындарға репертуарлары 

болып табылады. Хореография мамандығы бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін 

жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін 

меңгеруі тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Этнографиялық би 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Этнографиялық би туралы негізгі білімге негізделген шығармашылық әуелеті 

бар білікті маман қалыптастыру. Жеке тұлғаның ӛзінің және жан – жақты дамуына барлық әрекеттердің түрін 

бағыттау, эстетикалық мәнерін,әлеуметтік маңызды әрекетінде сұраныс пен қабілеттілігін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Пәнге кіріспе. Ұсынылған музыкалық үлгі бойынша коипозицияны ӛз бетінше 

құрастыру. Би қойылымы. Этюдтар қою. Этюдтардың түрлерімен жұмыс. Характерімен және мәнерінің ұғымы. 

Элементтерді практикалық игеру. Методикалық қимылдар әдістері. Қарапайым элементтерін зерттеу әдістері. 

Денені, аяқтарды, қолдарды, басты орнату.  

Пререквизиттері: Заманауи биді оқыту әдістемесі, Ансамбль 

Постреквизиттері: Классикалық бидің үлгілері, Халық – сахналық биін оқытудың әдістемелік негіздері 2, 

Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Этнографиялық би би тобы үшін репертуарын тандауға үйрену. Балалар 

мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін. В)Дұрыс мектеп би тобы үшін репертуарын тандауға үйрену. 

Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін қолдану. С)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және 

практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік 

ету; Д)Этнографиялық би тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы; 

Е)Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік,кәсіби араласу,ұйымдастыру және басқару. Ұлтық дәстүрлерді 

білу, би ұжымындарға репертуарлары болып табылады. Хореография  мамандығы  бойынша білім беру 

саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, 

тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. 

7.2 Модуль - Орындаушылық шеберлік 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е). 

Пәннің атауы: Би және ырғақ 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР-ң еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж.   
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Курсты оқытудың мақсаты: Фитнес хореографиясы билерінің қойылымы ,қазіргі заман хореография ӛнерінің 

дамуы тенденцияларын білу;хореографиялық шығарманы құру және анализ жасау; білімді және 

хореографиялық арнайы пәндердің әдістемесін оқытып үйрете білуді және құрылымның прициптерін 

қалыптастыру және сол сияқты хореография пәндерін игерудің тәсілдерін үйрену тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Хореография  мамандығы Ритмика бойынша білім беру саласындағы міндеттерді 

тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық , ӛнер  шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана 

білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы. 

Пререквизиттері: Ӛнер сабағы, Музыка сабағы мектеп курсы 

Постреквизиттері: Классикалық бидің үлгілері, Халық – сахналық биін оқытудың әдістемелік негіздері 2, 

Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Хореография мамандығы бойынша білім беру саласындағы міндеттерді 

тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет, ӛнер шеңберінде ақпараттық технологияларды 

қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы; В)Хореография мамандығы бойынша білім 

беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, 

тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. Д)Білу керек ойын билерінің қойылымының 

тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы;ету С)Жасай білу. Орындаушылық 

ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды 

ұйымдастыруға және пластика билерінің қойылымы. Қазіргі заман хореография ӛнерінің дамуы 

тенденцияларын білу; хореографиялық шығарманы құру және анализ жасау; білімді және хореографиялық 

арнайы пәндердің әдістемесін оқытып үйрете білуді және құрылымның прициптерін қалыптастыру және сол 

сияқты хореография пәндерін игерудің тәсілдерін үйрену тиіс. 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Пластикаға би  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Модерн классикалық би элементтерімен.Қазіргі заман хореография ӛнерінің 

дамуы тенденцияларын білу;хореографиялық шығарманы құру және анализ жасау;білімді және 

хореографиялық арнайы пәндердің әдістемесін оқытып үйрете білуді және құрылымның прициптерін 

қалыптастыру және сол сияқты хореография пәндерін игерудің тәсілдерін үйрену тиіс. дұрыс мектеп би тобы 

үшін репертуарын тандауға үйрену.Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамытту үшін қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Би қозғалыстарын дұрыс  орындау мен әдістемесі,курделі элементтерін орындауға 

би дағдырларын дамытуы. 

Пререквизиттері: Халықтық – сахна биі, Хореографиялық мұра 

Постреквизиттері: Қазақ билерінің мұрасы, халық-сахна биін оқытудың әдістемесі, джаз хореографиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әдістемелік хореография ұжымындарға әдістерін білімдерін пайдалану 

білу,шығармашылық кабілеттерін анықтау әдістемесін қолдану. В) Әдістемелік хореографияық ұжымындарға 

әдістерін, білімдерін пайдалана білу,шығармашылық кабілеттерін аңықтау әдістемесін қолдану. Дұрыс мектеп 

би тобы үшін репертуарын тандауға үйрену.Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін қолдану. 

Хореография  мамандығы  бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру 

үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. Д)Білу 

керек модерн классикалық би элементтерінің  тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының 

қалыптасуы; С)Жасай білу.Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған 

білімдерін хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ету; Е)Меңгеру. Концерттік-

орындаушылық,кәсіби шеберлік,кәсіби араласу,ұйымдастыру,және басқару. Ұлтық дәстүрлерді білу,би 

ұжымындарға репертуарлары болып табылады.  

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С)  Д)  Е). 

Пәннің атауы -  Сюжетті - ойындық билер 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сюжетті - ойындық билерге мәнерлі және мінезді би элементтерін сабақ беру 

барысында қалыптастыру.  

Пәннің  қысқаша  мазмҧны: Сюжетті - ойындық билерге қозғалыстарын дұрыс  орындау мен курделі 

элементтерін орындауға би дағдырларын дамыту. Сюжет тарих тақырбында ойлап табу,тарих материалдарды 

қолдану. 

Пререквизиттері: Классиқалық биді оқытудың әдістемелік негіздері.Халық-сахна биді оқытудың әдістемелік 

негіздері. Модерн классиқалық би элементтерімен  

Постреквизиттері: Балалар хореографиясынң репертуары, классикалық биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі, қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сюжет тарих тақырбында ойлап табу,тарих материалдарды қолданіп би 

кою. В)Мәнерлі және мінезді әдістерін, ойларын пайдалана білу, шығармашылық кабілеттерін аңықтау. 

С)Жасай білу. Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу; алған білімдерін 
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хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ету. Е)Меңгеру. Концерттік-орындаушылық, 

кәсіби шеберлік, кәсіби араласу,ұйымдастыру,және басқару.  

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Фолклор-этнографиялық би 

Бағдарлама авторы: оқытушы Мамбетова Г.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: Хореография тарихи жағынан қалыптастыру,даму ,ӛсіп-ӛркендеу жолы әрбір 

ұлттын әр халықтың ӛмір-тұрмысымен, би ӛнірімен таныстыру  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Хореография мамандығы бойынша білім беру саласындағы міндеттерді 

тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет, ӛнер  шеңберінде ақпараттық технологияларды 

қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы.. 

Пререквизиттері: Мектеп курсы «Музыка», Дене шынықтыру мектеп курсы. 

Постреквизиттері: Классикалық биді оқытудың әдістемесі, Халықтық-сахна биін оқытудың әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білу керек биде қолданылатын әрбір элементтерінің тарихы мен 

мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы; В) Жасай білу.Орындаушылық ӛнердің ғылыми 

және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және 

жетекшілік ету; Е)Меңгеру.Концерттік-орындаушылық,кәсіби шеберлік,кәсіби араласу,ұйымдастыру,және 

басқару. Ұлттық дәстүрлерді білу,би ұжымындарға репертуарлары болып табылады. Хореография  мамандығы  

бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік 

және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс 

 

6В02101 – ХОРЕОГРАФИЯ 

2(3) КУРС 

(Қашықтықтан білім беру технологиясы) 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
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ы
 

6 Модуль - Инклюзивті білім беру, философия, 8 кредит 

БП ЖК IBB 2210 Инклюзивті білім беру 3 3 

ЖББП МК Fil  2111 Философия 3 5 

7.1 Модуль - Ақпарат және қазіргі заман, фольклор билері 11 кредит 

ЖББП ТК BBC 2112 Білім берудегі цифрландыру 3 5 

БП ТК ZBOA 2213 Заманауи биді оқыту әдістемесі 4 3 

БП ТК FВ 2214 Фольклор билері 4 3 

7.2 Модуль - Бизнес негіздері және заманауи хореографиясы, 11 кредит 

ЖБП ТК KBN 2112 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК HМ 2213 Хореографиялық мұра 4 3 

БП ТК КFBKK 2214 Қазақ-фольклорлық биінің композицияcы және қойылымы 4 3 

8.1 Модуль - Орындаушылық шеберлік, 30 кредит 

БП ТК MВТ 2215 Модерн бинің техникасы 3,4 10 

БП ТК BBSK 2216 Балалар биінің сюжеттік қойылымы 3,4 10 

БП ТК EB 2217 Этнографиялық би 3,4 10 

8.2 Модуль -Орындаушылық іс-әрекет, 30 кредит 

БП ТК PВ 2215 Пластикаға би 3,4 10 

БП ТК SОВ 2216 Сюжетті - ойындық билер 3,4 10 

БП ТК FEВ 2217 Фольклорлық-этнографиялық би 3,4 10 

9  Модуль - Классикалық биді оқытудың теориясы және практика, 7 кредит 

БП ЖК KBOAN(1) 2218 Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 1 4 5 

БП PP  Педагогикалық практика 4 2 
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5В040900 – ХОРЕОГРАФИЯ 

3 КУРС 

Қабылдау жылы 2018 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

9.1 Модуль - Орындаушылық іс-әрекет 1, 10 кредит 

БП ТК МUBR 3212 Мектеп ұжымындағы би репертуарлары 5 5 

БП ТК BKMK 3214 Би композициясын музыкалық кӛркемдеу 5 5 

9.2 Модуль - Орындаушылық джаз хореографиясы, 10кредит 

БП ТК DH 3212 Джаз хореографиясы 5 5 

БП ТК HUAZh 3214 Хореографиялық ұжымындардағы әдістемелік жұмыс  5 5 

11.1 Модуль - Орындаушылық іс-әрекет 2, 16 кредит 

БП ТК BHR 3218 Балалар хореографиясының репертуары 6 5 

БП ТК HD 4219 Хореографиялық  драматургия 7 6 

БП MК KBOTA 4220 Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 7 5 

11.2 Модуль - Ансамбль репертуары, 16 кредит 

БП ТК SHB 3218 Солтүстік халықтарының билері 6 5 

БП ТК DM 3219 Джаз-модерн 7 6 

БП MК KBOTA 4220 Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 7 5 

13.1 Модуль - Кәсіби бағыт, 16 кредит 

КП ТК KBM 3303 Қазақ билерінің мұрасы 6 5 

КП ТК SBKK 3304 Сюжеттік бидің қойылу композициясы 6 6 

  Ӛндірістік практика 6 5 

13.2 Модуль - Музыкалық шығармаларды тыңдау және орындау, 16 кредит 

КП ТК SB3220 Заманауи балет 6 5 

КП ТК SBB3221 Қазақ билеріне арналған экзерсис 6 6 

  Ӛндірістік практика 6 5 

 

9.1 Модуль - Орындаушылық іс-әрекет 1 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мектеп ұжымындағы би репертуарлары 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мектеп ұжымындағы би репертуарлары мен практикасы туралы негізгі білімге 

негізделген шығармашылық әуелеті бар білікті, құзыретті маман қалыптастыру. Жеке тұлғаның ӛзінің және 

жан–жақты дамуына барлық әрекеттердің түрін бағыттау, эстетикалық мәнерін, әлеуметтік маңызды әрекетінде 

сұраныс пен қабілеттілігін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мектеп ұжымындағы би репертуарлары кіріспе. Оқу жоспарына талдау. 

Методикалық қимылдар әдістері. Қарапайым элементтерін зерттеу әдістері. Денені, аяқтарды, қолдарды, басты 

орнату. Аяқтың қимылы және залдың ортасына қарай орналасауын үйрену. 

Пререквизиттері: Классикалық биі қойылымының композициясы, Халық – сахналық биі қойылымының 

композициясы.  

Постреквизиттері: Халықтық – сахна биін оқытудың әдістемесі, Классикалық биді оқытудың әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мектеп ұжымындағы би репертуарлары-мектеп би тобы үшін репертуарын 

тандауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін. В)Дұрыс мектеп би тобы үшін 

репертуарын тандауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолдану. 

С)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық 

ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ету; Д)Ертегі кейіпкерлерінің тарихы мен мәдениетін кәсіби 

шығармашылық би тарихының қалыптасуы; Е)Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік,кәсіби араласу, 

ұйымдастыру және басқару. Хореография мамандығы бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің 

барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесін меңгеруі тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Би композициясын музыкалық кӛркемдеу  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Би композициясын музыкалық кӛркемдеу практикасы туралы негізгі білімге 

негізделген шығармашылық әуелеті бар білікті, құзыретті маман қалыптастыру. Жеке тұлғаның ӛзінің және жан 
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– жақты дамуына барлық әрекеттердің түрін бағыттау, эстетикалық мәнерін, әлеуметтік маңызды әрекетінде 

сұраныс пен қабілеттілігін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнге кіріспе. Оқу жоспарына талдау. Методикалық қимылдар әдістері. 

Қарапайым элементтерін зерттеу әдістері. Этюд қою. Денені, аяқтарды, қолдарды, басты орнату. Аяқтың 

қимылы және залдың ортасына қарай орналасауын үйрену. 

Пререквизиттері: Классикалық биі қойылымының композициясы, Халық – сахналық биі қойылымының 

композициясы.  

Постреквизиттері: Халықтық – сахна биін оқытудың әдістемесі, Классикалық биді оқытудың әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Би композициясын музыкалық кӛркемдеу–би тобы үшін репертуарын 

тандауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін. В)Дұрыс мектеп би тобы үшін 

репертуарын тандауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолдану. 

С)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық 

ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ету; Д)Би композициясының тарихы мен мәдениетін кәсіби 

шығармашылық би тарихының қалыптасуы; Е)Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік, кәсіби араласу, 

ұйымдастыру және басқару. Ұлтық дәстүрлерді білу,би ұжымындарға репертуарлары болып табылады. 

Хореография мамандығы бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру 

үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. 

 

9.2 Модуль - Орындаушылық джаз хореографиясы 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е). 

Пәннің атауы -  Джаз хореографиясы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, КР-ң еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж.   

Курсты оқытудың мақсаты - Фитнес хореографиясы  билерінің қойылымы ,қазіргі заман хореография 

ӛнерінің дамуы тенденцияларын білу; хореографиялық шығарманы құру және анализ жасау; білімді және 

хореографиялық арнайы пәндердің әдістемесін оқытып үйрете білуді және құрылымның прициптерін 

қалыптастыру және сол сияқты хореография пәндерін игерудің тәсілдерін үйрену тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Хореография  мамандығы Джаз хореографиясы бойынша білім беру саласындағы 

міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық, ӛнер шеңберінде ақпараттық 

технологияларды қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы. 

Пререквизиттері: Хореографиялық мұра, Дүниежүзілік хореография, мектепке дейінгі хореография 

Постреквизиттері: Балалар хореографиясынң репертуары, қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Хореография мамандығы бойынша білім беру саласындағы міндеттерді 

тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет, ӛнер  шеңберінде ақпараттық технологияларды 

қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы; В)Хореография мамандығы бойынша білім 

беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, 

тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. Д)Білу керек ойын билерінің қойылымының  

тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы;ету С)Жасай білу. Орындаушылық 

ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды 

ұйымдастыруға және пластика билерінің қойылымы. Қазіргі заман хореография ӛнерінің дамуы 

тенденцияларын білу; хореографиялық шығарманы құру және анализ жасау; білімді және хореографиялық 

арнайы пәндердің әдістемесін оқытып үйрете білуді және құрылымның прициптерін қалыптастыру және сол 

сияқты хореография пәндерін игерудің тәсілдерін үйрену тиіс. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С)  Д)  Е). 

Пәннің атауы:  Хореографиялық ұжымындардағы әдістемелік жұмыс 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Хореография тарихи жағынан қалыптастыру, даму, ӛсіп-ӛркендеу жолы әрбір 

ұлттын әр халықтың ӛмір –тұрмысымен, би ӛнірімен таныстыру. 

Пәннің  қысқаша  мазмҧны: Хореографияық ӛнер дүние жүзілік ӛнердің бір бӛлігі болып табылады,әсіресе 

осы пәннің зерттеуінде теориялық және практикалық сабақтарын оқытады. 

Пререквизиттері: Модерн классикалық би элементтерімен, Ойын билерінің қойылымы 

Постреквизиттері: Балалар хореографиясынң репертуары, қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білу керек қазақ және шетел хореографиясының  тарихы мен мәдениетін 

кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы; В)Орындаушылық. С)Ертегі кейіпкерлерінің тарихы мен 

мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы;. Д)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және 

практикалық сұрақтарды шешу. Е)Меңгеру. Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік,шығармашылық 

репертур құрастыру. 
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11.1 Модуль - Орындаушылық іс-әрекет 2 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Балалар хореографиясының репертуары 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Балалар хореографиясының репертуарының негізгі білімге негізделген 

шығармашылық әуелеті бар білікті, құзыретті маман қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнге кіріспе. Оқу жоспарына талдау. Методикалық қимылдар әдістері. 

Қарапайым элементтерін зерттеу әдістері. Денені, аяқтарды, қолдарды, басты орнату. Аяқтың қимылы және 

залдың ортасына қарай орналасауын үйрену. 

Пререквизиттері: Халықтық – сахна биін оқытудың әдістемесі, Классикалық биді оқытудың әдістемесі. 

Постреквизиттері: Қазақ  билеріне арналған лексика, Би  қойылымының композициясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Балалар хореографиясының репертуары-мектеп би тобы үшін репертуарын 

тандауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін. В)Дұрыс мектеп би тобы үшін 

репертуарын тандауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолдану. 

С)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық 

ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ету; Д)Ертегі кейіпкерлерінің тарихы мен мәдениетін кәсіби 

шығармашылық би тарихының қалыптасуы; Е)Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік, кәсіби араласу, 

ұйымдастыру және басқару. Хореография мамандығы бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің 

барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесін меңгеруі қажет. 

 

11.2 Модуль - Ансамбль репертуары 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы -  Солтүстік халықтарының билері 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, КР-ң еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Солтүстік халықтарының билері  қолданылатын акробатика элементтерін 

практика барысында қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Солтүстік халықтарының билері  қозғалыстарын дұрыс  орындау мен әдістемесі, 

күрделі элементтерін орындауға би дағдырларын дамыту.  

Пререквизиттері: Модерн классикалық би элементтерімен, Фольклор-этнографиялық биі.  

Постреквизиттері: Степ, Джаз хореографиясы, Ритмика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Солтүстік халықтарының билері хореография  мамандығы  бойынша білім 

беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, 

тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. В)Жасай білу.Орындаушылық ӛнердің ғылыми 

және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және 

жетекшілік ету; Е)Меңгеру. Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік, кәсіби араласу, ұйымдастыру және 

басқару. Ұлттық дәстүрлерді білу, би ұжымындарға репертуарларларды меңгерту. 

 

13.1 Модуль Кәсіби бағыт 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ билерінің мұрасы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ билерінің мұрасы туралы негізгі білімге негізделген шығармашылық 

әуелеті бар білікті, құзыретті маман қалыптастыру. Жеке тұлғаның ӛзінің және жан – жақты дамуына барлық 

әрекеттердің түрін бағыттау, эстетикалық мәнерін, әлеуметтік маңызды әрекетінде сұраныс пен қабілеттілігін 

дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнге кіріспе. Оқу жоспарына талдау. Методикалық қимылдар әдістері. 

Қарапайым элементтерін зерттеу әдістері. Денені, аяқтарды, қолдарды, басты орнату. Аяқтың қимылы және 

залдың ортасына қарай орналасауын үйрену. 

Пререквизиттері: Халықтық – сахна биін оқытудың әдістемесі, Классикалық биді оқытудың әдістемесі. 

Постреквизиттері: Қазақ  билеріне арналған лексика, Би  қойылымының композициясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазақ билерінің мұрасы - би тобы үшін репертуарын тандауға үйрену.  Би 

шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін. В)Дұрыс мектеп би тобы үшін репертуарын тандауға үйрену. Би 

шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолдану. С)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық 

сұрақтарды шешу; алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ету; Д)Қазақ 

биі тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы; Е)Концерттік-орындаушылық, 

кәсіби шеберлік,кәсіби араласу, ұйымдастыру және басқару. Ұлтық дәстүрлерді білу,би ұжымындарға 

репертуарлары болып табылады. Хореография  мамандығы  бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің 
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барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесін  дамыту. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сюжеттік бидің қойылу композициясы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сюжеттік бидің қойылу композициясың практикасы туралы негізгі білімге 

негізделген шығармашылық әуелеті бар білікті, құзыретті маман қалыптастыру. Жеке тұлғаның ӛзінің және жан 

– жақты дамуына барлық әрекеттердің түрін бағыттау, эстетикалық мәнерін, әлеуметтік маңызды әрекетінде 

сұраныс пен қабілеттілігін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнге кіріспе. Оқу жоспарына талдау. Методикалық қимылдар әдістері. 

Қарапайым элементтерін зерттеу әдістері. Денені, аяқтарды, қолдарды, басты орнату. Аяқтың қимылы және 

залдың ортасына қарай орналасауын үйрену. 

Пререквизиттері: Халықтық – сахна биін оқытудың әдістемесі, Классикалық биді оқытудың әдістемесі. 

Постреквизиттері: Қазақ  билеріне арналған лексика, Би  қойылымының композициясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сюжеттік бидің қойылу композициясы үшін репертуарын тандауға үйрену. 

Би шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін. В)Дұрыс мектеп би тобы үшін репертуарын тандауға үйрену. Би 

шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолдану. С)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық 

сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ету; 

Д)Сюжеттік бидің қойылу композициясың тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының 

қалыптасуы; Е)Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік,кәсіби араласу, ұйымдастыру және басқару. Ұлтық 

дәстүрлерді білу, би ұжымындарға репертуарлары болып табылады. Хореография  мамандығы  бойынша білім 

беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, 

тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі керек. 

13.2 Модуль - Музыкалық шығармаларды тыңдау және орындау 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Заманауи балет 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: Заманауи хореография ӛнерінің дамуы тенденцияларын білу;хореографиялық 

шығарманы құру және анализ жасау;білімді және хореографиялық арнайы пәндердің әдістемесін оқытып 

үйрете білуді және құрылымның прициптерін қалыптастыру және сол сияқты хореография пәндерін игерудің 

тәсілдерін үйрену тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Хореография мамандығы бойынша білім беру саласындағы міндеттерді 

тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет, ӛнер  шеңберінде ақпараттық технологияларды 

қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы. 

Пререквизиттері: Халықтық – сахна биі, Хореографиялық мұра 

Постреквизиттері: Қазақ билерінің мұрасы, халық-сахна биін оқытудың әдістемесі, спорттық бал биі.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Хореография мамандығы бойынша білім беру саласындағы міндеттерді 

тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет, ӛнер  шеңберінде ақпараттық технологияларды 

қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы; В)Хореография мамандығы бойынша білім 

беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, 

тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. Д)Білу керек қазіргі заман хореографиясының 

тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы; С)Жасай білу.Орындаушылық 

ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды 

ұйымдастыруға және жетекшілік ету; Е)Меңгеру. Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік, кәсіби араласу, 

ұйымдастыру және басқару. Ұлттық дәстүрлерді білу, би ұжымындарға репертуарлары болып табылады.  

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С)  Д)  Е). 

Пәннің атауы: Қазақ билеріне арналған экзерсис  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ билеріне арналған экзерсис, мәнерлі және мінезді би элементтері 

қосылады, Қазақ билерінің мұрасы туралы негізгі білімге негізделген шығармашылық әуелеті бар білікті, 

құзыретті маман қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ билеріне арналған экзерсис, қойылу композициясыңда қозғалыстарын 

дұрыс  орындау мен курделі элементтерін орындауға би дағдырларын дамыту. Сюжет тарих тақырбында ойлап 

табу, тарих материалдарды қолдану. 

Пререквизиттері: Классиқалық биді оқытудың әдістемелік негіздері, Қазақ биінің хореографиялық мұрасы 

Қазақ биі койылымының композициясы. 

Постреквизиттері: Халықтық сахна биін оқытудың теориясы мен әдістемесі, қазақ биін оқытудың теориясы 

мен әдістемесі. 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазақ билеріне арналған экзерсис тақырбында ойлап табу,тарих 

материалдарды қолданіп би кою. В)Мәнерлі және мінезді әдістерін, ойларын пайдалана білу, шығармашылық 

кабілеттерін аңықтау. С)Сюжет би үшін репертуарын тандауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық 

қаблеттерін дамыту үшін қолдану. Д)Білу керек модерн классикалық би элементтерінің  тарихы мен мәдениетін 

кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы. Е)Меңгеру. Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік, 

кәсіби араласу,ұйымдастыру және басқару. 

 

5В040900 – ХОРЕОГРАФИЯ 

4 КУРС 

Қабылдау жылы 2017 жыл 
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Модуль 9.1 Орындаушылық іс-әрекет 2, 24 кредит 

КП ТК SBKK 3301 Сюжеттік бидің қойылу композициясы 5,6 8 

БП ТК SBOTA 3220 Стандартты биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 6 5 

БП ТК BHR 4221 Балалар хореографиясының репертуары 7 5 

БП ТК LAB 4222 Латино-американдық билер 7 6 

Модуль 9.2 Орындаушылық іс-әрекет 2, 24 кредит 

КП ТК SBB 3301 Қазақ билеріне арналған экзерсис 5,6 8 

БП ТК Ans 3220 Ансамбль  6 5 

БП ТК TB 4221 Трюктік билер 7 5 

БП ТК SHB 4222 Солтүстік халықтарының билері 7 6 

Модуль 12.1 Хореографиялық пәндердің теориясы мен әдістемесі, 11 кредит 

КП МК KBOTA 4305 Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 7 5 

КП ТК HSBOTA 4306 Халықтық-сахна биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 7 6 

Модуль 12.2 Хореографиялық пәндердің теориясы мен әдістемесі, 11 кредит 

КП МК KBOTA 4305 Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 7 5 

КП ТК SHB 4306 Солтүстік халықтарының билерін оқыту теориясы мен 

әдістемесі 

7 6 

Модуль 13.1 Практикадағы балет этюдтары, 21 кредит 

КП ТК BSE 4307 Балет спектаклндегі этюдтар 7 6 

  Ӛндірістік (педагогикалық)практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

Модуль 13.2 Би және ритмика практикада, 21 кредит 

КП ТК BR 4307 Би және ритмика 7 6 

  Ӛндірістік (педагогикалық)практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

 

Модуль 9.1  Орындаушылық іс-әрекет 2 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Балалар хореографиясының репертуары 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Балалар хореографиясының репертуары туралы негізгі білімге негізделген 

шығармашылық әуелеті бар білікті, құзыретті маман қалыптастыру. Жеке тұлғаның ӛзінің және жан – жақты 

дамуына барлық әрекеттердің түрін бағыттау, эстетикалық мәнерін, әлеуметтік маңызды әрекетінде сұраныс 

пен қабілеттілігін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Балалар хореографиясының репертуарлары кіріспе. Оқу жоспарына талдау. 

Методикалық қимылдар әдістері. Қарапайым элементтерін зерттеу әдістері. Денені, аяқтарды, қолдарды, басты 

орнату. Аяқтың қимылы және залдың ортасына қарай орналасауын үйрену. Балалар хореографиясының 

репертуарларына шолу. 

Пререквизиттері: Сюжеттік бидің қойылу композициясы, Стандартты биді оқытудың  теориясы мен 

әдістемесі. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Балалар хореографиясының репертуары - мектеп би тобы үшін 

репертуарын тандауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін. В)Дұрыс мектеп би 

тобы үшін репертуарын тандауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолдану. 

С)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық 

ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ету; Д)Ертегі кейіпкерлерінің тарихы мен мәдениетін кәсіби 
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шығармашылық би тарихының қалыптасуы; Е)Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік,кәсіби араласу, 

ұйымдастыру және басқару. Хореография мамандығы бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің 

барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесін меңгеруі тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Латино-американдық билер 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Латино-американдық билер практикасы туралы негізгі білімге негізделген 

шығармашылық әуелеті бар білікті, құзыретті маман қалыптастыру. Жеке тұлғаның ӛзінің және жан – жақты 

дамуына барлық әрекеттердің түрін бағыттау, эстетикалық мәнерін, әлеуметтік маңызды әрекетінде сұраныс 

пен қабілеттілігін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Латино-американдық билер репертуарлары кіріспе. Оқу жоспарына талдау. 

Методикалық қимылдар әдістері. Қарапайым элементтерін зерттеу әдістері. Денені, аяқтарды, қолдарды, басты 

орнату. Аяқтың қимылы және залдың ортасына қарай орналасауын үйрену. 

Пререквизиттері: Классикалық  биі  қойылымының композициясы, Халық – сахналық биі қойылымының 

композициясы.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Латино-американдық билер репертуарлары-мектеп би тобы үшін 

репертуарын тандауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін. В)Дұрыс мектеп би 

тобы үшін репертуарын тандауға үйрену. Латино-американдық билер шығармашылық қабілеттерін дамыту 

үшін қолдану. С)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін 

хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ету; Д)Латино-американдық билер тарихы мен 

мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы; Е)Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік, 

кәсіби араласу, ұйымдастыру және басқару. Хореография мамандығы бойынша білім беру саласындағы кәсіби 

қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. 

 

Модуль 9.2 Орындаушылық іс-әрекет 2 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Трюктік билер  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Трюктік би элементтерімен таныстыру. Қазіргі заман хореография ӛнерінің 

дамуы тенденцияларын білу; хореографиялық шығарманы құру және анализ жасау;білімді және 

хореографиялық арнайы пәндердің әдістемесін оқытып үйрете білуді және құрылымның прициптерін 

қалыптастыру және сол сияқты хореография пәндерін игерудің тәсілдерін үйрену тиіс. дұрыс мектеп би тобы 

үшін репертуарын тандауға үйрену.Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамытту үшін қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Би қозғалыстарын дұрыс  орындау мен әдістемесі, курделі элементтерін 

орындауға би дағдырларын дамытуы. 

Пререквизиттері: Халықтық – сахна биі, Хореографиялық мұра 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әдістемелік хореография ұжымындарға әдістерін білімдерін пайдалану 

білу,шығармашылық кабілеттерін анықтау әдістемесін қолдану. В)Әдістемелік хореографияық ұжымындарға 

әдістерін, білімдерін пайдалана білу,шығармашылық кабілеттерін аңықтау әдістемесін қолдану. Дұрыс мектеп 

би тобы үшін репертуарын тандауға үйрену.Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін қолдану. 

Хореография  мамандығы  бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру 

үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. Д)Білу 

керек модерн классикалық би элементтерінің  тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының 

қалыптасуы; С)Жасай білу.Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған 

білімдерін хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ету; Е)Меңгеру. Концерттік-

орындаушылық,кәсіби шеберлік, кәсіби араласу,ұйымдастыру,және басқару. Ұлтық дәстүрлерді білу,би 

ұжымындарға репертуарлары болып табылады.  

Дублин дескрипторлары: А) В) С)  Д)  Е). 

Пәннің атауы -  Солтүстік халықтарының билері 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, КР-ң еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Солтүстік халықтарының билері қолданылатын акробатика элементтерін 

практика барысында қалыптастыру. 

Пәннің  қысқаша  мазмҧны: Солтүстік халықтарының билері  қозғалыстарын дұрыс  орындау мен әдістемесі, 

күрделі элементтерін орындауға би дағдырларын дамыту.  

Пререквизиттері: Модерн классикалық би элементтерімен, Фольклор-этнографиялық биі.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 



111 
 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Солтүстік халықтарының билері хореография  мамандығы  бойынша білім 

беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, 

тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс.; В) Жасай білу.Орындаушылық ӛнердің ғылыми 

және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және 

жетекшілік ету; Е)Меңгеру.Концерттік-орындаушылық,кәсіби шеберлік,кәсіби араласу,ұйымдастыру,және 

басқару. Ұлттық дәстүрлерді білу,би ұжымындарға репертуарларларды меңгерту. 

 

Модуль 12.1 Хореографиялық пәндердің теориясы мен әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Халықтық-сахна биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Халықтық-сахна биін оқытудың теориясы мен әдістемесі негізгі білімге 

негізделген шығармашылық әуелеті бар білікті, құзыретті маман қалыптастыру. Жеке тұлғаның ӛзінің және жан 

– жақты дамуына барлық әрекеттердің түрін бағыттау, эстетикалық мәнерін, әлеуметтік маңызды әрекетінде 

сұраныс пен қабілеттілігін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Халықтық-сахна биін оқытудың теориясы мен әдістемесі кіріспе. Оқу жоспарына 

талдау. Методикалық қимылдар әдістері. Қарапайым элементтерін зерттеу әдістері. Денені, аяқтарды, 

қолдарды, басты орнату. Аяқтың қимылы және залдың ортасына қарай орналасауын үйрену. Балалар 

хореографиясының репертуарларына шолу. 

Пререквизиттері: Сюжеттік бидің қойылу композициясы, Стандартты биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Халықтық-сахна биін оқытудың теориясы мен әдістемесі үшін 

репертуарын тандауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін. В)Дұрыс мектеп би 

тобы үшін репертуарын тандауға үйрену. Халықтық-сахна биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 

шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолдану. С)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық 

сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ету; 

Д)Халықтық-сахна биін оқытудың теориясы мен әдістемесі тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би 

тарихының қалыптасуы; Е)Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік,кәсіби араласу, ұйымдастыру және 

басқару. Хореография  мамандығы  бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге 

асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. 

 

Модуль 12.2 Хореографиялық пәндердің теориясы мен әдістемесі  

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы -  Солтүстік халықтарының билері 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР -ң еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Солтүстік халықтарының билері қолданылатын акробатика элементтерін 

практика барысында қалыптастыру. 

Пәннің  қысқаша  мазмҧны: Солтүстік халықтарының билері  қозғалыстарын дұрыс орындау мен әдістемесі, 

күрделі элементтерін орындауға би дағдырларын дамыту.  

Пререквизиттері: Модерн классикалық би элементтерімен, Фольклор-этнографиялық биі.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Солтүстік халықтарының билері хореография  мамандығы  бойынша білім 

беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, 

тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс.; В)Жасай білу.Орындаушылық ӛнердің ғылыми 

және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және 

жетекшілік ету; Е)Меңгеру. Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік, кәсіби араласу,ұйымдастыру,және 

басқару. Ұлттық дәстүрлерді білу,би ұжымындарға репертуарларларды меңгерту. 

 

Модуль 13.1 Практикадағы балет этюдтары 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Балет спектакльндегі этюдтар 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Балет спектакльндегі этюдтар туралы негізгі білімге негізделген шығармашылық 

әуелеті бар білікті, құзыретті маман қалыптастыру. Жеке тұлғаның ӛзінің және жан – жақты дамуына барлық 

әрекеттердің түрін бағыттау, эстетикалық мәнерін, әлеуметтік маңызды әрекетінде сұраныс пен қабілеттілігін 

дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Балет спектакльндегі этюдтарга кіріспе. Оқу жоспарына талдау. Методикалық 

қимылдар әдістері. Қарапайым элементтерін зерттеу әдістері. Денені, аяқтарды, қолдарды, басты орнату. 
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Аяқтың қимылы және залдың ортасына қарай орналасауын үйрену. Балалар хореографиясының 

репертуарларына шолу. 

Пререквизиттері: Сюжеттік бидің қойылу композициясы, Стандартты биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі үшін репертуарын 

тандауға үйрену. Классикалық биді оқытудың шығармашылық қаблеттерін дамыту үшін. В)Дұрыс мектеп би 

тобы үшін репертуарын тандауға үйрену. Классикалық биді оқытудың шығармашылық қабілеттерін дамыту 

үшін қолдану. С)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін 

хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ету; Д)Классикалық биді оқытудың тарихы мен 

мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы; Е)Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік, 

кәсіби араласу, ұйымдастыру және басқару.  

 

Модуль 13.2 Би және ритмика практикада 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е). 

Пәннің атауы  Би және ритмика 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР-ң еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж.   

Курсты оқытудың мақсаты: Фитнес хореографиясы билерінің қойылымы, қазіргі заман хореография ӛнерінің 

дамуы тенденцияларын білу;хореографиялық шығарманы құру және анализ жасау; білімді және 

хореографиялық арнайы пәндердің әдістемесін оқытып үйрете білуді және құрылымның прициптерін 

қалыптастыру және сол сияқты хореография пәндерін игерудің тәсілдерін үйрену тиіс. 

Пәннің  қысқаша  мазмҧны: Хореография  мамандығы Ритмика бойынша білім беру саласындағы міндеттерді 

тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық , ӛнер  шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана 

білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы ӛнер сабағы, би сабағы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Хореография мамандығы бойынша білім беру саласындағы міндеттерді 

тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет, ӛнер  шеңберінде ақпараттық технологияларды 

қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы; В)Хореография мамандығы бойынша білім 

беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, 

тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс. Д)Білу керек ойын билерінің қойылымының 

тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы;ету С)Жасай білу. Орындаушылық 

ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды 

ұйымдастыруға және пластика билерінің қойылымы. Қазіргі заман хореография ӛнерінің дамуы 

тенденцияларын білу; хореографиялық шығарманы құру және анализ жасау; білімді және хореографиялық 

арнайы пәндердің әдістемесін оқытып үйрете білуді және құрылымның прициптерін қалыптастыру және сол 

сияқты хореография пәндерін игерудің тәсілдерін үйрену тиіс. 

6В02102 – ДИЗАЙН 

2 КУРС 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 
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Модуль 5.1 Мәдени, бейнелеу пәндер, 13 кредит 

БП ЖК Kes (I) 2205 Кескіндеме 1 3 3 

БП ТК MMDT 2206 Материалдық мәдениет және дизайн тарихы 3 5 

БП ЖК Kes (II) 2207 Кескіндеме 2 4 5 

Модуль 5.2 Мәдени мҧра және бейнелеу пәндері 13 кредит 

БП ЖК Kes (I) 2205 Кескіндеме 1 3 3 

БП ТК AOMM 2206 Әлемдік және отандық мәдени мұра 3 5 

БП ЖК Kes (II) 2207 Кескіндеме 2 4 5 

Модуль 5.3 Дизайн және бейнелеу пәндері 13 кредит 

БП ЖК Kes (I) 2205 Кескіндеме 1 3 3 

БП ТК DT 2206 Дизайн тарихы 3 5 

БП ЖК Kes (II) 2207 Кескіндеме 2 4 5 

Модуль 6.1 Қҧрылыс графикалық пәндер, 20 кредит Мамандандыру-Cәулеттік дизайн 

БП ТК KS 2208 Құрылыс сызбасы 3 5 

БП ТК IG(I) 2209 Инженерлік графикасы I 3 5 
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БП ТК IG(II) 2210 Инженерлік графикасы II 4 5 

БП ТК SDNZh(I) 2211 Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау 1 4 5 

Модуль 6.2 Графикалық пәндері, 20 кредит Мамандандыру-Графикалық дизайн 

БП ТК Kom (I) 2208 Композиция I 3 5 

БП ТК Sur(III) 2209 Сурет III 3 5 

БП ТК Kom(II) 2210 Композиция II 4 5 

БП ТК GDNZh(I) 2211 Графикалық дизайн нысандарын жобалау І 4 5 

Модуль 6.3 Кәсіби негізі пәндер, 20 кредит Мамандандыру-Сән дизайны 

БП ТК KDT 2208 Костюмді дайындау технологиясы  3 5 

БП ТК Kom 2209 Композиция  3 5 

БП ТК KK 2210 Костюмді құрастыру 4 5 

БП ТК SDNZh(I) 2211  Сән дизайнның нысандарын жобалау (I) 4 5 

Модуль 7.1 Визуалды дизайн және практика пәндері, 13 кредит Мамандандыру-Cәулеттік дизайн 

БП ЖК SCT 2212 Сәулеттегі цифрлық технологиялар 4 5 

БП ЖК SVDEU(I) 2213 Сәулеттегі визуалдық дизайнның элементтері мен үрдістері 1 4 5 

  Ӛндірістік практика 4 3 

Модуль 7.2 Цифрлық технологиялар және практика, 13 кредит Мамандандыру-Графикалық дизайн 

БП ЖК GCT 2212 Графикадағы цифрлық технологиялар 4 5 

БП ЖК GVDEU(I) 2213 Графикадағы визуалдық дизайнның элементтері мен үрдістері I 4 5 

  Ӛндірістік практика 4 3 

Модуль 7.3 Сәндегі цифрлық технологиялар және практика, 13 кредит Мамандандыру-Сән дизайны 

БП ЖК SCT 2212 Сәндегі цифрлық технологиялар 4 5 

БП ЖК SVDEU(I) 2213 Сәндегі визуалдық дизайнның элементтері мен үрдістері (I)   4 5 

  Ӛндірістік практика 4 3 

 

Модуль 5.1 Мәдени, бейнелеу пәндер 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:  Кескіндеме I 

Бағдарлама авторы: Батпенова Р.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кескіндеменің бейнелеу мүмкіндіктерінің негізгі заңдылықтарын игеру, 

кескіндеме құралдарының кӛмегімен реалистік бейнелерді салу. Натураның кӛлемі мен кеңістіктегі кейпін 

шыншылдықпен бейнелеу, бейненің кӛркемдік–мәнерлігіне жету. Білімалушылардың шығармашылық 

мүмкіндігін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кескіндеме – ӛзінің негізі ретінде творчестволық пән, ол әлемнің әрқилы 

сезімдерін қабылдайды, сондықтан берілген бағдарламада үйретудің  академиялық жүйесімен қатар, 

композициялық тақырыптағы тапсырмалар да енгізілген. Сұңғаттың академиялық мектеп кӛлемінде натураны 

үйрену үшін заттардың кӛлемінің формасын, кеңістікті бейнелеуді реалистік тұрғыдан кӛрсетуде және адам 

тұлғасын салуда перспективті сұңғат кӛлемінде негізгі дағды мен білімдерді игеру керек. Бұл қиын міндеттің 

бірі, себебі кӛптеген студенттер қажетті теориялық және практикалық білімдері таяз, жеткілікті білімдері 

болмағандықтан, натураны академиялық үйрену қиындығы жағынан студиялық сабақтың негізгі уақытын 

алады. Оған қарамастан типтік бағдарламаның міндеті мен мақсаты болып, тек ғана алған білімі мен дағдысын 

бекітіп ғана қоймай одан әрі кӛркемді мүмкіншіліктерін дамытып аналитикалық ойдың дамуына ықпал етеді. 

Пререквизиттері «Сурет», «Композиция», «Цветоведение» 

Постреквизиттері «Жобалау», «Пленер практикасы» және «Дизайн» мамандығының барлық жобалау пәндері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер сызудың заңдылықтарын, 

кӛркем стильдің тарихы мен теориясын және композицияның, мүсіннің, графиканың техникаларын біледі және 

түсінеді. В)Кӛркем шығармалардың мазмұнын, заттың кӛркем бейнесін, кӛркем образды, білім алушылардың 

эстетикалық, шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, кӛркем шығармашылыққа қызығушылығын 

қалыптастыру арқылы практикада қолданады. С)Кӛркемдік кӛзқарасын, шығармашылық ізденістерді талдайды. 

D) Педагогикалық тұрғыда шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше айналысып, аталмыш жұмыстарды жинақтап, 

бағалайды. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:  Материалдық мәдениет және дизайн тарихы 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің бағдарламасында ғасырлар бойы қалыптасқан қоғамның материалдық 

мәдениетінің қалыптасуы мен даму тарихын зерделеу қарастырылған: ерте қауымнан қазіргі уақытқа дейінгі 

материалдық мәдениет және дизайн тарихы.  
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Пән нені оқытады: Сәулет және бейнелеу ӛнерінің түрлері, әр дәуірдегі заттар мен киімдердің кӛркемдік 

стильдері. Шығармашылық дизайн мектептері, әртүрлі уақыттағы бейнелеу ӛнерінің әдістері мен 

ерекшеліктері, материалдар мен технологиялардың тиімділігі. 

Пререквизиттері «Сурет», «Композиция», «Түстану» 

Постреквизиттері «Жобалау», «Пленер практикасы» және «Дизайн» мамандығының барлық жобалау пәндері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Біліу жәнен түсіну: заттың шынайы жазықтықта орналастыру қағидасын 

түсіну мен сурет салу әдісін білу.-графикалық құралдардың қасиеттері мен әртүлі техникалық әдістердің 

ерекшеліктерін білу.-табиғаттың заңдылықтары мен құбылыстары жайлы түсінік;-реалистік бейне қағидасы 

мен түрлі әдістер жайлы түсінік; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдану: Табиғаттағы 

бейнелердің шынайы келбетін – қарап салу арқылы, кӛз алдына елестету арқылы, ойға түсіру арқылы бейнелеу. 

Меңгерген шеберлік пен білімді қолдау арқылы шығармашылық сурет пен аяқталған кӛркем картиналар 

жасау.-графикалық құралдармен жұмыс істей алу принциптерін;-графикалық құралдардың қасиеттері мен 

белгілі ерекшеліктерін. С.Пайымдай білу, қортынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: -Кеңістік туралы 

түсініктің дамуын пайымдау. Реңдік ортаның қалыптасуы мен бейненің даму тұтастығын пайымдау. 

кӛркемӛнерлік негіздер арқылы шығармашылық қабілеттерді қалыптастыру. Д.Қарым-қатынас іскерлігі: Сурет 

заңдылықтары мен композиция және кӛркем құралдарды қолдана алу. Бейнелеу процесінің құрылысын қолдана 

білу. Е.Оқудағы іскерлік: Стилизация әдісін сурет салу кезінде шынайы қолдану. Бейненің сипаттық ерекшелігі 

мен қасиетін сурет заңдылығы арқылы кӛрсету. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кескіндеме II 

Бағдарламаның авторы: Батпенова Р.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кескіндеменің бейнелеу мүмкіндіктерінің негізгі заңдылықтарын игеру, 

кескіндеме құралдарының кӛмегімен реалистік бейнелерді салу. Натураның кӛлемі мен кеңістіктегі кейпін 

шыншылдықпен бейнелеу, бейненің кӛркемдік–мәнерлігіне жету. Білімалушылардың шығармашылық 

мүмкіндігін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Кескіндеме-II» курсы практикалық сабақ жүргізуге екі тақырыпты ұсынады: 

Натюрморт және Адам. Студент акварель сұңғатының және жабу бояулары: гуашь, темпера әдістерімен, түс 

туралы мәліметтермен таныс болғандықтан, барлық тапсырмаларды орындаған кезде жоғарғы талап қойылады. 

Бұл курста студенттер жылы және суық түстердің қарым-қатынасы мен натураның түстік гаммасына жарықтың 

ықпал етуі туралы ұғымдардан хабардар болуы керек. 

Пререквизиттері «Сурет», «Композиция», «Цветоведение», «Кескіндеме I» 

Постреквизиттері «Жобалау», «Пленер практикасы» және «Дизайн» мамандығының барлық жобалау пәндері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер сызудың заңдылықтарын, 

кӛркем стильдің тарихы мен теориясын және композицияның, мүсіннің, графиканың техникаларын біледі және 

түсінеді. В)Кӛркем шығармалардың мазмұнын, заттың кӛркем бейнесін, кӛркем образды, білім алушылардың 

эстетикалық, шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, кӛркем шығармашылыққа қызығушылығын 

қалыптастыру арқылы практикада қолданады. С)Кӛркемдік кӛзқарасын, шығармашылық ізденістерді талдайды. 

D)Педагогикалық тұрғыда  шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше айналысып, аталмыш жұмыстарды жинақтап, 

бағалайды. 

 

Модуль 5.2 Мәдени мҧра және бейнелеу пәндері  
 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:  Әлемдік және отандық мәдени мұра 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің бағдарламасында ғасырлар бойы қалыптасқан Әлемдік және отандық 

мәдени мұрасының қалыптасуы мен даму тарихын зерделеу қарастырылған: ерте қауымнан қазіргі уақытқа 

дейінгі Әлемдік және отандық мәдени мұраны меңгеру.  

Пән нені оқытады: Сәулет және бейнелеу ӛнерінің түрлері, әр дәуірдегі заттар мен киімдердің кӛркемдік 

стильдері. Шығармашылық дизайн мектептері, әртүрлі уақыттағы бейнелеу ӛнерінің әдістері мен 

ерекшеліктері, материалдар мен технологиялардың тиімділігі. 

Пререквизиттері «Сурет», «Композиция», «Түстану» 

Постреквизиттері «Жобалау», «Пленер практикасы» және «Дизайн» мамандығының барлық жобалау пәндері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Біліу жәнен түсіну:- заттың шынайы жазықтықта орналастыру қағидасын 

түсіну мен сурет салу әдісін білу.-графикалық құралдардың қасиеттері мен әртүлі техникалық әдістердің 

ерекшеліктерін білу.-табиғаттың заңдылықтары мен құбылыстары жайлы түсінік;-реалистік бейне қағидасы 

мен түрлі әдістер жайлы түсінік; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдану: Табиғаттағы 

бейнелердің шынайы келбетін – қарап салу арқылы, кӛз алдына елестету арқылы, ойға түсіру арқылы бейнелеу. 

Меңгерген шеберлік пен білімді қолдау арқылы шығармашылық сурет пен аяқталған кӛркем картиналар 

жасау.-графикалық құралдармен жұмыс істей алу принциптерін;-графикалық құралдардың қасиеттері мен 

белгілі ерекшеліктерін. С.Пайымдай білу, қортынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: -Кеңістік туралы 
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түсініктің дамуын пайымдау. Реңдік ортаның қалыптасуы мен бейненің даму тұтастығын пайымдау. 

кӛркемӛнерлік негіздер арқылы шығармашылық қабілеттерді қалыптастыру. Д.Қарым-қатынас іскерлігі: Сурет 

заңдылықтары мен композиция және кӛркем құралдарды қолдана алу. Бейнелеу процесінің құрылысын қолдана 

білу. Е.Оқудағы іскерлік: Стилизация әдісін сурет салу кезінде шынайы қолдану. Бейненің сипаттық ерекшелігі 

мен қасиетін сурет заңдылығы арқылы кӛрсету. 

 
Модуль 5.3 Дизайн және бейнелеу пәндері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дизайн тарихы 

Бағдарлама авторы: Калмен С.М. 

Курстың қысқаша мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты: тарих және дизайн теориясы облысындағы білімді 

және дизайндағы бағыттар мен заманауи және тарихи стилдер туралы түсінік қалыптастыру; дизайнның 

ерекшеліктерін, даму тарихындағы негізгі кезеңдерді зерттеу және заманауи кӛркем жобалаудың және интерьер 

дизайнының бағыттарын стилдің таңдауына байданысты зерттеу; дизайнның негізгі принциптері және 

әлеуметтік-экономикалық құбылыстармен және пәндік ортамен байланыс кӛзлерін ашу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дизайнның тарихы мен теориясына кіріспе. ХIХ – ХХ-да шет елдердегі 

дизайнның тарихы. Авангардизм кезеңіндегі дизайн тарихы. Неоклассицизм кезеңіндегі дизайн тарихы. 

Модернизм кезеңіндегі дизайн тарихы. Постмодернизм кезеңіндегі дизайн тарихы. Гипермодерн кезеңіндегі 

дизайн тарихы. Дизайн теориясы. Дизайннның мәні, мақсаты және мүмкікндіктері туралы түсінік, қоғам 

ӛмірінің ӛндірістік-экономикалық және мәдени сферасындағы оның орны жайлы түсінік қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы I, Материалдық мәдениет пен дизайн тарихы, Сәулетінің тарихы 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн (бейін бойынша), Ішкі кӛріністерді безендіру 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кӛркем процесттерде, заманауи дизайнның даму тенденцияларында жӛн 

таба білу қабілеті және атақты дизайн шығармаларының авторлығын, уақытын және стилін анықтай ала білу 

қабілеті; В)Дизайн шығармаларын тарихы, мәдени, теориялық және философиялық акпектілерде талдай жасай 

ала білуі керек; С)Практикалық дизайнерлік қызметте білімді қолдана алу білу қабілеті; Д)Дизайн туралы 

философиялық-теориялық білімді тарихи және заманауи практикалық материалмен байланыстыра білу қабілеті; 

Е)Дизайн мәдениетінің кәсіби логикасын меңгеру.  

 

Модуль 6.1. Қҧрылыс-графикалық пәндер  Мамандандыру-Сәулеттік дизайн 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс сызбасы 

Бағдарлама авторы: Сагимбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пікір айту, идеяларды бағалау және қорытындылар жасай білу: сәулет және 

құрылыс дизайнын білу туралы; ғылым мен техниканың практикалық және теориялық мәселелерін зерттеу 

үшін құрылыс сызбасын қолдану. Қарым-қатынас дағдылары: негізгі ұғымдар, «құрылыс сызбасы» пәніндегі 

терминдер туралы; Ортогональды проекцияға негізделген белгілі бір графикалық модельдер мен кӛлемдік 

макеттер алу әдістерін зерттеу және кӛлемдік және кеңістіктік формалар мен олардың арасындағы қатынастарға 

байланысты тапсырмаларды орындау дағдыларын игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Құрылыс сызбалары туралы жалпы мәліметтер. Құрылыс сызбаларының түрлері. 

Ғимараттардың бӛліктері және олардың бейнесі.Құрылыс сызбаларын жобалау ерекшеліктері. Құрылыс 

сызбаларындағы шартты кескіндер. Құрылыс сызбаларын орындау және оқу. Қарым-қатынас сызбалары. 

Байланыс жоспарлары. 

Пререквизиттері: «Инженерлік графика II», «Композиция», «Орналасу», «Сәулеттік графика», «Компьютерлік 

графика». 

Постреквизиттері: «Профильді дизайн элементтері мен процестері-4», «Профильдік дизайн объектілерін 

жобалау-3», «Профильдік дизайн нысандарын жобалау-4» және басқа мамандықтардың жобалау пәндері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: Теорияны, практиканы және нақты терминологияны білу; құрылыстың 

теориялық негіздері және құрылыс сызбаларын жобалау; инженерлік графика әдістерін қолдана отырып, 

сызбалардағы әртүрлі нысандарды бейнелеу; кеңістіктік формаларға байланысты құрылыс сызбаларын орындау 

және оқу; ғылым мен техниканың практикалық және теориялық мәселелерін зерттеу үшін құрылыс сызбасын 

қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инженерлік графика I 

Бағдарлама авторы: Сагимбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Түрлі кеңістіктік геометриялық фигуралар мен шешімдер жазықтығындағы 

кескін ережелерін оқып үйрену ұшақ сызбасындағы инженерлік-геометриялық есептер. Пайымдау, ойды 

бағалау және қорытынды жасау қабілеті: жоба кеңістігі туралы; ғылым мен техниканың практикалық және 

теориялық мәселелерін зерттеу үшін сипаттамалық геометрия әдістерін қолдану. Қарым-қатынас дағдылары: 
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негізгі ұғымдар, «инженерлік графика» пәніндегі терминдер туралы; ортогональды проекцияға негізделген 

кеңістіктің белгілі бір графикалық модельдерін алу әдістерін зерттеу және кеңістіктік формалармен және 

олардың арасындағы қатынастармен байланысты мәселелерді шешу дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сызба геометрия пәні. Проекция әдісі. Орталық және параллель проекция, негізгі 

қасиеттері. Аксонометриялық координаттар жүйесі. Стандартты аксонометриялық проекциялар. Моңғолалық 

сурет туралы түсінік. Проекциялау жазықтықтарының жүйесі. Нүктенің, сызықтың және жазықтықтың 

суреттері. Жеке позиция сызықтары мен жазықтықтар және олардың қасиеттері. Полифедра. Беті. Беткі жақтау 

мен контурдың құрылысы. Беттің айналуы. Беттерді бір, екі, үш бағыттағышпен басқарыңыз. Бұрандалы 

беттер. Беттердің қиылысу сызығының құрылысы. Беттің орналасуы туралы түсінік. Сыпырғыштарды салу 

әдістері (триангуляция, илектеу, қалыпты секция және т.б.). 

Пререквизиттері: «Геометрия және стереометрия», «Тригонометрия», «Сурет салу» (орта мектеп 

бағдарламасы кӛлемінде). 

Постреквизиттері: «Инженерлік графика II», «Композиция», «Орналасу», «Сәулеттік графика», 

«Компьютерлік графика», «Құрылыс сызу» және басқа мамандықтардың дизайн пәндері. «Инженерлік графика 

II», «Композиция», «Орналасу», «Сәулеттік графика» және басқа мамандықтардың дизайн пәндері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Берілген пәннің нәтижесі бойынша студенттер инженерлік графика және 

жобалаудың даму тарихын, қазіргі заманның талабыына сай негізгі білім технологиясын біледі және түсінеді. 

В)Инженерлік графика категорияларының және ғылыми зерттеу түсініктерін, геометриялық 

жұмыстардың және перспективаның тарихын практикада қолданады. С)Кӛркем шығармашылық 

материалдарды, кӛркем шығармаларды талдау және педагогикалық міндеттерді шешу үшін студенттер оқудағы 

іскерлігіне белсенді әдісті таңдау керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инженерлік графика II 

Бағдарлама авторы: Сагимбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Позициялық және метрикалық есептерді шешу тәсілдері туралы; геометриялық 

денелер, түзу және жазықтықтар бейнесінің кӛрнекілігі туралы; аксонометриялық проекцияны құру туралы 

Білім және түсіну. "Инженерлік графика - II"бойынша негізгі проекциялау туралы. Ойлауды шығару, идеяларды 

бағалау және тұжырымдарды тұжырымдау қабілеті: жобалық кеңістіктің білімі туралы; заттың жарық түсін, 

түсі мен бӛліктерін қолдану; ғылым мен техниканың практикалық және теориялық мәселелерін зерттеуге сызба 

геометриясының тәсілдерін пайдалану. Қарым-қатынас саласындағы іскерліктер: "Инженерлік графика- II" пәні 

бойынша негізгі ұғымдар, терминдер туралы; техникалық құжаттамада сызбаны қолдану және оқу туралы. 

Оқыту саласындағы іскерліктер: пәнді оқытудағы кәсіби іскерліктер мен шеберлік; оқытуға жаңа 

технологияларды қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс сәулет және графикалық дизайнда қолданылатын сызбаларды орындау 

және оқу үшін дизайнерге қажетті білім кешенінен тұрады. Маңызды үлесті проекциялық сызбалар құрайды. 

Геометриялық бӛлім болып табылатын сызба геометриясының әдістері негізінде проекциялық сызбалар 

орындалады. 2 курс студенттері «Инженерлік графика - II» пәні бойынша теориялық және практикалық 

дайындықтан ӛтіп, осы курсты оқу барысында кӛркемӛнер саласынан білім алып сызу, композиция, түстану, 

ӛнер тарихы, психология,   философия сияқты салалармен де тікелей байланыста болады.   

Пререквизиттері: "Сурет", "Композиция", "Ӛнер тарихы", " Дизайн негіздері " 

Постреквизиттері: "Кескіндеме", "Сәулет дизайн нысандарын жобалау I", "Архитектурадағы сандық 

технологиялар". 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Берілген пәннің нәтижесі бойынша студенттер инженерлік графика және 

жобалаудың даму тарихын, қазіргі заманның талабыына сай негізгі білім технологиясын біледі және түсінеді. 

В)Инженерлік графика категорияларының және ғылыми зерттеу түсініктерін, геометриялық 

жұмыстардың және перспективаның тарихын практикада қолданады. С)Кӛркем шығармашылық 

материалдарды, кӛркем шығармаларды талдау және педагогикалық міндеттерді шешу үшін студенттер оқудағы 

іскерлігіне белсенді әдісті таңдау керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау - 1 

Бағдарлама авторы: Қыдыров А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Практикалық жобалауда  практикалық курстарда  және де  «Сәулеттік дизайн 

элементтері мен процесстері» пәнінің практикалық сабақтарына арналған білімді орнықтыру. Бұл практикалық 

сабақтар шығармашылық концепция жасауды үйретуге бағытталған. Курстың міндеті мыналар болып 

табылады: сәулеттік-дизайнерлік жобалауға арналған бастапқы мәліметтерді талдау әдістемесін меңгеру; 

ұтымды жобалық концепцияны шығармашылық іздену принциптерімен таныстыру; жобалық жұмысты 

кезеңдер мен тарауларға жіктеу машықтарын меңгеру; концепция туындату мен жобалық мәселені бейнелі 

шешу амалдарын  меңгеру; жобалық бӛліктердің графикалық  және пластикалық бейнеленуі неғұрлым кӛрнекі 

түрлерін  олардаға информацияға сәйкес істеп шығару; кәсіптік риторика негіздерін меңгеру. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Жаңа үлгілерді кұру барысында мемлекеттік білім стандартына сәйкес 

инновациялық технологияларды пайдаланумен катар, жүйелі кӛзқарас, жобалау ісінде орта кӛзқарас бел ала 

бастағалы сәулеттік орта дизайнының кешендік ғылыми-практикалық пән ретінде маңызы зор. Кәсіби білім 

беруде «Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау» пәні оқу үрдісінде қабылданған теориялық білім мен 

практикалық машықтар кешенін біріктірген бағыттаушы пән болып табылады. Бұл пәннің жобалау нысандары-

әртүрлі күрделіліктегі сәулеттік ортаның бӛліктері,қоғамдық және тұрғын ғимараттар,сонымен қатар заттық-

кеңістік ортасы және жабдығымен қоса қалалық кешендер. 

Пререквизиттері: «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: «Орта нысандарын жобалау», «ЭПАД», «ПОПД », «Жобалау» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Берілген пәннің нәтижесі бойынша студенттер Сәулеттік дизайн 

нысандарын жобалаудың даму тарихын, қазіргі заманның талабыына сай негізгі білім технологиясын біледі 

және түсінеді. В)Сәулеттік-дизайнерлік жобалаудың теориялық негіздерін жобалық-графикалық үлгіде жүзеге 

асыра білуді меңгереді; С)Ойластырылған шығармашылық шешімді нормативті талаптармен ӛзара қауыштыру 

амалдарын колдану машықтарын игереді. 

 

6.2. Модуль Графикалық пәндер Мамандандыру-Графикалық дизайн 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің  атауы: Композиция - I 

Бағдарлама авторы: Кали Ш.А. 

Курстың қысқаша мақсаты: «Композиция1» курсының  мақсаты-ӛнердегі, дизайндағы формалардың негізгі 

заңдылықтарын, құрылымы мен элементтердің үйлесімін, дизайнерлерге қажетті кӛркем құрылымның 

тұтастығы мен шығармашылық талғамды,  қиялдауды дамытады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Композиция заңдылығын әрбір дизайнер мамандануына қарамастан міндетті 

түрде білуі тиіс.Берілген курс композицияның жалпы теориясына және композицяның категорияларына 

арналған негізгі түсініктері туралы жалпы шолу бере алады. Дизайнның осы және басқадай мамандықтарының 

ерекшеліктерінің есебі практикалық сабақтарға кірістірілуімен және арнаулы бӛлімдердегі студенттердің ӛздік 

жұмыстарының тақырыптарында бейнеленеді. Студенттердің кәсіптік шеберлігін дамыту, ӛз пікірін 

графикалық  түрде кӛрсете білуге қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасына сәйкес «Сызу», «Бейнелеу ӛнері». 

Постреквизиттері: «Сызба», «Арнайы сурет», «Дизайындағы қазіргі заман материадары», «Қазіргі заманғы 

дизайн», «Дизайн». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мүсінің түрлерін, әр түрлі материалдардан илеудің тәсілдерін, илеудің 

ережелерін және де жұмыс барысында қолданылатын құрал-жабдықтардың түрлерін біледі және түсінеді. 

В)Шығармашылық міндеттерді шешудегі жұмыстарға бағытталған атақты шет ел және отандық плостик 

мүсіншілерінің еңбектерін практикада қолданады. С) Құстардың, жан-жануарлардың, адам анатомиясы жӛнінде 

білімін қалыптастыру. D)Оқуға біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, ой-танымдық, логикалық талдау 

және шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Тиянақтылыққа, ұқыптылыққа және ынталылыққа тәрбиелеу. 

Е)Әр түрлі материалдардың мүмкіндігіне қарамастан, кӛлемді композициялық жұмыстарды шығару және 

бағалау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сурет – 3 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. Тналина Н.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Адам фигурасының бейнесінде, сурет салу техникасында кӛрнекілік сауаттылық 

негіздерін игеру. Формалардың кӛркем ойлауын және стилизациясын дамыту. Суреттелген объектіні 

аналитикалық ойлау қабілетін терең дамыту. Адам фигурасының тіріден үйлесімді қатты тоналды бейнесін 

құруға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Сурет-III» курсының бағдарламасы «Дизайн» мамандығының кәсіби талаптарын 

ескере отырып жасалынған және табиғаттан, жадыдан, бейнеден бастап үш ӛлшемді кеңістікті және ондағы 

заттардың пішінін бейнелеудің перспективті әдістерін үйренуге, сурет салу дағдыларын игеруге бағытталған 

негізгі бӛлімдерден тұрады. кез-келген зерттеу объектісін графикалық түрде талдау мүмкіндігі. Практикалық 

сабақтардың тақырыптары перспективалық құрылыс заңдылықтарын дамыту және тон қатынастарын анықтай 

отырып, модель құрудың композициялық қабілеттерін дамыту туралы. Студенттерді тірі табиғаттың сызықты 

конструктивті және пластикалық құрылымын құруға дайындау үшін адам анатомиясы мен қаңқасын тәуелсіз 

зерттеу: тональды ерітіндісі бар адам фигуралары. Шындықты кӛркемдік-бейнелі қабылдауды тереңдету және 

жетілдіру. Нысанның конструктивті, анатомиялық және пластикалық ерекшеліктеріне, объектінің 

функционалды мақсатына байланысты табиғат қабылдаудың аналитикалық ойлауын дамыту, форманың тұтас 

кӛрінісін одан әрі дамыту, графикалық бейнелеудің түрлі тәсілдері, сурет салу техникасы мен материалдары 

арқылы дағдылар мен қабілеттерін жетілдіру. Пән практикалық сабақтар курсынан, студенттердің ОЖСӚЖ-де 

бір семестр бойы жүргізілетін ӛзіндік жұмыстарынан тұрады. 

Пререквизиттері: «Композиция», «сурет-1.2», «кескіндеме-1,2», «арнайы сурет-1» 
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Постреквизиттері: «Дизайн» және «Дизайн» мамандығының барлық жобалау пәндері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сурет салу пәнінің кәсіби терминологиясын білу; іргелі кӛркемдік білім, 

дағдылар мен графикалық материалдар қалыптастырылды; В)Сызудың әртүрлі техникалық, графикалық 

әдістерінің білімдері мен дағдыларын қолдана білу; C)Олар аналитикалық ойлау қабілетіне ие, бейнелеу 

ӛнерінің академиялық мектебінің негізінде аналитикалық жұмыстар жүргізеді, уақыт сынынан ӛткен, адам 

фигурасының бейнесінде кӛрнекілік сауаттылық негіздерін игеру мақсатына жетудің құралы ретінде. 

Танымның диалектикалық әдісі - «жалпысынан екіншісіне, ал екіншісінің синтезіне байланысты жалпыға» - 

адам фигурасын кезең-кезеңімен салу барысында қолданылады. D)Олар ӛмірден адам фигурасының үйлесімді 

түрде жарық тонды бейнесін жасай алады. E)Олар формаларды стильдеуде бейнелі ойлауды қалыптастыру 

негіздерін және адам фигураларын графикалық бейнелеу процесінің құрылымын игерді. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Композиция II  

Бағдарлама авторы: Кали Ш.А. 

Курстың қысқаша мақсаты: «Композиция II» курсының мақсаты - ӛнердегі, дизайндағы формалардың жалпы  

заңдылықтарын, дизайнерлерге қажетті кӛркемдік құрылымдың құрылысын, тұтастық үйлесімін, олардың 

материалдық сапасы мен қасиетін, жасаған композициялық шығарманың деңгейі мен студенттің ой-қиялын 

дамытады. Міндеті: дизайн объектілерін негізгі композициялық тәсілдермен шешу; сыртқы пішін мен 

композициялық схемаларды заманауи дизайндағы стильдерде, тәсілдерде орындау; ансамбльдік кешендерді 

ұйымдастыру, амалдарын табу; геометриялық денелердің  формалық қасиетін пропорциялық қатынастарын 

есептеп шығару; сәулеттік суретті, нобайды орындауда  құрал жабдықтарды қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Композиция II» пәні 5В042100 – «Дизайн» мамандығы бойынша ТОБ мен 

бекітілген міндетті түрде оқытылатын компонет болып табылады. «Композиция II» пәні курсы студенттерді 

кӛркемдік кеңістіктің ұйымдастырылу принциптерімен, оның сипаттамасымен, сонымен қатар, сәулет, ӛнер, 

материалдық мәдениет пен дизайнның атақты ӛкілдерінің кӛркем кеңістікті ұйымдастыру мысалдарымен 

таныстырады.   Негізгі композициялық заңдылықтарды білу мамандандыруға қарамастан барлық дизайнерлерге 

қажет. Алдағы оқу курсы «Сәулеттік дизайн» мамандығына арналған. Студенттердің кәсіптік шеберлігін 

дамыту, ӛз пікірін графикалық  түрде кӛрсете білуге қалыптастырады.« Композиция II» пәнінде тарихы 

қалыптасқан кӛркемӛнер шығармаларының ұйымдастыру тәсілдері сарапталып, мәдениетте бұрыннан 

қалыптасқан кӛркем образдарды келтіреді.   

Пререквизиттері: «Инженерлік графика1», «Дизайна негіздері1», «Композиция1», «Түстану», «Ӛнер тарихы 

1», «Дизайн Және материалдық мәдениет тарихы», «Философия». 

Постреквизиттері: «Заманауи дизайн», «Дизайндағы заманауи материалдар », Және басқа да «Дизайн» 

мамандығының жобалық пәндері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мүсінің түрлерін, әр түрлі материалдардан илеудің тәсілдерін, илеудің 

ережелерін және де жұмыс барысында қолданылатын құрал-жабдықтардың түрлерін біледі және түсінеді. 

В)Шығармашылық міндеттерді шешудегі жұмыстарға бағытталған атақты шет ел және отандық плостик 

мүсіншілерінің еңбектерін практикада қолданады. С)Құстардың, жан-жануарлардың, адам анатомиясы жӛнінде 

білімін қалыптастыру. D)Оқуға біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, ой-танымдық, логикалық талдау 

және шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Тиянақтылыққа, ұқыптылыққа және ынталылыққа тәрбиелеу. 

Е)Әр түрлі материалдардың мүмкіндігіне қарамастан, кӛлемді композициялық жұмыстарды шығару және 

бағалау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайн нысандарын жобалау – 1 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу және студенттердің 

білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Нысанның композициясына дайындалған материалдардың ерекшелігіне дайындау 

технологиясына конструктивті шешімнің бағыныштылығы. Конструктивті шешімнің кӛп нұсқалығы және оның 

бұйым, нысан, үймереттің сыртқы кӛрінісіне әсері.   

Пререквизиттері: Инженерлік графика-1, Материалдық мәдениет және дизайн тарихы 

Постреквизиттері: Дизайндағы заманауи материалдар, Заманауи дизайн 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Тәжірибеде білімін 

дұрыс пайдалана білу. С)Fылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы, арнайы әдебиеттермен жұмыс 

жасау. Д)Базалық және біріктірілген білімді кӛрсету, қиын мәселелерді шеше білу, басқа әртүрлі 

мәдениеттердің ерекшеліктерін қабылдай білу, этникалық қағидаларға жолын ұстаушылық, сонымен қатар 

басқа мемлекеттердің мәдениет мен дәстүрін қабылдай білу. 
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Модуль 6.3.   Кәсіби негізі  пәндер Мамандандыру-Сән дизайны 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Костюмді дайындау технологиясы 

Бағдарлама авторы: Жайкенова  А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Заманауи ӛндірісте тұтынушылық мәселелерді сәтті шеше алатын костюм 

дизайнерін технологиялық даярлауда тоқыма материалдарын ӛңдеу технологиясын оқыту бойынша пәндік 

құзіреттілікті қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мәтін материалдарының технологиясының негіздері. Мәтін материалдарынан 

ӛнімдерді ӛндіру технологиясы 

Пререквизиттері: «Композиция», «Түстер», «Ӛнер тарихы», «Инженерлік графика I, III», «Костюм тарихы»  

Постреквизиттері: «I, II костюмдерді жобалау», «I, II, P, IV костюмдерді жобалаудың элементтері мен 

процестері», «I, II костюмдерін жобалау объектілері». «IV, V костюмдер дизайнын жобалау», дипломдық 

дизайн 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛндірістің ең заманауи әдістерін және жабдықты қалай таңдауға 

болатындығын біледі, тігін бұйымдарын ӛндіру технологиясын біледі. B)Тігін бұйымдарын кәсіби деңгейде 

жинау үшін технологиялық дағдыларды қолданады. С)Материалдардың ӛндірістік және технологиялық 

қасиеттерін талдай алады, конструкторлық шешім, материалдардың технологиялық қасиеттерін ескере отырып, 

киімді ӛңдеудің ұтымды әдістерін таңдайды. D)Ӛнімге арналған нормативті-техникалық құжаттаманы әзірлеу, 

алынған ӛнім формасының дизайнның тұжырымдамалық дизайнына дәл сәйкестігіне, кәсіби деңгейге, 

костюмдердің әр түрлі мақсаттар мен функционалдық мақсаттарға сәйкес келуіне, болашақ киім үлгілерінің 

техникалық және жұмыс нобайларын жасауға. Е)Дизайнерлік мәселені шешуге концептуалды, креативті 

кӛзқарас негізінде дизайнерлік идеяны жасау кезінде ӛзінің ұсыныстарын негіздей алады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің  атауы: Композиция  

Бағдарлама авторы: Кали Ш.А. 

Курстың қысқаша мақсаты: «Композиция»  курсының  мақсаты  - ӛнердегі, дизайндағы формалардың негізгі 

заңдылықтарын, құрылымы мен элементтердің үйлесімін, дизайнерлерге қажетті кӛркем құрылымның 

тұтастығы мен шығармашылық талғамды,  қиялдауды дамытады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Композиция заңдылығын әрбір дизайнер мамандануына қарамастан міндетті 

түрде білуі тиіс.Берілген курс композицияның жалпы теориясына және композицяның категорияларына 

арналған негізгі түсініктері туралы жалпы шолу бере алады. Дизайнның осы және басқадай мамандықтарының 

ерекшеліктерінің есебі практикалық сабақтарға кірістірілуімен және арнаулы бӛлімдердегі студенттердің ӛздік 

жұмыстарының тақырыптарында бейнеленеді. Студенттердің кәсіптік шеберлігін дамыту, ӛз пікірін 

графикалық  түрде кӛрсете білуге қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасына сәйкес «Сызу», «Бейнелеу ӛнері». 

Постреквизиттері: «Сызба», «Арнайы сурет», «Дизайындағы қазіргі заман материадары», «Қазіргі заманғы 

дизайн», «Дизайн». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мүсінің түрлерін, әр түрлі материалдардан илеудің тәсілдерін, илеудің 

ережелерін және де жұмыс барысында қолданылатын құрал-жабдықтардың түрлерін біледі және түсінеді. 

В)Шығармашылық міндеттерді шешудегі жұмыстарға бағытталған атақты шет ел және отандық плостик 

мүсіншілерінің еңбектерін практикада қолданады. С)Құстардың, жан-жануарлардың, адам анатомиясы жӛнінде 

білімін қалыптастыру. D)Оқуға біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, ой-танымдық, логикалық талдау 

және шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Тиянақтылыққа, ұқыптылыққа және ынталылыққа тәрбиелеу. 

Е)Әр түрлі материалдардың мүмкіндігіне қарамастан, кӛлемді композициялық жұмыстарды шығару және 

бағалау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Костюмді құрастыру 

Бағдарлама авторы: Кенжегалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тігін ӛнімдерін құрастырудың прогрессивті тәсілдерін меңгеру үшін теориялық 

білімді және практикалық дағдыны меңгеру; бұйымның сапасына қойылатын талаптар мен кӛрсеткіштерін, 

конструкциялық құрастыру жұмыстарды орындау әдістемелері негізінде жеңіл ӛнеркәсіп бұйымдарды 

конструкциялау мен қалыптастырудың әдістемелерін игеру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Конструкциялаудың теориялық негіздері, түрлі киім конструкциялау әдістері. 

Тігін ӛнімдерін типтік және типтік емес фигураларға базалық құрастырудың сызбасын орындау; техникалық 

суреті бойынша моделдік құрастың сызбасын орындау; тігін ӛнімдерін конструктивті моделдеуді іске асыру; 

лекало жасау және олардың градациясын орындау. 

Пререквизиттері: Дизайн негіздері I, Инженерлік графика, Костюм тарихы 

Постреквизиттері: «Костюм дизайнының объектілерін жобалау I, II,III, IV,V», дипломдық жобалау 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мамандандыруға сәйкес (ӛлшемдер, пішіндер, модельдер сызбалары және 

нысандардың макеттері), жобалық міндеттерді шешу тәсілдерін, дизайн жобаларын орындау; кӛркем-

графикалық дағдылары түсіну және білу. В)Мамандандыруға сәйкес дизайн жобаларын орындау тәсілдерін, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби деңгейде қолдану. С)Дизайнерлік қызметте жобалау, 

ұлттық мәдениет пен әлемдік деңгейдегі ең үздік үлгілердің тәжірибелерін талдай білу. D)Киімді жобалауда әр 

түрлі пішінді моделдердің, киім үлгілерінің коллекцияларының конструкцияларын кұру әдістемелерін, 

техникалық есептеулерді жұмыстарды орындайды, құрылымдауға арналан  құжаттарын кәсіби деңгейде 

жасақтайды. E)Курс бойынша материалдың маңызын сараптап, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын 

таңдай біледі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сән дизайнның нысандарын жобалау - 1 

Бағдарлама авторы: Кенжегалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Заманына лайықты дизайнердің кӛркемдік мәнерін жетілдіру, жобалау мен 

кеңістікте ойлауы жаңа деңгейдегі студентті дайындау. Сән дизайн обьектілерін үлгілеуде және жобалау 

саласында жан - жақты мамандандырылған кәсіпкерді жұмысқа дайындау 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сырт киім ассортиментінің жобаларының қалыптасуын және костюмнің негізгі 

жобалауларын қарастырады. Түрлі стильдегі үлгі комплектердің нобайын қарастыру, құрастыру әдісін таңдау 

және ӛлшем түрлерін анықтау. Үлгінің конструктивті-техникалық сипаттамасын орындау. Ӛнімнің 

технологиялық ӛңдеу жолдарын қарастыру. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика-1, Материалдық мәдениет және дизайн тарихы, «Композиция», «Сурет 

I, II», «Инженерлік сызба I, II, III» «Кесіндеме I, II», , «Ӛнер тарихы», «Костюм тарихы», «Костюм дизайнының 

элементтері мен үрдістері I» «Киімді дайындау технологиясы», «Киімді құрастыру I», «Костюм дизайнының 

элементтері мен процесстері I» 

Постреквизиттері: «Сән дизайнының элементтері мен процестері III», «Сән дизайнының объектілерін жобалау 

I, II, III, IV, V 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мамандандыруға сәйкес (ӛлшемдер, пішіндер, модельдер сызбалары және 

нысандардың макеттері), жобалық міндеттерді шешу тәсілдерін, дизайн жобаларын орындау; кӛркем-

графикалық дағдылары түсіну және білу. В)Мамандандыруға сәйкес дизайн жобаларын орындау тәсілдерін, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби деңгейде қолдану. С)Дизайнерлік қызметте жобалау, 

ұлттық мәдениет пен әлемдік деңгейдегі ең үздік үлгілердің тәжірибелерін талдай білу. D)Киімді жобалауда әр 

түрлі пішінді моделдердің, киім үлгілерінің коллекцияларының конструкцияларын кұру әдістемелерін, 

техникалық есептеулерді жұмыстарды орындайды, құрылымдауға арналан құжаттарын кәсіби деңгейде 

жасақтайды. E)Курс бойынша материалдың маңызын сараптап, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын 

таңдай біледі 

 

Модуль 7.1 Визуалды дизайн және практика пәндері Мамандандыру-Сәулеттік дизайн 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәулеттегі цифрлық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Қыдыров А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу және студенттердің 

білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сәулеттік және заттық кеңiстiктiк орта. Сәулет – дизайнерлік сурет үлгілерінің 

графикалық әдістері. 

Пререквизиттері: «Сурет негіздері», «Композиция - 1», «Сызу» мектеп курсы 

Постреквизиттері: «Сәулеттік графика», «Кескіндеме - 3» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Біліу жәнен түсіну:- заттың шынайы жазықтықта орналастыру қағидасын 

түсіну мен  сурет салу әдісін білу.-графикалық құралдардың қасиеттері мен әртүлі техникалық әдістердің 

ерекшеліктерін  білу.-табиғаттың заңдылықтары мен құбылыстары жайлы түсінік;-реалистік бейне қағидасы 

мен түрлі әдістер жайлы түсінік; В.)Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдану: Табиғаттағы 

бейнелердің шынайы келбетін–қарап салу арқылы, кӛз алдына елестету арқылы, ойға түсіру арқылы бейнелеу. 

Меңгерген шеберлік пен білімді қолдау арқылы шығармашылық сурет пен аяқталған кӛркем картиналар жасау. 

Графикалық құралдармен жұмыс істей алу принциптерін; графикалық құралдардың қасиеттері мен белгілі 

ерекшеліктерін. С.)Пайымдай білу, қортынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: -Кеңістік туралы 

түсініктің дамуын пайымдау. Реңдік ортаның қалыптасуы мен бейненің даму тұтастығын пайымдау. 

Кӛркемӛнерлік негіздер арқылы шығармашылық қабілеттерді қалыптастыру. Д.)Қарым-қатынас іскерлігі: 

Сурет заңдылықтары мен композиция және кӛркем құралдарды қолдана алу. Бейнелеу процесінің құрылысын 

қолдана білу. Е.)Оқудағы іскерлік: Стилизация әдісін сурет салу кезінде шынайы қолдану. - Бейненің сипаттық 

ерекшелігі мен қасиетін сурет заңдылығы арқылы кӛрсету.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
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Пәннің атауы: Сәулеттегі визуалдық дизайнның элементтері мен үрдістері І 

Бағдарлама авторы: Калмен С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу және студенттердің 

білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Материалдық және кӛркемдік мәдениетті нығайту. Техникадағы негізгі 

композициялық заңдар. Эргономика – кӛркемдік құрылымдаудың негізі. 

Пререквизиттері: Салалы дизайн элементтері мен үрдістері – I,  Сәулет дизайн жүйелеу 1 

Постреквизиттері: Салалы дизайн элементтері мен үрдістері – ІІІ, IV, СДНЖ- 1-3, 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В.)Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.)Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.)Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е.)Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Модуль атауы: 7.2. Цифрлық технологиялар пәндері және практика Мамандандыру-Графикалық дизайн 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикадағы цифрлық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу және студенттердің 

білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Нысанның композициясына дайындалған материалдардың ерекшелігіне дайындау 

технологиясына конструктивті шешімнің бағыныштылығы. Конструктивті шешімнің кӛп нұсқалығы және оның 

бұйым, нысан, үймереттің сыртқы кӛрінісіне әсері.   

Пререквизиттері: Инженерлік графика-1, Материалдық мәдениет және дизайн тарихы 

Постреквизиттері: Дизайндағы заманауи материалдар, Заманауи дизайн 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана білу. С)Дағды: Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. 

Д)Монограмма, арнайы әдебиеттермен жұмыс. Е)Құзыреттілігі: теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес 

зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикадағы визуалдық дизайнның элементтері мен үрдістері І 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу және студенттердің 

білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Нысанның композициясына дайындалған материалдардың ерекшелігіне дайындау 

технологиясына конструктивті шешімнің бағыныштылығы. Конструктивті шешімнің кӛп нұсқалығы және оның 

бұйым, нысан, үймереттің сыртқы кӛрінісіне әсері.   

Пререквизиттері: Инженерлік графика-1, Материалдық мәдениет және дизайн тарихы 

Постреквизиттері: Дизайндағы заманауи материалдар, Заманауи дизайн 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана білу. С)Дағды: Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. 

Д)Монограмма, арнайы әдебиеттермен жұмыс. Е)Құзыреттілігі: теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес 

зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету. 

 

Модуль 7.3 Кәсіби тілдер және  и колорлау Мамандандыру-Сән дизайны 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәндегі цифрлық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Кенжегалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу және студенттердің 

білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Нысанның композициясына дайындалған материалдардың ерекшелігіне дайындау 

технологиясына конструктивті шешімнің бағыныштылығы. Конструктивті шешімнің кӛп нұсқалығы және оның 

бұйым, нысан, үймереттің сыртқы кӛрінісіне әсері.   

Пререквизиттері: Инженерлік графика-1, Материалдық мәдениет және дизайн тарихы 

Постреквизиттері: Дизайндағы заманауи материалдар, Заманауи дизайн 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Тәжірибеде білімін 

дұрыс пайдалана білу. С)Fылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы, арнайы әдебиеттермен жұмыс 

жасау. Д)Базалық және біріктірілген білімді кӛрсету, қиын мәселелерді шеше білу, басқа әртүрлі 

мәдениеттердің ерекшеліктерін қабылдай білу, этникалық қағидаларға жолын ұстаушылық, сонымен қатар 

басқа мемлекеттердің мәдениет мен дәстүрін қабылдай білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәндегі визуалдық дизайнның элементтері мен үрдістері (I)   

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу және студенттердің 

білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Нысанның композициясына дайындалған материалдардың ерекшелігіне дайындау 

технологиясына конструктивті шешімнің бағыныштылығы. Конструктивті шешімнің кӛп нұсқалығы және оның 

бұйым, нысан, үймереттің сыртқы кӛрінісіне әсері.   

Пререквизиттері: Инженерлік графика-1, Материалдық мәдениет және дизайн тарихы 

Постреквизиттері: Дизайндағы заманауи материалдар, Заманауи дизайн 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Тәжірибеде білімін 

дұрыс пайдалана білу. С)Fылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы, арнайы әдебиеттермен жұмыс 

жасау. Д)Базалық және біріктірілген білімді кӛрсету, қиын мәселелерді шеше білу, басқа әртүрлі 

мәдениеттердің ерекшеліктерін қабылдай білу, этникалық қағидаларға жолын ұстаушылық, сонымен қатар 

басқа мемлекеттердің мәдениет мен дәстүрін қабылдай білу 

 

5В042100 – ДИЗАЙН 

Мамандандыру-Сәулеттік дизайн  
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Модуль 8.1 Компьютерлік және бейінді пәндер, 13 кредит 

БП ТК Kes (II) 2215 Кескіндеме 2 4 5 

БП ТК KKB (I) 3217 Кәсіптік компьютерлік бағдарламалар  I 5 5 

  Ӛндірістік практика 4 3 

Модуль 8.2 3D Визуализация және бейіндік пәндер, 13 кредит 

БП ТК SK(II) 2215 Станоктік кескіндеме 2 4 5 

БП ТК KG 3217 Компьютерлік графика 5 5 

  Ӛндірістік практика 4 3 

Модуль 9.1 Жобалық пәндер, 15 кредит 

БП ТК Sur(III) 3218 Сурет III 5 5 

БП ТК Mat 3219 Материалтану 5 5 

КП ТК SDEU(I) 3301 Сәулеттік дизайн элементтері мен үрдістері- I 5 5 

Модуль 9.2 Қҧрылыс жобалық пәндер, 15 кредит 

БП ТК АS(III) 3218 Академиялық сурет III 5 5 

БП ТК КM 3219 Құрылыс материалдары 5 5 

КП ТК SDZh(I) 3301 Сәулеттік дизайнды жүйелендіру 1 5 5 

Модуль 10.1 Жобалық және арнайы пәндер, 20 кредит 

КП МК AS(I) 3302 Арнайы сурет I 5 5 

КП ТК KD 3303 Компьютерлік дизайн 5 5 

БП ТК Mak 3220 Макеттеу 6 5 

КП ТК SDEU(II) 3304 Сәулеттік дизайн элементтері мен үрдістері II 6 5 

Модуль 10.2 Жобалық және кӛркемдік пәндер, 20 кредит 

КП МК AS(I) 3302 Арнайы сурет I 5 5 

КП ТК 3DG 3303 3D графика 5 5 

БП ТК KZhN 3220 Кӛркемдік жобалау негіздері 6 5 

КП ТК SDZh (II) 3304 Сәулеттік дизайнды жүйелендіру II 6 5 

Модуль 11.1 Бейнелі-бейіндік пәндер, 20 кредит 

КП ТК KES(III) 3305 Кескіндеме III 6 5 

КП ТК SOT 3306 Сәулеттік орта типологиясы 6 5 

КП ТК LD 3307 Ландшафттық дизайн 6 5 

  Ӛндірістік практика 6 5 
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Модуль 11.2 Жобалық-бейіндік пәндер, 20 кредит 

КП ТК TTG(III) 3305 Түстану және түс ғылымы III 6 5 

КП ТК OGZh 3306 Ӛндірістік ғимараттарды жобалау 6 5 

КП ТК KOZh 3307 Қоршаған ортаны жақсарту 6 5 

  Ӛндірістік практика 6 5 

 

Модуль 8.1 Компьютерлік және бейінді пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіптік компьютерлік бағдарламалар - I 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың пәнді оқытудағы мақсаты қазіргі технология мүмкіндігі және дизайн 

міндеттері арасындағы ӛзара байланыстарын зерттеу, ӛйткені дизайнердің негізгі жұмыс аспабы компьютер 

болып табылады, ол графикалық және растрлық графиканы құруға мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Алғашқы компьютерлік жұмыстарындағы білімін дизайнда қолдану. Дизайнер 

компьютерлік бағдарламада базалық пакетпен танысады. Adobe photoshop, Corel Drsw, 3D Studio Max 

бағдарламасында екі, үш ӛлшемді обьектіcін жасай біліу. Қарапайым примитив объекттерiн жасау, қысу 

тәсілімен обьектілерді тұрғызу, бір қарқындағы негізгі обьектерді ӛзгерту, буклеттық объектілерді моделдеу, 

айналдыру арқылы объектілерді құрастыру, объектілерді  сахна кеңiстiгiнде орналастыру,сахна анимациясын 

жасау (камераның қозғалысы арқылы). 

Пререквизиттері: Инженерлік графика, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1 

Постреквизиттері: Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау 1-3, Сәулеттік дизайнды жобалау 1-3. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Мәдениеттанудың негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. 

В.)Икемділік: Іс жүзінде білімді практикада қолдана білу. С.)Fылыми әдебиеттердің теориялық анализінің 

дағдысын, арнайы әдебиеттермен, монографиялармен жұмыс жасай білу. Д.)Базалық және біріктірілген білімді 

кӛрсету, қиын мәселелерді шеше білу, басқа әртүрлі ерекшеліктерін қабылдай білу, этникалық қағидаларға 

жолын ұстаушылық, сонымен қатар басқа мемлекеттердің мәдениеті мен дәстүрін қабылдай білу. Е.)Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалана білу. 

 

Модуль 8.2 3D Визуализация және бейіндік пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Станокті кескіндеме ІІ 

Бағдарлама авторы: Сагимбаев А.А., Тналина Н.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты:Кеңістік адам суреті 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кеңістік адам суреті. Сәулеттік және заттық кеңiстiктiк орта. Сәулет – дизайнерлік 

сурет үлгілерінің графикалық әдістері. 

Пререквизиттері: «Сурет негіздері», «Композиция - 1», «Сызу» мектеп курсы 

Постреквизиттері: «Сәулет тарихы», «Композиция - 2» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Біліу жәнен түсіну:- заттың шынайы жазықтықта орналастыру қағидасын 

түсіну мен  сурет салу әдісін білу.-графикалық құралдардың қасиеттері мен әртүлі техникалық әдістердің 

ерекшеліктерін  білу.-табиғаттың заңдылықтары мен құбылыстары жайлы түсінік;-реалистік бейне қағидасы 

мен түрлі әдістер жайлы түсінік; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдану: Табиғаттағы 

бейнелердің шынайы келбетін – қарап салу арқылы, кӛз алдына елестету арқылы, ойға түсіру  арқылы 

бейнелеу. Меңгерген шеберлік пен білімді қолдау арқылы шығармашылық сурет пен аяқталған кӛркем 

картиналар жасау.-графикалық құралдармен жұмыс істей алу принциптерін; графикалық құралдардың 

қасиеттері мен белгілі ерекшеліктерін. С.Пайымдай білу, қортынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: -

Кеңістік туралы түсініктің дамуын пайымдау. Реңдік ортаның қалыптасуы мен бейненің даму тұтастығын 

пайымдау. Кӛркемӛнерлік негіздер арқылы шығармашылық қабілеттерді қалыптастыру. Д. Қарым-қатынас 

іскерлігі: Сурет заңдылықтары мен композиция және кӛркем құралдарды қолдана алу. Бейнелеу процесінің 

құрылысын қолдана білу. Е.Оқудағы іскерлік: Стилизация әдісін сурет салу кезінде шынайы қолдану. Бейненің 

сипаттық ерекшелігі мен қасиетін сурет заңдылығы арқылы кӛрсету.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Компьютерлік графика 

Бағдарлама авторы: Моменов Б.М 

Курсты оқытудың мақсаты: «Компьютерлік графика» - арнайы компьютерлік жүйелердің кӛмегімен 

кескіндерді құру мен ӛңдеудің құралдары мен әдістерін, ақпаратты шифрлау және тарату әдістерін зерттейтін 

пән, бұл қысқа мерзім ішінде кӛптеген түрлі тапсырмаларды орындауға мүмкіндік береді. Суреттерді жасау 

әдістеріне байланысты компьютерлік графика екі ӛлшемді және (3D) үш ӛлшемді графика түрлерін игеруді 

үйретеді. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Қысқаша мазмұны: фортографиканың арнайыланған ерекшеліктерін  дамыту, 

бейнелеуді тұрғызу принциптерін дамыту, графика үшін  бастапқы материалдарды ӛңдеу әдістемесін дамыту, 

нормативті материалдармен танысу, моделдерді жобалау және графикалық бағдарламаларда конструкцияларды 

жасау. 

Пререквизиттері: Композиция, Инженерлік графика І 

Постреквизиттері: Дизайндағы заманауи материалдар, Заманауй дизайн. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Теориялық негіздерді білу және оларды практикада қолдану; В)Таңдалған 

әдістерді негіздеу және форма қалыптастыру теориясын түсіну, С)Куртсық жұмыстар мен жобаларды 

орындаудың әдістемесін және реттілігін түсіну; Д)Жобаланған нысанның композиционды дизайн- моделдеудің 

негізгі құралдарын қолдана білу; 

 

Модуль 9.1. Жобалық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сурет – 3 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. Тналина Н.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Адам фигурасының бейнесінде, сурет салу техникасында кӛрнекілік сауаттылық 

негіздерін игеру. Формалардың кӛркем ойлауын және стилизациясын дамыту. Суреттелген объектіні 

аналитикалық ойлау қабілетін терең дамыту. Адам фигурасының тіріден үйлесімді қатты тоналды бейнесін 

құруға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Сурет-III» курсының бағдарламасы «Дизайн» мамандығының кәсіби талаптарын 

ескере отырып жасалынған және табиғаттан, жадыдан, бейнеден бастап үш ӛлшемді кеңістікті және ондағы 

заттардың пішінін бейнелеудің перспективті әдістерін үйренуге, сурет салу дағдыларын игеруге бағытталған 

негізгі бӛлімдерден тұрады. кез-келген зерттеу объектісін графикалық түрде талдау мүмкіндігі. Практикалық 

сабақтардың тақырыптары перспективалық құрылыс заңдылықтарын дамыту және тон қатынастарын анықтай 

отырып, модель құрудың композициялық қабілеттерін дамыту туралы. Студенттерді тірі табиғаттың сызықты 

конструктивті және пластикалық құрылымын құруға дайындау үшін адам анатомиясы мен қаңқасын тәуелсіз 

зерттеу: тональды ерітіндісі бар адам фигуралары. Шындықты кӛркемдік-бейнелі қабылдауды тереңдету және 

жетілдіру. Нысанның конструктивті, анатомиялық және пластикалық ерекшеліктеріне, объектінің 

функционалды мақсатына байланысты табиғат қабылдаудың аналитикалық ойлауын дамыту, форманың тұтас 

кӛрінісін одан әрі дамыту, графикалық бейнелеудің түрлі тәсілдері, сурет салу техникасы мен материалдары 

арқылы дағдылар мен қабілеттерін жетілдіру. Пән практикалық сабақтар курсынан, студенттердің ОЖСӚЖ-де 

бір семестр бойы жүргізілетін ӛзіндік жұмыстарынан тұрады. 

Пререквизиттері: «Композиция», «сурет-1.2», «кескіндеме-1,2» 

Постреквизиттері: Жобалау және жобалық графика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сурет салу пәнінің кәсіби терминологиясын білу; іргелі кӛркемдік білім, 

дағдылар мен графикалық материалдар қалыптастырылды; В)Сызудың әртүрлі техникалық, графикалық 

әдістерінің білімдері мен дағдыларын қолдана білу; C)Олар аналитикалық ойлау қабілетіне ие, бейнелеу 

ӛнерінің академиялық мектебінің негізінде аналитикалық жұмыстар жүргізеді, уақыт сынынан ӛткен, адам 

фигурасының бейнесінде кӛрнекілік сауаттылық негіздерін игеру мақсатына жетудің құралы ретінде. 

Танымның диалектикалық әдісі - «жалпысынан екіншісіне, ал екіншісінің синтезіне байланысты жалпыға» - 

адам фигурасын кезең-кезеңімен салу барысында қолданылады. D)Олар ӛмірден адам фигурасының үйлесімді 

түрде жарық тонды бейнесін жасай алады. E)Олар формаларды стильдеуде бейнелі ойлауды қалыптастыру 

негіздерін және адам фигураларын графикалық бейнелеу процесінің құрылымын игерді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Материалтану 

Бағдарлама авторы: Калмен С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттер материалдардың құрамымен және онымен жұмыс жасап 

дағдыланады. Ссәулеттік графиканы макеттеумен бірге оқып үйренеді. Студенттер ортогоналдық проекциялар 

негізінде макет жасу әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен макеттеуді үйренеді. Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихыі – I,  Дизайн негіздері 1 

Постреквизиттері: Салалы дизайн элементтері мен үрдістері – ІІІ, IV, СДНЖ- 1-3, 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В.)Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.)Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.)Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е.)Оқытудағы 
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іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәулеттік дизайн элементтері мен үрдістері- I 

Бағдарлама авторы: Пірімжанов М.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кӛркем жобалаудың тәсілдері мен шығармашылық концепциясын 

қалыптастырудың теориялық негізін оқу, жобалық жұмысты шектеулі нормативтерде ғана меңгеру - 

техникалық регламенттерде. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жобалаудың нысандары болып түрлі қиындықтағы тұрғын үй ортасы болып 

табылады, пәндік-кеністіктік орта мен жабдықтармен  қоғамдық ғимараттар, нысандар және грдоқұрылыстық 

кешендер жиынтығы. Аталған пәнді оқу барысында оқытылатын объекттер болып түрлі иерархиялық 

деңгейдегі пәндәк- кеңістіктік ортаның элементтері болып табылады. Курстық жобалауды жұмыстық 

орындаудың барлық кезеңінде концептуалды жобалау. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика II, Дизайн негіздері. 

Постреквизиттері: Сәулеттік дизайнның нысандарын жобалау ІІІ-ІV; 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сәулеттік дизайнерлік жобалау үшін бастапқы мәліметтерді талдаудың 

әдістемесін білу; В)Рационалдық концепцияны шығармашылық іздеудің принциптерін түсіну; С)Жұмысты 

кезеңдерге бӛле білу; Д)графикалық және прастикалық бейнемен  формаларды жасай білу; Е)Кәсіби риторика 

негіздерін меңгеру дағдысы. 

 

Модуль 9.2. Қҧрылыс жобалық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Академиялық сурет 3 

Бағдарлама авторы: Сагимбаев А.А., Тналина Н.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты:Кеңістік адам суреті 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кеңістік адам суреті. Сәулеттік және заттық кеңiстiктiк орта. Сәулет – дизайнерлік 

сурет үлгілерінің графикалық әдістері. 

Пререквизиттері: «Сурет негіздері», «Композиция - 1», «Сызу» мектеп курсы 

Постреквизиттері: «Сәулеттік дизайндағы жобалау IV», «Кескіндеме - 3» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Біліу жәнен түсіну:- заттың шынайы жазықтықта орналастыру қағидасын 

түсіну мен сурет салу әдісін білу.-графикалық құралдардың қасиеттері мен әртүлі техникалық әдістердің 

ерекшеліктерін  білу.-табиғаттың заңдылықтары мен құбылыстары жайлы түсінік;-реалистік бейне қағидасы 

мен түрлі әдістер жайлы түсінік; В.)Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдану: Табиғаттағы 

бейнелердің шынайы келбетін – қарап салу арқылы, кӛз алдына елестету арқылы, ойға түсіру арқылы бейнелеу. 

Меңгерген шеберлік пен білімді қолдау арқылы шығармашылық сурет пен аяқталған кӛркем картиналар жасау-

графикалық құралдармен жұмыс істей алу принциптерін; графикалық құралдардың қасиеттері мен белгілі 

ерекшеліктерін. С.)Пайымдай білу, қортынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: -Кеңістік туралы 

түсініктің дамуын пайымдау. Реңдік ортаның қалыптасуы мен бейненің даму тұтастығын пайымдау. 

кӛркемӛнерлік негіздер арқылы шығармашылық қабілеттерді қалыптастыру. Д.)Қарым-қатынас іскерлігі:- 

Сурет заңдылықтары мен композиция және кӛркем құралдарды қолдана алу.- Бейнелеу процесінің құрылысын 

қолдана білу. Е.)Оқудағы іскерлік: Стилизация әдісін сурет салу кезінде шынайы қолдану.  Бейненің сипаттық 

ерекшелігі мен қасиетін сурет заңдылығы арқылы кӛрсету.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс материалдары 

Бағдарлама авторы: Калмен С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттер құрылыс материалдарының құрылысымен және онымен жұмыс 

жасап оқып үйренеді. Студенттер ортогоналдық проекциялар негізінде макет жасау әдісі сәулетшілердің 

ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен макеттеуді үйренеді. Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Салалы дизайн элементтері мен үрдістері – I,  Сәулет дизайн жүйелеу 1 

Постреквизиттері: Салалы дизайн элементтері мен үрдістері – ІІІ, IV, СДНЖ- 1-3, 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В.Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е.Оқытудағы 
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іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сәулет дизайнды жүйелендіру 1 

Бағдарлама авторы: Оқытушы Кыдыров А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдау және жобалау технологиялар әдістерімен игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Нысанның композициясына дайындалған материалдардың ерекшелігіне дайындау 

технологиясына конструктивті шешімнің бағыныштылығы. Конструктивті шешімнің кӛп нұсқалығы және оның 

бұйым, нысан, үймереттің сыртқы кӛрінісіне әсері.   

Пререквизиттері: Компьютерлік графика, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1 

Постреквизиттері: Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау 1-3, Сәулет дизайнын жобалау 1-3, Заманауи 

дизайн. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана білу. С)Дағды: Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. 

Д)Монограмма, арнайы әдебиеттермен жұмыс. Е)Құзыреттілігі: теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес 

зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету 

 

Модуль 10.1. Жобалық және арнайы пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Компьютерлік дизайн 

Бағдарлама авторы: Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Компьютерлік графиканың әдіс тәсілдерімен танысу, қазіргі кездегі ӛнердегі 

және мәдениеттегі орнын анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Компьютерлік дизайн (мода) пәнінде практикалық сабақтар, сонымен қатар 

ағымдық және аралық бақылау жұмыстары жүргізіледі. «Пән студенттерге растралық және векторлық  жұмыс 

істеу үшін қажетті, әрі қарай ӛз қызметінде тиімді пайдалана алатын білімді  игертеді. Пән негізгі Сorel Draw 

және Adobe компаниясының Photoshop графикалық пакеттерінің аспаптық функцияларын қарастырады. 

Компьютерлік графика негіздері мамандандыру пәні ретінде студенттердің  теориялық және практикалық 

білімдерін тереңдетіп, олардың суретші педагог  ретінде  кәсіби шеберліктерін арттырады. 

Пререквизиттері: Сызу негіздері,  Түстану,  Рекламалық дизайн. 

Постреквизиттері: Дизайндағы заманауи материалдар, Заманауи дизайн. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Бұйымның эскиздерін және техникалық жобаларын жасайды, 

компьютерлік сәулеттік және геометриялық модельдеуді пайдалана отырып, техникалық шешімдерді ұсынады, 

компьютерлік дизайн пәні бойынша бағдарламаларды біледі, талдайды; В.)Педагогикалық технолгиялар мен 

инноватика аясында зерттеулер жүргізеді, жаңалықтарға жылдам бейім; С.)Компьютерлік дизайн пәні бойынша 

қолданбалы бағдарламаларды және олардың мазмұнын, идеялары мен құрылу принциптерін біледі; Д)Пән 

бойынша дидактикалық материалдарды әзірлейді; Е)Векторлық және растрлық графиканың ерекшеліктерін 

меңгереді және оқушылардың іскерліктерін бағалайды, талдайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Макеттеу 

Бағдарлама авторы: Калмен С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: тапсырмаларын тиімді шешу үшін жобалық қызметті құзіретті ұйымдастырудың 

рӛлін игеру; болашақ жобаның кезеңдерін жоспарлау негіздері мен әдістерін зерттеу; жобалау жұмыстарында 

уақытты басқару негіздерін оқып үйрену; жеке және бірлескен (ұжымдық) жобалық іс-шараларға арналған 

міндеттерді қалыптастыру және тұжырымдау дағдыларына ие болу; шығармашылық идеяларды құруда және 

жетілдіруде инновациялық шығармашылық технологиялар мен әдістерді қолдану; шығармашылық дизайн мен 

кәсіби ӛсудің ұжымдық және жеке құралы ретінде «дизайн зертханасын» құру; дайын жобаны презентацияға 

(соның ішінде тапсырыс берушіге), кӛрмені, қарауды, басып шығаруды, мұрағатты дұрыс жобалау дағдыларын 

игеру 

Пәнің қысқаша мазмҧны: Жаңа үлгілерді кұру барысында мемлекеттік білім стандартына сәйкес 

инновациялық технологияларды пайдаланумен катар, жүйелі кӛзқарас, бұйымдардың конструкциялық 

параметрлерін оптимизациялау, құрастыру жұмыстарды орындау әдістемелері негізінде жеңіл ӛнеркәсіп 

бұйымдар сапасын конструкциялау мен қалыптастырудың прогрессивті әдістемелерін игеру үшін теоретикалық 

және тәжірибелік дағдыларын игеруді қамтамасыз ету. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы, Композиция, Түстану 

Постреквизиттері: Сәулеттік дизайн  нысандарын жобалау, Дизайн нысандарын ӛндіру,  Дизайн нысандарын  

құрылымдау, Сәулеттік ортаның  типологиясы, Ландшафтық дизайн 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Фронтальды, кӛлемді және кеңістік композицияларды құру қағидаларын 

біледі; В)Геометриялық дене беттерінің пластикалық шешімдерін таба алады; С)Геометриялық дене беттерінің 
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ритмикалық бӛлінуін біледі. Д)Академиялық жуу техникаларын, колористік шешімдерін орындайды; 

Е)Қарапайым және күрделі макеттер  мен  геометриялық денелердің макеттерін орындайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сәулеттік  дизайнның элементтері мен үрдістері 2 

Бағдарлама авторы: Пірімжанов М.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Танымдық, зерттеулік және практикалық қызметті меңгеру; жобалық 

дағдыларды қалыптастыру; пәндік әлемді және оны қоршаған ортаны жасау; кӛркем жобалау тәсілдерін 

меңгеру, салыстыру тәсілін, неология және трансформация тәсілдерін меңгеру; жоба алдылық материалды және 

морфологиялық талдауды жинау және безендіру тәсілдерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жобалауды прототипті жасау процесі ретінде, жасалынатын объектінің болашақ 

образы ретінде анықтау. жобалаудағы негізгі элементтер мен процестерді оқу, дизайнердің  орталығында 

жарнамалық орнатылымды және кеңформатты композицияны жобалау. Жобалық-графикалық орындау 

шеберлігін дамыту. Форманы моделдеудің кӛлемдік-графикалық түрлі кешендік тәсілдері мен әдістерін 

меңгеру. Композиционыды-кеңістіктік ойлауды, үшӛлшемді бейнені дамыту. Жоспарлық кӛлемді-кеңістіктік 

шешімнің функционалдық сызбасын орындау.  

Пререквизиттері: Инженерлік графика І, Дизайн негіздері I, Кескіндеме II, Сурет II 

Постреквизиттері: Сәулеттік дизайнның элементтері мен үрдістер III- Сәулеттік дизайнның элементтері мен 

үрдістері IV; 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сәулеттік дизайн нысандарындағы элементтерді білу; В)Нысанды талдау, 

жағдайға талдай жасай білу тәсілдерін қолдану қабілеті; С)принципиалды эскездік жобаны кезең-кезеңде 

жобалау және қалыптастыру; Д)Жобалықұжаттарды рәсімдеу ережелерін білу. 

 

Модуль 10.2 Жобалық және кӛркемдік пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: 3D графика 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Сагимбаев А.А., аға оқытушы Тналина Н.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты:Кеңістік адам суреті 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кеңістік адам суреті. Сәулеттік және заттық кеңiстiктiк орта. Сәулет – дизайнерлік 

сурет үлгілерінің графикалық әдістері. 

Пререквизиттері: Компьютерлік графика , Түстану, Дизайн негіздері 1 

Постреквизиттері: Арнайы сурет 1, Композиция-2, СДЭҮ-1-4 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Біліу жәнен түсіну:- заттың шынайы жазықтықта орналастыру қағидасын 

түсіну мен сурет салу әдісін білу. Графикалық құралдардың қасиеттері мен әртүлі техникалық әдістердің 

ерекшеліктерін білу.-табиғаттың заңдылықтары мен құбылыстары жайлы түсінік; реалистік бейне қағидасы мен 

түрлі әдістер жайлы түсінік; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдану: Табиғаттағы бейнелердің 

шынайы келбетін – қарап салу арқылы, кӛз алдына елестету арқылы, ойға түсіру арқылы бейнелеу. Меңгерген 

шеберлік пен білімді қолдау арқылы шығармашылық сурет пен аяқталған кӛркем картиналар жасау.-

графикалық құралдармен жұмыс істей алу принциптерін;-графикалық құралдардың қасиеттері мен белгілі 

ерекшеліктерін. С.Пайымдай білу, қортынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: Кеңістік туралы 

түсініктің дамуын пайымдау. Реңдік ортаның қалыптасуы мен бейненің даму тұтастығын пайымдау. 

кӛркемӛнерлік негіздер арқылы шығармашылық қабілеттерді қалыптастыру. Д.Қарым-қатынас іскерлігі: Сурет 

заңдылықтары мен композиция және кӛркем құралдарды қолдана алу. Бейнелеу процесінің құрылысын қолдана 

білу. Е.Оқудағы іскерлік: Стилизация әдісін сурет салу кезінде шынайы қолдану. Бейненің сипаттық ерекшелігі 

мен қасиетін сурет заңдылығы арқылы кӛрсету. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кӛркемдік жобалау негіздері 

Бағдарлама авторы: Кали Ш.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттер сәулеттік графиканы макеттеумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде макет жасу әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен макеттеуді үйренеді. Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Компьютерлік графика , Түстану, Дизайн негіздері 1 

Постреквизиттері: Салалы дизайн элементтері мен үрдістері – ІІІ, IV, СДНЖ- 1-3, 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В.)Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.)Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.)Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 
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ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е.)Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сәулет дизайның жүйелеу ІІ 

Бағдарлама авторы: Оқытушы Кыдыров А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдау және жобалау технологиялар әдістерімен игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Нысанның композициясына дайындалған материалдардың ерекшелігіне дайындау 

технологиясына конструктивті шешімнің бағыныштылығы. Конструктивті шешімнің кӛп нұсқалығы және оның 

бұйым, нысан, үймереттің сыртқы кӛрінісіне әсері.   

Пререквизиттері: Компьютерлік графика, Түстану,  Дизайн негіздері 1, Ӛнер тарихы-1 

Постреквизиттері: Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау 1-3, Сәулет дизайнын жобалау 1-3, Заманауи 

дизайн. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана білу. С)Дағды: Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. 

Д)Монограмма, арнайы әдебиеттермен жұмыс. Е)Құзыреттілігі: теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес 

зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету 

 

Модуль 11.1. Бейнелі-бейіндік пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кескіндеме ІІІ 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.Қ. Тналина Н.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кескіндеме техникасындағы адам фигурасы образындағы формалар мен 

кӛрнекілік сауаттылықта қиялды ойлауды қалыптастыру негіздерін игеру. Суреттелген объектіні аналитикалық 

ойлау қабілетін терең дамыту. Ӛмірден адам фигурасының үйлесімді интегралды түстерін және түрлі-түсті 

бейнесін құруға үйрету 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Студенттерді академиялық кескіндеменің графикалық дипломының негіздерімен 

таныстыру. Пішіннің бейнелік ерекшеліктеріне байланысты табиғатты қабылдаудың аналитикалық ойлауының 

терең дамуы форма мен түстің тұтас кӛрінісін, кескіндемелік кескіннің әр түрлі құралдарын, кескіндеме 

техникасын және кескіндеме материалдарын игеруді одан әрі дамытуға мүмкіндік береді. Бұрын алған білімді 

бекіту үшін стильдік бағытта натюрмортпен жұмыс алда. Кӛркем-бейнелі ойлауды қалыптастыру үшін 

орындаудың екі нұсқасы ұсынылады: академиялық және аналитикалық. Кейін аналитикалық жұмыс қиял мен 

шығармашылық ой еркіндігін дамытуға мүмкіндік береді. Алынған білім мен дағдыларды дизайнды жобалау іс-

әрекетінде қолданыңыз. Тақырып практикалық сабақтардан, студенттердің ӛзіндік жұмыстарынан тұрады 

Пререквизиттері: «Композиция», «Түстану», «Сурет-1,2,3», «Кескіндеме-1,2» 

Постреквизиттері: «Жобалу» және «Дизайн» мамандығының барлық жобалау пәндері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кескіндеме пәнінің кәсіби терминологиясын және кескіндеме стилін білу; 

негізгі кӛркемдік білім, дағдылар мен қабілеттер сумен және жасыратын бояулармен қалыптасады; 

В)Стилистикалық бағыттар мен кескіндеме материалдарының әртүрлі әдістері туралы білім мен дағдыларды 

қолдану; мӛлдір емес бояуларды араластырудың колористикалық әдістері. C)Олар аналитикалық ойлау 

қабілетіне ие, бейнелеу ӛнері академиялық мектебінің негізінде аналитикалық жұмыстарды жүргізеді, уақыт 

сынынан ӛткен, адам фигурасының бейнесінде кӛрнекілік сауаттылық негіздерін игеру мақсатына жетудің 

құралы ретінде.  Танымның диалектикалық әдісі-«жалпысынан екіншісіне, ал одан екеуінің синтезі бар 

жалпыға» - кескіндеме кезеңінде қолданылады. D)Олар ӛмірден адам фигурасының үйлесімді интегралды түсті-

түс бейнесін жасай алады. E)Олар формаларды стильдеуде бейнелі ойлауды қалыптастырудың негіздерін және 

адам фигураларын бейнелеу процесінің құрылымын игерді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәлеттік орта типологиясы 

Бағдарлама авторы: Қыдыров А.А- оқытушы  

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛндірістік, тұрғын және қоғамдық ғимараттар және имараттардың «Сәулеттік 

типологиясы» сәулеттік теорияның қолданбалы тарауы боп саналады. Типология әлеуметік ой салады, 

имараттар мен ғимараттадағы шығармашылық ойларды жүйелеп, ғимараттар түрлерін тұжырымдап жіктеп 

беріп, параметрі және нормасы бойынша бӛлімдерді құрамдау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ғимараттардың бәрін және рухының әрбір түрлерін жалпы кӛрсету, олардың 

дамуының негізгі беталысын кӛрсету, функционалдық және техникалық, номативтік логикалық түсініктемені 

дамыту арқылы сәулеттік жобалау процессі мен тәжірибелік жұмысқа керекті біліммен студентті 

жарақтандыру. Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттардың әлеуметтік-функционалдық ұйымдастыру 

еркшеліктерін ашу; Әртүрлі түрдегі ғимараттарға негізгі сәулеттік-жобалау белгілері бойынша мінездеме беру; 

Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттардың жалпылама қабылданған жіктеу және нормалық базасымен 



129 
 

танстыстыру; Ӛндірстік,тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттардың болашақта ӛндірістік дамуына 

байланысты, болашақ ӛнеркәсіптік түрлерін жетілдіріп, ӛнеркәсіптік күш және ӛнеркәсіптәк қатынастарды 

дамытып, ілгерілік кӛзқарастармен мәдени-тұмыстың қоғамдағы қызметтерін ұйымдастыру;   

Пререквизиттері: «Композиция», «Түстану. 

Постреквизиттері: Жобалау, Халық шығармашылығы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана білу. С)Дағды: Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. 

Д)Монограмма, арнайы әдебиеттермен жұмыс. Е)Құзыреттілігі: теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес 

зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ландшафттық  дизайн 

Бағдарлама авторы: Қыдыров А.А- оқытушы  

Курсты оқытудың мақсаты: Сәулеттік-ландшафтты пішіндерді қалыптастыру тәжірибесімен және 

ландшафтыжобалау әдістерімен танысу болып анықталған. Бұл практикалық сабақтар шығармашылық 

концепция жасауды үйретуге бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Ландшафттық дизайн» студенттер оқу процесінде қабылданған теориялық 

білімдері мен машықтар кешенін ӛзінде біріктірген бағыттаушы пән болып табылады. Бұл пәннің жобалау 

объектілері қала кӛшелері, алаңдар,жағалаулар,бақтар мен саябақтар жобалау. Білім мен машықтарды кезең-

кезеңімен жиыстыру принциптеріне сәйкес оқу практикалық курс негізгі үш тақырыптық тарауға бӛлінген : 

тұрғын орта дизайны бӛліктерінің жүйелерін қалыптастыру, тұрғын орта нысандарын жаңғырту; қоғамдық 

нысандар мен алаңдардың дизайн-жабдығы; қалалық кешендер мен ансамбльдердің заттық-кеңістік ортасын 

жаңғырту. 

Пререквизиттері: «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: «Монументальды сәндік ӛнер», «Жобалау» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сәулеттік-ландшафттық жобалаудың теориялық негіздерін жобалық-

графикалық үлгіде жүзеге асыра білуді меңгереді; В)Ойластырылған шығармашылық шешімді нормативті 

талаптармен ӛзара қауыштыру амалдарын колдану машықтарын игереді. 

 

Модуль 11.2 Жобалық-бейіндік пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Түстану және түс ғылымы ІІІ 

Бағдарлама авторы: Кали Ш.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Берілген курсты сәтті аяқтағаннан кейін студент келесідей қабілеттерді 

меңгереді: түстану негізінде теориялық түсініктерді және терминдерді білу; әр түрлі тарихи түстік дәстүрлерді, 

түс символикасын; түсті қабылдау деңгейі  мен психологиясы, түстік иллюзия; Түс спектрінің орналасымын, 

қосымша түстер мен қарамақайшы, түстердің орналасымын кӛрсету; кӛп реңкдікті композицияларды түстік 

қатынаста кӛрсете білу; композициялық шығармаларды стилдік бағытта нақышты орындау; композицияның 

әдістерін қолдану арқылы архитектуралық формаларда хроматикалық және полихромдық түстерді қолдану; 

ӛздік жұмыстарды игеру; нақты жағдайда тиімді түстердің қатынастарын табу; 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Түстану» пәні аса маңызды және негізгі оқу құралы. Түстану  ғылымын мақсаты 

– түс қатынастарының теориясын, жалпы композиция заңдылықтарына сүйену нәтижесінде,табиғатта 

кездесетін небір алуан түстер мен реңктерді, кӛркем туындыдағы түстік үндестікті және түстердің дамуын 

талдайды. 

Пререквизиттері: «Сурет -1», «Ӛнер тарихы», «Сурет», «Бейнелеу ӛнері» мектеп курсы. 

Постреквизиттері: «Жобалық графика», «Модельдеу»,  «Проектирование», «ПОПД». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі.В)Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері.   

С)Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д)Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е)Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ӛндірістік ғимараттарды жобалау 

Бағдарлама авторы: Қыдыров А.А- оқытушы  

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛндірістік, тұрғын және қоғамдық ғимараттар және имараттардың «Сәулеттік 

типологиясы» сәулеттік теорияның қолданбалы тарауы боп саналады. Типология әлеуметік ой салады, 
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имараттар мен ғимараттадағы шығармашылық ойларды жүйелеп, ғимараттар түрлерін тұжырымдап жіктеп 

беріп, параметрі және нормасы бойынша бӛлімдерді құрамдау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛндірістік ғимараттардың бәрін және рухының әрбір түрлерін жалпы кӛрсету, 

олардың дамуының негізгі беталысын кӛрсету, функционалдық және техникалық, номативтік логикалық 

түсініктемені дамыту арқылы сәулеттік жобалау процессі мен тәжірибелік жұмысқа керекті біліммен студентті 

жарақтандыру. Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттардың әлеуметтік-функционалдық ұйымдастыру 

еркшеліктерін ашу; Әртүрлі түрдегі ғимараттарға негізгі сәулеттік-жобалау белгілері бойынша мінездеме беру; 

Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттардың жалпылама қабылданған жіктеу және нормалық базасымен 

танстыстыру; Ӛндірстік,тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттардың болашақта ӛндірістік дамуына 

байланысты, болашақ ӛнеркәсіптік түрлерін жетілдіріп, ӛнеркәсіптік күш және ӛнеркәсіптәк қатынастарды 

дамытып, ілгерілік кӛзқарастармен мәдени-тұмыстың қоғамдағы қызметтерін ұйымдастыру;   

Пререквизиттері: «Композиция», «Түстану. 

Постреквизиттері: Жобалау, Халық шығармашылығы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана білу. С)Дағды: Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. 

Д)Монограмма, арнайы әдебиеттермен жұмыс. Е)Құзыреттілігі: теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес 

зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қоршаған ортаны жақсарту 

Бағдарлама авторы: Қыдыров А.А- оқытушы  

Курсты оқытудың мақсаты: Сәулеттік-ландшафтты пішіндерді қалыптастыру тәжірибесімен және 

ландшафтыжобалау әдістерімен танысу болып анықталған. Бұл практикалық сабақтар шығармашылық 

концепция жасауды үйретуге бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Қоршаған ортаны жақсартуда» студенттер оқу процесінде қабылданған 

теориялық білімдері мен машықтар кешенін ӛзінде біріктірген бағыттаушы пән болып табылады. Бұл пәннің 

жобалау объектілері қала кӛшелері, алаңдар,жағалаулар,бақтар мен саябақтарды экологиялық апаттардан 

сақтау және жақсарту жолын қарастырады. Білім мен машықтарды кезең-кезеңімен жиыстыру принциптеріне 

сәйкес оқу практикалық курс негізгі үш тақырыптық тарауға бӛлінген : тұрғын орта дизайны бӛліктерінің 

жүйелерін қалыптастыру, тұрғын орта нысандарын жаңғырту; қоғамдық нысандар мен алаңдардың дизайн-

жабдығы; қалалық кешендер мен ансамбльдердің заттық-кеңістік ортасын жаңғырту. 

Пререквизиттері: «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: «Монументальды сәндік ӛнер», «Жобалау», Заманауй дизайн 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сәулеттік-ландшафттық жобалаудың теориялық негіздерін жобалық-

графикалық үлгіде жүзеге асыра білуді меңгереді; В)Ойластырылған шығармашылық шешімді нормативті 

талаптармен ӛзара қауыштыру амалдарын колдану машықтарын игереді. 

 

5В042100 – ДИЗАЙН 

Мамандандыру-Графикалық дизайн 

3 КУРС 

Қабылдау жылы 2018 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 
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Модуль 8.1 Кәсіби тілдер және кескіндеме, 19 кредит 

БП МК KK(О)T 2213 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 4 3 

БП МК KBShT 2214 Кәсіби-бағытталған шетел тілі 4 3 

БП ТК Kes (II) 2215 Кескіндеме II 4 5 

БП ТК KKB (I) 3216 Кәсіптік компьютерлік бағдарламалар  I 5 5 

  Ӛндірістік практика 4 3 

Модуль 8.2 Кәсіби тілдер және 3D визуализация пәндері, 19 кредит 

БП МК KK(О)T 2213 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 4 3 

БП МК KBShT 2214 Кәсіби-бағытталған шетел тілі 4 3 

БП ТК SK(II) 2215 Станокты кескіндеме 2 4 5 

БП ТК 3DV 3216 3D визуализация 5 5 

  Ӛндірістік практика 4 3 

Модуль 9.1 Материалтану және графикалық пәндер, 15 кредит 

БП ТК Sur(III) 3201 Сурет III 5 5 

БП ТК Mat 3202 Материалтану 5 5 

КП ТК GDEU(I) 3301 Графикалық дизайн элементтері мен үрдістері- I 5 5 
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Модуль 9.2 Жобалық-графикалық пәндер, 15 кредит 

БП ТК АS(III) 3201 Академиялық сурет III 5 5 

БП ТК Zhob 3202 Жобалау 5 5 

КП ТК GDZh (I) 3301 Графикалық дизайнды  жүйелендіру - I 5 5 

Модуль 10.1 Жобалық және арнайы пәндер, 20 кредит 

КП МК AS(I) 3302 Арнайы сурет I 5 5 

КП ТК KD 3303 Компьютерлік дизайн 5 5 

КП ТК GDEU(II) 3304 Графикалық дизайн элементтері мен үрдістері II 6 5 

БП ТК Mak 3220 Макеттеу 6 5 

Модуль 10.2 Арнайы және кӛркемдік-жобалық пәндер, 20 кредит 

КП МК AS(I) 3302 Арнайы сурет I 5 5 

КП ТК 3DG 3303 3D графика 5 5 

КП ТК GDZh (II) 3304 Графикалық дизайнды  жүйелендіру II 6 5 

БП ТК KZhN 3220 Кӛркемдік жобалау негіздері 6 5 

Модуль 11.1 Кескіндеме және графикалық пәндер, 20 кредит 

КП ТК GDT 3306 Графикалық дизайн типологиясы 6 5 

КП ТК ZhAT 3307 Жарнаманың арнайы түрлері 6 5 

КП ТК GT 3308 Графика техникасы  6 5 

  Ӛндірістік практика 6 5 

Модуль 11.2 Бояу негіздері және графикалық пәндер, 20 кредит 

КП ТК GDN 3306 Графикалық дизайн негіздері 6 5 

КП ТК ZG 3307 Заманауи графика 6 5 

КП ТК ZhG 3308 Жобалық графика 6 5 

  Ӛндірістік практика 6 5 

 

Модуль 8.1 Кәсіби тілдер және кескіндеме 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіптік компьютерлік бағдарламалар - I 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың пәнді оқытудағы мақсаты қазіргі технология мүмкіндігі және дизайн 

міндеттері арасындағы ӛзара байланыстарын зерттеу, ӛйткені дизайнердің негізгі жұмыс аспабы компьютер 

болып табылады, ол графикалық және растрлық графиканы құруға мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Алғашқы компьютерлік жұмыстарындағы білімін дизайнда қолдану. Дизайнер 

компьютерлік бағдарламада базалық пакетпен танысады. Adobe photoshop, Corel Drsw, 3D Studio Max 

бағдарламасында екі, үш ӛлшемді обьектіcін жасай біліу. Қарапайым примитив объекттерiн жасау, қысу 

тәсілімен обьектілерді тұрғызу, бір қарқындағы негізгі обьектерді ӛзгерту, буклеттық объектілерді моделдеу, 

айналдыру арқылы объектілерді құрастыру, объектілерді  сахна кеңiстiгiнде орналастыру,сахна анимациясын 

жасау (камераның қозғалысы арқылы). 

Пререквизиттері: Инженерлік графика, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1 

Постреквизиттері: Графикалық дизайн нысандарын жобалау 1-3, Графикалық дизайнды жобалау 1-3. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Мәдениеттанудың негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. 

В.)Икемділік: Іс жүзінде білімді практикада қолдана білу. С.)Fылыми әдебиеттердің теориялық анализінің 

дағдысын, арнайы әдебиеттермен, монографиялармен жұмыс жасай білу. Д.)Базалық және біріктірілген білімді 

кӛрсету, қиын мәселелерді шеше білу, басқа әртүрлі ерекшеліктерін қабылдай білу, этникалық қағидаларға 

жолын ұстаушылық, сонымен қатар басқа мемлекеттердің мәдениеті мен дәстүрін қабылдай білу. Е.)Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалана білу. 

 

Модуль 8.2 Кәсіби тілдер және 3D визуализация пәндері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: 3D визуализациялау 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:Компьютерлік моделдеудегі түзу және кӛлемді обьектілердің статистика мен 

динамикада таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Алғашқы компьютерлік моделдеу жұмыстарындағы білімін дизайнда қолдану. 

Дизайнер компьютерлік бағдарламада базалық пакетпен танысу. 3D Studio 3D және Studio Max 

бағдарламасында үш ӛлшемді обьектіcін моделдеу, дисциплиналық бағыттағы бағдарламада кӛлемді жазық 

компазициясы. Қарапайым примитив объекттерiн жасау, қысу тәсілімен обьектілерді жасау, моделдеу 

обьектілерін негізін жасау, бір қарқындағы негізгі обьектерді ӛзгерту, булевтық объектілерді моделдеу, 
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булевтық объектілерді түзету, айналдыру арқылы объектілерді құрастыру, объектілерді  сахна кеңiстiгiнде 

орналастыру,сахна анимациясын жасау (камераның қозғалысы). 

Пререквизиттері: Инженерлік графика- 1, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1 

Постреквизиттері: Графика дизайнының элементтері мен үрдістері- 3,4, Графика дизайынының нысандарын 

жобалау 2-,4 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Мәдениеттанудың негізгі катеориялары мен ұғымдарын білу. 

В)Икемділік: Іс жүзінде білімді практикада қолдана білу. С.)Fылыми әдебиеттердің теориялық анализінің 

дағдысы, арнайы әдебиеттермен жұмыс жасау, монографиялары. Д.)Базалық және біріктірілген білімді кӛрсету, 

қиын мәселелерді шеше білу, басқа әртүрлі мәдениеттердің ерекшеліктерін қабылдай білу, этникалық 

қағидаларға жолын ұстаушылық, сонымен қатар басқа мемлекеттердің мәдениет мен дәстүрін қабылдай білу. 

Е.)Оқытудағы іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи 

технологияларды пайдалану. 

 

Модуль 9.1. Материалтану және графикалық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сурет – 3 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. Тналина Н.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Адам фигурасының бейнесінде, сурет салу техникасында кӛрнекілік сауаттылық 

негіздерін игеру. Формалардың кӛркем ойлауын және стилизациясын дамыту. Суреттелген объектіні 

аналитикалық ойлау қабілетін терең дамыту. Адам фигурасының тіріден үйлесімді қатты тоналды бейнесін 

құруға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Сурет-III» курсының бағдарламасы «Дизайн» мамандығының кәсіби талаптарын 

ескере отырып жасалынған және табиғаттан, жадыдан, бейнеден бастап үш ӛлшемді кеңістікті және ондағы 

заттардың пішінін бейнелеудің перспективті әдістерін үйренуге, сурет салу дағдыларын игеруге бағытталған 

негізгі бӛлімдерден тұрады. кез-келген зерттеу объектісін графикалық түрде талдау мүмкіндігі. Практикалық 

сабақтардың тақырыптары перспективалық құрылыс заңдылықтарын дамыту және тон қатынастарын анықтай 

отырып, модель құрудың композициялық қабілеттерін дамыту туралы. Студенттерді тірі табиғаттың сызықты 

конструктивті және пластикалық құрылымын құруға дайындау үшін адам анатомиясы мен қаңқасын тәуелсіз 

зерттеу: тональды ерітіндісі бар адам фигуралары. Шындықты кӛркемдік-бейнелі қабылдауды тереңдету және 

жетілдіру. Нысанның конструктивті, анатомиялық, пластикалық ерекшеліктеріне, объектінің функционалды 

мақсатына байланысты табиғат қабылдаудың аналитикалық ойлауын дамыту, форманың тұтас кӛрінісін одан 

әрі дамыту, графикалық бейнелеудің түрлі тәсілдері, сурет салу техникасы мен материалдары арқылы дағдылар 

мен қабілеттерін жетілдіру. Пән практикалық сабақтар курсынан, студенттердің ОЖСӚЖ-де бір семестр бойы 

жүргізілетін ӛзіндік жұмыстарынан тұрады. 

Пререквизиттері: «Композиция», «кескіндеме-1,2», «Сурет-ІІ» 

Постреквизиттері: «Заманауй дизайн», «Жобалау». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сурет салу пәнінің кәсіби терминологиясын білу; іргелі кӛркемдік білім, 

дағдылар мен графикалық материалдар қалыптастырылды; В)Сызудың әртүрлі техникалық, графикалық 

әдістерінің білімдері мен дағдыларын қолдана білу; C)Олар аналитикалық ойлау қабілетіне ие, бейнелеу 

ӛнерінің академиялық мектебінің негізінде аналитикалық жұмыстар жүргізеді, уақыт сынынан ӛткен, адам 

фигурасының бейнесінде кӛрнекілік сауаттылық негіздерін игеру мақсатына жетудің құралы ретінде. 

Танымның диалектикалық әдісі - «жалпысынан екіншісіне, ал екіншісінің синтезіне байланысты жалпыға» - 

адам фигурасын кезең-кезеңімен салу барысында қолданылады. D)Олар ӛмірден адам фигурасының үйлесімді 

түрде жарық тонды бейнесін жасай алады. E)Олар формаларды стильдеуде бейнелі ойлауды қалыптастыру 

негіздерін және адам фигураларын графикалық бейнелеу процесінің құрылымын игерді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Материалтану 

Бағдарлама авторы: Калмен С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студентте графиканы макеттеумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде макет жасу әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен макеттеуді үйренеді. Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Түстану, Компьютерлік графика, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Салалы дизайн элементтері мен үрдістері – ІІІ, IV, СДНЖ- 1-3, 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В.Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 
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ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е.Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сәулеттік  дизайнның элементтері мен үрдістері 2 

Бағдарлама авторы: Пірімжанов М.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Танымдық, зерттеулік және практикалық қызметті меңгеру; жобалық 

дағдыларды қалыптастыру; пәндік әлемді және оны қоршаған ортаны жасау; кӛркем жобалау тәсілдерін 

меңгеру, салыстыру тәсілін, неология және трансформация тәсілдерін меңгеру; жоба алдылық материалды және 

морфологиялық талдауды жинау және безендіру тәсілдерін меңгеру. 

 Пәннің қысқаша мазмҧны: Жобалауды прототипті жасау процесі ретінде, жасалынатын объектінің болашақ 

образы ретінде анықтау. жобалаудағы негізгі элементтер мен процестерді оқу, дизайнердің  орталығында 

жарнамалық орнатылымды және кеңформатты композицияны жобалау. Жобалық-графикалық орындау 

шеберлігін дамыту. Форманы моделдеудің кӛлемдік-графикалық түрлі кешендік тәсілдері мен әдістерін 

меңгеру. Композиционыды-кеңістіктік ойлауды, үшӛлшемді бейнені дамыту. Жоспарлық кӛлемді-кеңістіктік 

шешімнің функционалдық сызбасын орындау.  

Пререквизиттері: Инженерлік графика І, Дизайн негіздері I, Кескіндеме II, Сурет II 

Постреквизиттері: Сәулеттік дизайнның элементтері мен үрдістер III- Сәулеттік дизайнның элементтері мен 

үрдістері IV; 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сәулеттік дизайн нысандарындағы элементтерді білу; нысанды талдау, 

В)Жағдайға талдай жасай білу тәсілдерін қолдану қабілеті; С)Принципиалды эскездік жобаны кезең-кезеңде 

жобалау және қалыптастыру; Д)Жобалықұжаттарды рәсімдеу ережелерін білу. 

 

Модуль 9.2 Жобалық-графикалық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Академиялық сурет 3 

Бағдарлама авторы: Сагимбаев А.А., Тналина Н.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты:Кеңістік адам суреті, Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу 

және студенттердің білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кеңістік адам суреті. Сәулеттік және заттық кеңiстiктiк орта. Сәулет – дизайнерлік 

сурет үлгілерінің графикалық әдістері. 

Пререквизиттері: «Сурет негіздері», «Композиция - 1», «Сызу» мектеп курсы 

Постреквизиттері: «Жобалық графика», «Жобалау» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Біліу жәнен түсіну:- заттың шынайы жазықтықта орналастыру қағидасын 

түсіну мен  сурет салу әдісін білу.-графикалық құралдардың қасиеттері мен әртүлі техникалық әдістердің 

ерекшеліктерін  білу.-табиғаттың заңдылықтары мен құбылыстары жайлы түсінік;-реалистік бейне қағидасы 

мен түрлі  әдістер жайлы түсінік; В. Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдану:- Табиғаттағы 

бейнелердің шынайы келбетін – қарап салу арқылы, кӛз алдына елестету арқылы, ойға түсіру  арқылы 

бейнелеу. Меңгерген шеберлік пен білімді қолдау арқылы шығармашылық сурет пен аяқталған кӛркем 

картиналар жасау.-графикалық құралдармен жұмыс істей алу принциптерін;-графикалық құралдардың 

қасиеттері мен белгілі ерекшеліктерін. С. Пайымдай білу, қортынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: -

Кеңістік туралы түсініктің дамуын пайымдау. - Реңдік ортаның қалыптасуы мен бейненің даму тұтастығын 

пайымдау.  -кӛркемӛнерлік негіздер арқылы шығармашылық қабілеттерді қалыптастыру. Д. Қарым-қатынас 

іскерлігі:- Сурет заңдылықтары мен композиция және кӛркем құралдарды қолдана алу.- Бейнелеу процесінің 

құрылысын қолдана білу. Е. Оқудағы іскерлік: - Стилизация әдісін сурет салу кезінде шынайы қолдану. - 

Бейненің сипаттық ерекшелігі мен қасиетін сурет заңдылығы арқылы кӛрсету.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобалау 

Бағдарлама авторы: Кали Ш.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттер сәулеттік графиканы макеттеумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде макет жасу әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен макеттеуді үйренеді.  Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: «Сурет негіздері», «Композиция - 1», Материалдық мәдениет және дизайн тарихы 

Постреквизиттері: «Жобалық графика», «Құрастыру және Жобалау», Графика техникасы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері.  

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 
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конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық  дизайның жүйелеу - 1 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Сибагатова Г.К., оқытушы Кыдыров А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Графикалық дизайнның теориялық негіздерін теориялық ізденістерге 

дағдыландыру, жоба тапсырмаларының шешімдерін табу, оған қоса бейнелеу принциптерін ұйымдастыруды 

игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Графикалық дизайн негіздері, бейнелеу теориясы мен жобаның тәсілдері және 

оның басты кәсіптік мәселелері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Салалы дизайн элементтері мен үрдістері – 1, Сызба геометриясы 

Постреквизиттері: Салалы дизайн элементтері мен үрдістері – 3,4, СДНЖ-1 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В. Графикалық 

бейнелеу құралдарымен дизайнер-студенттердiң кеңiстiктiк ойлау деңгейiн жоғарылату. С. Тәжірибеде білімін 

дұрыс пайдалана білу. Д.Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. Монограмма, арнайы 

әдебиеттермен жұмыс. Е. Теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді 

кӛрсету. 

 

Модуль 10.1. Жобалық және арнайы пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Компьютерлік дизайн 

Бағдарлама авторы: Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Компьютерлік графиканың әдіс тәсілдерімен танысу, қазіргі кездегі ӛнердегі 

және мәдениеттегі орнын анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Компьютерлік дизайн (мода) пәнінде практикалық сабақтар, сонымен қатар 

ағымдық және аралық бақылау жұмыстары жүргізіледі. «Пән студенттерге растралық және векторлық жұмыс 

істеу үшін қажетті, әрі қарай ӛз қызметінде тиімді пайдалана алатын білімді  игертеді. Пән негізгі Сorel Draw 

және Adobe компаниясының Photoshop графикалық пакеттерінің аспаптық функцияларын қарастырады. 

Компьютерлік графика негіздері мамандандыру пәні ретінде студенттердің теориялық және практикалық 

білімдерін тереңдетіп, олардың суретші педагог ретінде кәсіби шеберліктерін арттырады. 

Пререквизиттері: Сызу негіздері, Түстану, Колерлеу. 

Постреквизиттері: Дизайн және заманауи ӛнер формалары (қызмет кӛрсету), Заманауи ӛнер 2 (практикум) 

(қызмет кӛрсету), Заманауй ӛнер және дизайн (техникалық). 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Бұйымның эскиздерін және техникалық жобаларын жасайды, 

компьютерлік сәулеттік және геометриялық модельдеуді пайдалана отырып, техникалық шешімдерді ұсынады, 

компьютерлік дизайн пәні бойынша бағдарламаларды біледі, талдайды; В.)Педагогикалық технолгиялар мен 

инноватика аясында зерттеулер жүргізеді, жаңалықтарға жылдам бейім; С.)Компьютерлік дизайн пәні бойынша 

қолданбалы бағдарламаларды және олардың мазмұнын, идеялары мен құрылу принциптерін біледі; Д.)Пән 

бойынша дидактикалық материалдарды әзірлейді; Е.)Векторлық және растрлық графиканың ерекшеліктерін 

меңгереді және оқушылардың іскерліктерін бағалайды, талдайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: «Графика дизайынның элементтері және үрдістері II» 

Бағдарлама авторы: Батпенова Р.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Графикалық дизайнның теориялық негіздерін қалыптастыру, теориялық 

ізденістерге дағдыландыру, жоба тапсырмаларының шешімін табу, оған қоса бейнелеу принциптерін 

ұйымдастыруды игеру. «Графикалық дизайн элементтері және үрдістері II» курсының мақсаты практикалық 

жобалауда  практикалық курстарда және де пәнінің практикалық сабақтарына арналған білімді орнықтыру. Бұл 

практикалық сабақтар шығармашылық концепция жасауды үйретуге бағытталған. Графикалық дизайнның 

теориялық негіздерін қалыптастыру, теориялық ізденістерге дағдыландыру, жоба тапсырмаларының шешімін 

табу, оған қоса бейнелеу принциптерін ұйымдастыруды игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Графикалық дизайн элементтері және үрдістері II» пәні графика дизайн 

мамандығы бойынша негізгілердің бірі болып табылады. Графикалық дизайнның негіздері, бейнелеу теориясы 

мен жобалау және оның басты кәсіптік мәселелері қарастырылды. 

Пререквизиттері Бейнелеу ӛнері, сызу мектеп курсы, «Композиция», «Инженерлік графика», «Дизайн 

негіздері» «Кескіндеме», «Түстану», «Ӛнер тарихы» 
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Постреквизиттері «Графикалық дизайн эементтері мен үрдістері III», «Графикалық дизайн эементтері мен 

үрдістері IV», «Дизайн нысандарын құрылымдау». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Фундаменталды кӛркем білімнің, іскерліктің және дағдылардың 

қалыптасуын; кӛркемдік-графикалық дағдыларды меңгерді; Дизайнның кәсіби терминологиясын және оның 

мамандануын біледі; Дизайнның теориялық негіздерін және арнайы пәндерді біледі. Графикалық дизайн 

негіздерін игереді. Бейнелеу теориясы және жобалау мен графикалық үрдістерді бейімделуін біледі. Пәнді оқып 

бітірген студент заттың формасын түспен бейнелей алады. Графикалық дизайнның бейнелеу құрылымдары мен 

бӛліктерін зерттеп іс барысында қолданады ойластырылған шығармашылық шешімді нормативті талаптармен 

ӛзара қауыштыру амалдарын колдану машықтарын игереді. Сәулеттік-дизайнерлік жобалаудың теориялық 

негіздерін жобалық-графикалық үлгіде жүзеге асыра білуді меңгереді; Композицияның заңдылықтары бойынша 

жаңаша композиция құрастыру-эссе, аналитикалық баяндамалар,мәнжазбалар жазу, жоспар құру. Курс 

бойынша кӛркемӛнер материалдың маңызын,оның мазмұны мен пішіндік сәйкестігін бағалау және бағалай 

білуі.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Макеттеу 

Бағдарлама авторы: Калмен С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тапсырмаларын тиімді шешу үшін жобалық қызметті құзіретті ұйымдастырудың 

рӛлін игеру; болашақ жобаның кезеңдерін жоспарлау негіздері мен әдістерін зерттеу; жобалау жұмыстарында 

уақытты басқару негіздерін оқып үйрену; жеке және бірлескен (ұжымдық) жобалық іс-шараларға арналған 

міндеттерді қалыптастыру және тұжырымдау дағдыларына ие болу; шығармашылық идеяларды құруда және 

жетілдіруде инновациялық шығармашылық технологиялар мен әдістерді қолдану; шығармашылық дизайн мен 

кәсіби ӛсудің ұжымдық және жеке құралы ретінде «дизайн зертханасын» құру; дайын жобаны презентацияға 

(соның ішінде тапсырыс берушіге), кӛрмені, қарауды, басып шығаруды, мұрағатты дұрыс жобалау дағдыларын 

игеру. 

Пән нені оқытады: Жаңа үлгілерді кұру барысында мемлекеттік білім стандартына сәйкес инновациялық 

технологияларды пайдаланумен катар, жүйелі кӛзқарас, бұйымдардың конструкциялық параметрлерін 

оптимизациялау, құрастыру жұмыстарды орындау әдістемелері негізінде жеңіл ӛнеркәсіп бұйымдар сапасын 

конструкциялау мен қалыптастырудың прогрессивті әдістемелерін игеру үшін теоретикалық және тәжірибелік 

дағдыларын игеруді қамтамасыз ету. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы, Композиция, Арнайы сурет, Түстану 

Постреквизиттері: Сәулеттік дизайн  нысандарын жобалау, Дизайн нысандарын ӛндіру,  Дизайн нысандарын  

құрылымдау, Жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Фронтальды, кӛлемді және кеңістік композицияларды құру қағидаларын 

біледі; В)Геометриялық дене беттерінің пластикалық шешімдерін таба алады; С)Геометриялық дене беттерінің 

ритмикалық бӛлінуін біледі. Д)Академиялық жуу техникаларын, колористік шешімдерін орындайды; 

Е)Қарапайым және күрделі макеттер  мен  геометриялық денелердің макеттерін орындайды. 

 

Модуль 10.2 Арнайы және кӛркемдік-жобалық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: 3D графика 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Моменов Б.М. 
Курсты оқытудың мақсаты:Компьютерлік моделдеудегі түзу және кӛлемді обьектілердің статистика мен 

динамикада таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Алғашқы компьютерлік моделдеу жұмыстарындағы білімін дизайнда 

қолдану.Дизайнер компьютерлік бағдарламада базалық пакетпен танысу. 3D Studio 3D және Studio Max 

бағдарламасында үш ӛлшемді обьектіcін моделдеу, дисциплиналық бағыттағы бағдарламада кӛлемді жазық 

компазициясы.  Қарапайым примитив объекттерiн жасау, қысу тәсілімен обьектілерді жасау, моделдеу 

обьектілерін негізін жасау, бір қарқындағы негізгі обьектерді ӛзгерту, булевтық объектілерді моделдеу, 

булевтық объектілерді түзету,айналдыру арқылы объектілерді құрастыру, объектілерді  сахна кеңiстiгiнде 

орналастыру,сахна анимациясын жасау (камераның қозғалысы). 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы – 1, Компьютерлік графика 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Мәдениеттанудың негізгі катеориялары  мен ұғымдарын білу. Икемділік: 

Іс жүзінде білімді практикада қолдана білу. С. Fылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы, арнайы 

әдебиеттермен жұмыс жасау, монографиялары. Д.Базалық және біріктірілген білімді кӛрсету, қиын мәселелерді 

шеше білу, басқа әртүрлі мәдениеттердің ерекшеліктерін қабылдай білу, этникалық қағидаларға жолын 

ұстаушылық, сонымен қатар басқа мемлекеттердің мәдениет мен дәстүрін қабылдай білу. Е.Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық  дизайның жүйелеу - 2 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Сибагатова Г.К., оқытушы Кыдыров А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Графикалық дизайнның теориялық негіздерін теориялық ізденістерге 

дағдыландыру, жоба тапсырмаларының шешімдерін табу, оған қоса бейнелеу принциптерін ұйымдастыруды 

игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Графикалық дизайн негіздері, бейнелеу теориясы мен жобаның тәсілдері және 

оның басты кәсіптік мәселелері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Салалы дизайн элементтері мен үрдістері – 1, Сызба геометриясы 

Постреквизиттері: Салалы дизайн элементтері мен үрдістері – 3,4, СДНЖ-1 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В. Графикалық 

бейнелеу құралдарымен дизайнер-студенттердiң кеңiстiктiк ойлау деңгейiн жоғарылату. С. Тәжірибеде білімін 

дұрыс пайдалана білу. Д.Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. Монограмма, арнайы 

әдебиеттермен жұмыс. Е. Теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді 

кӛрсету. 

 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кӛркемдік жобалау негіздері 

Бағдарлама авторы: Кали Ш.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттер сәулеттік графиканы макеттеумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде макет жасу әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен макеттеуді үйренеді.  Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: «Сурет негіздері», «Композиция - 1», Материалдық мәдениет және дизайн тарихы 

Постреквизиттері: «Жобалық графика», «Құрастыру және Жобалау», Графика техникасы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері.  

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

 Модуль 11.1. Кескіндеме және графикалық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайн типологиясы 

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты: графика дизайны және жарнама тарихы білімдерін 

меңгеру. жобалық мәдениет тарихи контексінде графикалық дамудыңнегізгіэтаптарынбілу.Графикалық 

дизайндағы тенденциялар, мектептер, бағыттар маңыздылығы.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттерде келесі құзыреттер қалыптасады: 

-тұлғаның шығармашылық-кӛркемдік даму деңгейін, жетістіктерін, білім беру қажеттіліктерін 

диагностикалауға және бағалауға, кӛркемдік білім беру мен эстетикалық тәрбие үдерісін жоспарлауға және 

жүзеге асыруға қабілетті. 

-ӛзінің кӛркемдік-практикалық және кәсіби-педагогикалық қызметінің нәтижелеріне сүйене отырып, ӛздігінен 

білім алуға қабілетті. 

Пререквизиттері: «Түстану», «Ӛнер тарихы 1», «Дизайн негіздері». 

Постреквизиттері: «Дизайн нысандарының ӛндірісі», «Заманауи дизайн», «Жобалау», «Жарнама және 

дизайн». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жарнаманың арнайы түрлерінің типологиясы, әр түрлі коммерциялық 

және қоғамдық қызмет үшін жарнамалық науқандарды жобалау ерекшелігі; В)Жобалау проблемасын талдау 

жобалауға арналған тапсырманы қалыптастыру, жарнамалық жобаны шешу нұсқаларын әзірлеу; С)Арнайы 

жарнама түрлерінің негізгі міндеттерін білу, Экологиялық, қоғамдық және жеке жарнама. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жарнаманың арнайы түрлері 

Бағдарлама авторы: Моменов Б.М. 
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Курсты оқытудың мақсаты: «Жарнаманың арнайы түрлері» студенттердің тұлға жарнамаларының 

ерекшеліктерін, коммерциялық емес және қоғамдық іс-әрекеттерді, сонымен қатар жарнама такоговидтерін 

жобалаудың теориялық негіздері мен практикалық дағдыларын меңгеру, коммерциялық емес ұйымдардың, 

мемлекеттік институттардың, билік органдарының, қоғамдық және әлеуметтік мекемелердің жарнамалық 

кампанияларын медиа жоспарлау дизайн-бағдарламасын құру."Жарнаманың арнайы түрлері" курсын оқу 

нәтижесінде студенттер коммерциялық емес, қоғамдық, саяси ұйымдар үшін арнайы жарнаманың негізгі 

түрлерінің жарнамалық науқан концепциясын құрудың негізгі тәсілдерін еркін меңгеруге мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттерде келесі құзыреттер қалыптасады: 

тұлғаның шығармашылық-кӛркемдік даму деңгейін, жетістіктерін, білім беру қажеттіліктерін диагностикалауға 

және бағалауға, кӛркемдік білім беру мен эстетикалық тәрбие үдерісін жоспарлауға және жүзеге асыруға 

қабілетті. Ӛзінің кӛркемдік-практикалық және кәсіби-педагогикалық қызметінің нәтижелеріне сүйене отырып, 

ӛздігінен білім алуға қабілетті. 

Пререквизиттері: «Түстану», «Дизайн негіздері», «Ӛнер тарихы 1», «Колерлеу». 

Постреквизиттері: «Дизайн нысандарының ӛндірісі», «Заманауи дизайн», «Жобалау», «Жарнама және 

дизайн». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жарнаманың арнайы түрлерінің типологиясы, әр түрлі коммерциялық 

және қоғамдық қызмет үшін жарнамалық науқандарды жобалау ерекшелігі; В)Жобалау проблемасын талдау 

жобалауға арналған тапсырманы қалыптастыру, жарнамалық жобаны шешу нұсқаларын әзірлеу; С)Арнайы 

жарнама түрлерінің негізгі міндеттерін білу, Д)Экологиялық, қоғамдық және жеке жарнама. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графика техникасы 

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Техникалық тарихи ерекшеліктерді оқу; графикалық техникалық білімдерін 

практикалық қолдану;графикалық дизайнның типологиялық ерекшеліктер принципімен, қазіргі суретшілердің 

жұмыс шығармашылық әдістерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Литография мен ксилография технологиясы мен техникасын оқудағы 

практикалық сабақтар. Суретшінің шығармашылық ойын құруды беретін графикалық материалдармен танысу. 

Графюра станок графикасы, графикалық ӛнер түрі. Ксилографияны қию: тақтайды пышақпен және қашаумен 

(бұрыштық және жартылай шеңбер) бойлап тілу арқылы орындалады, ағаш шеберлігі жұмысында 

қолданылады. Торцойлық гравюра: металға ойма жасауда қолданылады. Кьяроскуро: кӛп бояулы кесілген 

гравюраның әртүрлілігі. Клише: үлкен формалы баспа үшін иллюстарцияның полиграфикалық тыңдалуы. 

Фотомеханикалық, электромеханикалық және қолмен жасау әдістерімен дайындалады. Штрифті  және  растрлы 

клише. Литография: жазық литографикалық әктаспен басып шығару әдісі.  

Пререквизиттері: Графикалық сурет II, Шрифт, Жарнамалық және баспа графикасы, Композиция 1. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Графикалық дизайн типологиясын, классификациясые, әдістерін білу; 

В)Графикалық дизайн обьектісінің ӛндірісін және типологиясын білу; С)Полиграфикалық дизайн ӛндіріс 

процесін түсіну, Д)Графикалық редакторды қабылдау жұмысы; Е)Гравюра түрлерін орындай алу. 

 

Модуль 11.2.Бояу негіздері және графикалық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық  дизайн негіздері 

Бағдарлама авторы: Сулейменов Н.А., Кали Ш.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Графикалық дизайн теориялық негіздерін теориялық ізденістерге дағдыландыру, 

жоба тапсырмаларының шешімдерін табу, оған қоса бейнелеу принциптерін ұйымдастыруды игеру және 

жіктеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Графикалық дизайн негіздері, жіктелуі  мен жобаның тәсілдері және оның басты 

кәсіптік мәселелері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Сурет-2, Инженерлік графика- 1, кескіндеме- 2 

Постреквизиттері: «Жобалық графика-2», «Жобалау», Жарнама және маркетинг 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В.Графикалық 

бейнелеу құралдарымен дизайнер-студенттердiң кеңiстiктiк ойлау деңгейiн жоғарылату. С.Тәжірибеде білімін 

дұрыс пайдалана білу. Д.Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. Монограмма, арнайы 

әдебиеттермен жұмыс. Е.Теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді 

кӛрсету. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Заманауи графика  

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж., Сагимбаев А.А. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді кіші курстарда және болашақ кәсіби практикада дизайн 

нысандарын жобалау процесіне дайындау. Жобалау үдерісіндегі іс-әрекеттердің (іздестіру, талдау, шешім) 

дәйектілігі мен сипатын және нобайлық жоба сатысында жобалық құжаттаманы қалыптастыруды зерделеу; 

дайын жобалық идеяларды демонстрациялық суреттерде, сызбаларда және макеттерде іске асыру тәсілдерін 

меңгеру; 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курсты ӛткеннен кейін студенттер дизайнерлік жобалаудың келесі теориялық 

негіздерін, жобалау және конструктивтік элементтерді және дизайн объектілерінің әлеуметтік-функционалдық 

процестерін білуі және істей білуі тиіс. 

Пререквизиттері: Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1 

Постреквизиттері: СДЖ-2,3. Жобалық графика,  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Білу және түсіну: сурет салу әдістерін және заттарды жазықтықта 

орналастыру ережесін білу; суреттің әртүрлі техникалық тәсілдері мен материалдарын білу. В.практикада 

қолдану: табиғаттан, қиялдан, есте сақтау бойынша бейнелерді сауатты жасау; шығармашылық суреттер мен 

аяқталған кӛркем сурет жасау білімі мен іскерлігін қолдана отырып. С.Пікір шығару, идеяларды бағалау және 

тұжырымдарды тұжырымдау қабілеті: жалпы тоналды ортаны ескере отырып, натураны тұтас қабылдаудың 

дамуы туралы Кеңістіктік қиялды дамыту туралы.Д.Қарым-қатынас саласындағы іскерліктер: кӛркем 

құралдарды орындау және сурет пен композицияның заңдылықтары. Сурет процесінің құрылымын білу. 

Е.Оқыту саласындағы іскерліктер: сурет салудағы стилизация тәсілдерін шебер қолдану. Суреттің 

заңдылықтарын есепке ала отырып, бейнеленген ерекшеліктерді беру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобалық графика 

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж., Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Жобалық графикасы» пәні «Дизайн» мамандығының студенттеріне оқу орны 

таңдаған пәннің бірі болып табылады. Бағдарламаның құрылу принципі - жай түрінен күрделігіне қарай, 

әдістемелік мақсаттарға байланысты жоба сызу графикасынан, конструкциялық модельдерге композициялық 

шешімдерге ұласады. Студенттер сәулеттік графиканы жобалаумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде жоба жасау әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен жобалауды үйренеді. Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1 

Постреквизиттері: Жарнама және маркетинг, Дизайн нысандарының ӛндірісі, Заманауи дизайн  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е.Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

5В042100 – ДИЗАЙН 

Мамандандыру-Сән дизайны 
3 КУРС 
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Модуль 8.1 Кәсіптік-технологиялық пәндер, 14 кредит 

БП ТК КZhT 2210 Костюм жасау технологиясы 4 4 

БП ТК Kes (II) 2211 Кескіндеме-II 5 5 

БП ТК KKB (I) 2212 Кәсіби компьютерлік бағдарламалар-I 5 5 

Модуль 8.2 Web дизайн-технологиялық пәндер, 14 кредит 

БП ТК КKI 2210 Костюмнің кӛрнекі иллюзиялары 4 4 

БП ТК SK (II) 2211 Станокты кескіндеме-II 5 5 

БП ТК WD 2212 Web дизайн 5 5 

Модуль 9.1 Графикалық пәндер, 10 кредит 

КП ТК SDEY (I) 3301 Сән дизайнның элементтері мен үрдістері-I 5 5 

БП ТК Mat 3202 Материалтану 5 5 



139 
 

Модуль 9.2 Материалтану және жобалы материалдар, 10 кредит 

КП ТК ZhMO (I) 3301 Жобаны материалда орындау-І 5 5 

БП ТК ТM 3202 Трикотаж материалтану 5 5 

Модуль 10.1 Жобалы және арнайы пәндер, 20 кредит 

КП МК AS (I) 3302 Арнайы сурет-I 5 5 

КП ТК KD 3303 Компьютерлік дизайн 5 5 

КП ТК SDEY(II) 3304 Сән дизайның элементтері мен үрдістері-II 6 5 

БП ТК Mak 3203 Макеттеу 6 5 

Модуль 10.2 3D графика және арнайы пәндер, 20 кредит 

КП МК AS (I) 3302 Арнайы сурет I 5 5 

КП ТК 3DG 3303 3D графика 5 5 

КП ТК ZhMO (I) 3304 Жобаны материалдa орындау - II 6 5 

БП ТК TMKZhN 3203 Тоқыма макеттеуінің кӛркемдік жобалау негіздері 6 5 

Модуль 11.1 Кӛркемдік-кәсіптік пәндер, 20 кредит 

КП ТК КК(I) 3306 Костюм  құрылымдау-I 6 5 

БП ТК KT 3307 Костюм тектоникасы 6 5 

КП ТК SAA 3308 Сәндік әрлеу және аксессуарлар 6 5 

  Ӛндірістік практика  6 5 

Модуль 11.2 Сәндік-әрлеу пәндер, 20 кредит 

КП ТК КPT-1 3306 Киім пішу техникасы 6 5 

БП ТК KK 3307 Костюм қалыптастыру 6 5 

КП ТК KSA 3308 Костюмдегі сәндік әрлеу 6 5 

  Ӛндірістік практика  6 5 

 

Модуль 8.1 Кәсіптік-технологиялық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кескіндеме II 

Бағдарламаның авторы: Батпенова Р.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кескіндеменің бейнелеу мүмкіндіктерінің негізгі заңдылықтарын игеру, 

кескіндеме құралдарының кӛмегімен реалистік бейнелерді салу. Натураның кӛлемі мен кеңістіктегі кейпін 

шыншылдықпен бейнелеу, бейненің кӛркемдік–мәнерлігіне жету. Білімалушылардың шығармашылық 

мүмкіндігін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Кескіндеме-II» курсы практикалық сабақ жүргізуге екі тақырыпты ұсынады: 

Натюрморт және Адам. Студент акварель сұңғатының және жабу бояулары: гуашь, темпера әдістерімен, түс 

туралы мәліметтермен таныс болғандықтан, барлық тапсырмаларды орындаған кезде жоғарғы талап қойылады. 

Бұл курста студенттер жылы және суық түстердің қарым-қатынасы мен натураның түстік гаммасына жарықтың 

ықпал етуі туралы ұғымдардан хабардар болуы керек. 

Пререквизиттері «Сурет», «Композиция», «Цветоведение», «Кескіндеме I» 

Постреквизиттері «Жобалау», «Пленер практикасы» және «Дизайн» мамандығының барлық жобалау пәндері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Фундаменталды кӛркем білімнің, іскерліктің және дағдылардың 

қалыптасуын; кӛркемдік-графикалық дағдыларды меңгерді; Дизайнның кәсіби терминологиясын және оның 

мамандануын біледі; В)Дизайнның теориялық негіздерін және арнайы пәндерді біледі. Сурет салу әдістерін 

және заттарды жазықтықта орналастыру ережесін білу. Суреттің түрлі техникалық тәсілдері мен 

материалдарын білу. С)Табиғаттан, қиялдан, жадыдан суреттерді сауатты жасау. Білім мен іскерлікті қолдана 

отырып, шығармашылық суреттер мен кӛркем құралдарды қолдану. Д)Сурет пен композицияның 

заңдылықтарын мен сурет процесінің құрылымын талдай алу. Композицияның заңдылықтары бойынша жаңаша 

композиция құрастыру эссе, аналитикалық баяндамалар,мәнжазбалар жазу, жоспар құру. Е)Курс бойынша 

кӛркемӛнер  материалдың маңызын,оның мазмұны мен пішіндік сәйкестігін бағалау және бағалай білуі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіби компьютерлік бағдарламалар - I 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың пәнді оқытудағы мақсаты қазіргі технология мүмкіндігі және дизайн 

міндеттері арасындағы ӛзара байланыстарын зерттеу, ӛйткені дизайнердің негізгі жұмыс аспабы компьютер 

болып табылады, ол графикалық және растрлық графиканы құруға мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Алғашқы компьютерлік жұмыстарындағы білімін дизайнда қолдану. Дизайнер 

компьютерлік бағдарламада базалық пакетпен танысады. Adobe photoshop, Corel Drsw, 3D Studio Max 

бағдарламасында екі, үш ӛлшемді обьектіcін жасай біліу. Қарапайым примитив объекттерiн жасау, қысу 

тәсілімен обьектілерді тұрғызу, бір қарқындағы негізгі обьектерді ӛзгерту, буклеттық объектілерді моделдеу, 
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айналдыру арқылы объектілерді құрастыру, объектілерді  сахна кеңiстiгiнде орналастыру,сахна анимациясын 

жасау (камераның қозғалысы арқылы). 

Пререквизиттері: Графикалық дизайн элементтері мен үрдістері – I, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1 

Постреквизиттері: Графикалық дизайн нысандарын жобалау 1-3, Графикалық дизайнды жобалау 1-3. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Мәдениеттанудың негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. 

В.Икемділік: Іс жүзінде білімді практикада қолдана білу. С.Fылыми әдебиеттердің теориялық анализінің 

дағдысын, арнайы әдебиеттермен, монографиялармен жұмыс жасай білу. Д.Базалық және біріктірілген білімді 

кӛрсету, қиын мәселелерді шеше білу, басқа әртүрлі ерекшеліктерін қабылдай білу, этникалық қағидаларға 

жолын ұстаушылық, сонымен қатар басқа мемлекеттердің мәдениеті мен дәстүрін қабылдай білу. Е.Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалана білу. 

 

Модуль 8.2 Web дизайн-технологиялық пәндері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Станокті кескіндеме 2 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Кеңістік адам суреті, Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу 

және студенттердің білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кеңістік адам суреті. Сәулеттік және заттық кеңiстiктiк орта. Сәулет – дизайнерлік 

сурет үлгілерінің графикалық әдістері. 

Пререквизиттері: «Сурет негіздері», «Композиция - 1», «Сызу» мектеп курсы 

Постреквизиттері: «Жобалық графика», «Жобалау» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Біліу жәнен түсіну:- заттың шынайы жазықтықта орналастыру қағидасын 

түсіну мен сурет салу әдісін білу.Графикалық құралдардың қасиеттері мен әртүлі техникалық әдістердің 

ерекшеліктерін білу.-табиғаттың заңдылықтары мен құбылыстары жайлы түсінік;-реалистік бейне қағидасы 

мен түрлі әдістер жайлы түсінік; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдану: Табиғаттағы 

бейнелердің шынайы келбетін – қарап салу арқылы, кӛз алдына елестету арқылы, ойға түсіру арқылы бейнелеу. 

Меңгерген шеберлік пен білімді қолдау арқылы шығармашылық сурет пен аяқталған кӛркем картиналар 

жасау.-графикалық құралдармен жұмыс істей алу принциптерін;-графикалық құралдардың қасиеттері мен 

белгілі ерекшеліктерін. С. Пайымдай білу, қортынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: -Кеңістік туралы 

түсініктің дамуын пайымдау. Реңдік ортаның қалыптасуы мен бейненің даму тұтастығын пайымдау. 

Кӛркемӛнерлік негіздер арқылы шығармашылық қабілеттерді қалыптастыру. Д.Қарым-қатынас іскерлігі: Сурет 

заңдылықтары мен композиция және кӛркем құралдарды қолдана алу.- Бейнелеу процесінің құрылысын 

қолдана білу. Е.Оқудағы іскерлік: Стилизация әдісін сурет салу кезінде шынайы қолдану. Бейненің сипаттық 

ерекшелігі мен қасиетін сурет заңдылығы арқылы кӛрсету.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Web - дизайн 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:Сервер мен клиент жағынан Веб-құжаттарды программалау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Компьютер-графикалық дизайнның негізгі жабдығы. Негіздеме шығаратын 

система. Оқып білу мен әр түрлі графикалық пакеттермен жұмыс арқылы алу (векторлық кӛріністер жұмыс 

жасау, алу мен кӛріністі жӛндеу, тексті редакторлар және бағдарламалар, басылған дайындық технологиялар) 

мультимедия пакеті, веб-редоктор. 

Пререквизиттері: Инженернлік графика -1, Дизайн негіздері- 1 

Постреквизиттері: Компьютерлік дизайн, Жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Білімі: Негізгі катеориялары мен ұғымдарын білу. В.Икемділік: Іс жүзінде 

білімді практикада қолдана білу. С.Дағды:Fылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы, арнайы 

әдебиеттермен жұмыс жасау. Д.Құзыреттілігі: Базалық және біріктірілген білімді кӛрсету, қиын мәселелерді 

шеше білу, басқа әртүрлі мәдениеттердің ерекшеліктерін қабылдай білу, этникалық қағидаларға жолын 

ұстаушылық, сонымен қатар басқа мемлекеттердің мәдениет мен дәстүрін қабылдай білу. Е.Қарапайым жайпақ, 

кӛлемді және кеңістіктік формаларды модеодеу әдістерін. 

 

Модуль 9.1. Графикалық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сән дизайнның элементтері мен үрдістері 1 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р 

Курсты оқытудың мақсаты: Сәнді тенденциялармен, бастапқы форманы шығармашылық трансформациялау 

тәсілдерімен, форманы моделдеу теориясымен, костюм тектоникасымен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кӛркем шығармашылық кезеңдері; костюм 
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Дизайнының шғармашылық бастаулары; дизайндағы образдылық; дизайн шығармаларын психологияық 

қабылдау; костюмнің образдық-ассоциативті композициясы; костюмнің ассоциативті композициясын 

графикалық ұсынудың  концепциясы;  жыныстық-жастық  белгілері, жасау  тәсілі, сезоны, функциясы, стилі  

бойынша заманауи киімде ассортименттік топтарды құрайтын факторлар; түрлі ассортименттің жалғыз 

ӛнімдері. Курстық жұмысты орындау. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика І, Дизайн негіздері I 

Постреквизиттері: Костюм дизайнының элементтері мен үрдістері III, Костюм дизайнының элементтері мен 

үрдістері IV 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жеке жобаларды қорғау және негіздеу мақсатымен ғылыми және 

техникалық ақпаратты білу В)Кәсіби шеберлікті, мәдени дәстүрлерді түсіну, С)Дәстүрі формақалыптастыруды 

түсіну; Д)Идеяны ӛзіндік ұсына ала білу қабілеті; Е)Концептуалдық ұсынысты құра білу қабілеті. 

 

Дублин дискрипторлары:( А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Материалтану 

Бағдарлама авторы: Кенжегалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Маталардың және сол сияқты басқада қолданбалы материалдардың физико-

механикалық және химиялық қасиеттерін зерттеу, және оларды қайта ӛру бойынша білімді меңгеру; 

мемлекеттік стандарттар мен артикулдер бойынша білімді меңгеру. Материал түрерін зерттеу, материалдардың 

бұйымдарды құрастыруға тигізетін әсерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Текстилдік материалтану–материалдарды зерттеуді, конструктивті негіз 

түсінігі,талшықтар туралы жалпы мағлұматтар мен химиялық талшықтардың синтетикалық талшықтардан 

айырмашылығы және де маталардың құрамы мен құрылысы, қасиеттері жайында түсініктері болуына септігін 

тигізеді.Материалдардың қасиеттері. Талшықтық шикізаттың түрлері, оларды ӛндіру және бӛлу тәсілдері. 

Текстилдік талшықтың құрылымы, химиялық құрамы және қасиеттері, жіптің түрлері және қасиеттері,иірілген 

жіптің түрлері және оларды алу тәсілдері, текстилдік ӛндіріс технологияларының негізі.Материалдардың 

табиғаты, құрамы және дайындалу тәсілдері бойынша ассортименті.   

Пререквизиттері: «Композиция», «Түстану», «Сурет I, II», «Кекіндеме I, II», «Ӛнер тарихы» 

Постреквизиттері: «Костюм дизайнының элементтері мен процестері III, IV», «Костюм дизайнының 

объектілерін жобалау I, II, III,  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Материал қасиеті мен құрылысы, технологиялық үрдістері,технологиялық 

құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін түсіну және білу В)тоқыма енеркәсібі мен тігін кәсіпорындарына 

материалдардың ӛндіру тәсілі, матаның классификациясы, қасиеттерін қолдану С)матаның технологиялық,  

физикалық, механикалық қасиеттерін, олардың қызмет етуінің тиімділігін талдау D)білімдерді практикада 

қолдану дағдылары, техникалық және кәсіптік оқу орындарында сабақ жүргізу E)курс бойынша кәсіби 

есептерді шешуде біліктілік пен білімділік, практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі жұмыс атқару, стандартқа 

сәйкес берілген тапсырмаларды орындау  

 

Модуль  9.2.Материалтану  және жобалы материалдар 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобаны  материалда орындау І  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Заманына лайықты керекті дизайнердің, кӛркемдік мәнерін жетілдіру, жобалау 

мен кеңістікте ойлауы жаңа деңгейдегі студентті дайындау. Негізгі- мақсаты- дизайн объектілерін үлгілеудегі 

және жобалау саласында жан-жақты мамандандырылған кәсіпкерді жұмысқа дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл арнайы курс, костюмнің пішін структурасын оқып зерттеуші, оның 

бӛлшектері мен қатынастары, себебті белгіленген шаррары: кӛпшілік пен адамдардың ақиқатты сұраныстары, 

мәдениет деңгейі мен ӛндірістік әдісімен, келіскен шартпен, сонымен қоса, костюм дизайнерінің ойларымен- 

«адам-костюм-орта» толық жиынтық үйлесімділігі. 

Пререквизиттері: Сән дизайн элементтері мен үрдістері – I, Сән дизайнға кіріспе 

Постреквизиттері: Сән дизайн элементтері мен үрдістері – 3,4, СДНЖ- 1-3 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В.Костюм дизайнның 

бейнелеу құралдарымен дизайнер-студенттердiң кеңiстiктiк ойлау деңгейiн жоғарылату. С.Тәжірибеде білімін 

дұрыс пайдалана білу. Д.Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. Монограмма, арнайы 

әдебиеттермен жұмыс. Е.Теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді 

кӛрсету. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Трикотаж материалтану 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер трикотаж макеттеумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде макет жасу әдісі сәннің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге кӛмегі 

үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық трикотаж макеттеуді үйренеді.  Пәннің бағдарламасы 

практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Сән дизайн элементтері мен үрдістері – I, Графикалық дизайнға кіріспе, Костюм 

графикасының негіздері 

Постреквизиттері: Сән дизайн элементтері мен үрдістері – IV, СДНЖ- 3,4, Костюмді жобалау 1,2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В.Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е.Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Модуль 10.1. Жобалы және арнайы пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Компьютерлік дизайн 

Бағдарлама авторы: Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Компьютерлік графиканың  әдіс тәсілдерімен танысу, қазіргі кездегі ӛнердегі 

және мәдениеттегі орнын анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Компьютерлік дизайн (мода) пәнінде практикалық сабақтар, сонымен қатар 

ағымдық және аралық бақылау жұмыстары жүргізіледі. «Пән студенттерге растралық және векторлық жұмыс 

істеу үшін қажетті, әрі қарай ӛз қызметінде тиімді пайдалана алатын білімді игертеді. Пән негізгі Сorel Draw 

және Adobe компаниясының Photoshop графикалық пакеттерінің аспаптық функцияларын қарастырады. 

Компьютерлік графика негіздері мамандандыру пәні ретінде студенттердің теориялық және практикалық 

білімдерін тереңдетіп, олардың суретші педагог  ретінде  кәсіби шеберліктерін арттырады. 

Пререквизиттері: Сызу негіздері,  Түстану,  Рекламалық дизайн. 

Постреквизиттері: Дизайн және заманауи ӛнер формалары (қызмет кӛрсету), Заманауи ӛнер 2 (практикум) 

(қызмет кӛрсету), Заманауй ӛнер және дизайн (техникалық). 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Бұйымның эскиздерін және техникалық жобаларын жасайды, 

компьютерлік сәулеттік және геометриялық модельдеуді пайдалана отырып, техникалық шешімдерді ұсынады, 

компьютерлік дизайн пәні бойынша бағдарламаларды біледі, талдайды; В.Педагогикалық технолгиялар мен 

инноватика аясында зерттеулер жүргізеді, жаңалықтарға жылдам бейім; С.Компьютерлік дизайн пәні бойынша 

қолданбалы бағдарламаларды және олардың мазмұнын, идеялары мен құрылу принциптерін біледі; Д.Пән 

бойынша дидактикалық материалдарды әзірлейді; Е.Векторлық және растрлық графиканың ерекшеліктерін 

меңгереді және оқушылардың іскерліктерін бағалайды, талдайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сән дизайнның элементтері мен үрдістері 2 

Бағдарлама авторы: Кенжегалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: заманына лайықты дизайнердің кӛркемдік мәнерін жетілдіру, жобалау мен 

кеңістіксе ойлауы бар жаңа деңгейдегі студентті дайындау. Дизайн объектілерін үлгілеуде және жобалау 

саласында жан-жақты мамандырылған кәсіпкерді жұмысқа дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: костюмнің пішін структурасын оқып зерттеу, оның бӛлшектері мен қатынастары, 

себебті белгіленген шарттары: кӛпшілік пен адамдардың ақиқатты сұраныстары, мәдениет деңгейі мен 

ӛндірістік әдісімен, келіскен шартпен, сонымен қоса, костюм дизайнерінің ойларымен – «адам-костюм-орта» 

толық жиынтықты үйлесілімділігін айқындау. Түрлі астары бар сырт киім коллекцияларын стильдік шешіммен 

қарастыру, киімдерінің қысқаша нобайларын фриз түрінде қарастыру. Костюмнің образды-бірлескен 

композициялық нобайлары.  

Пререквизиттері: «Композиция», «Сурет I, II», «Кесіндеме I, II», «Ӛнер тарихы», «Костюм дизайнының 

элементтері мен үрдістері I» 

Постреквизиттері: «Сән дизайнының элементтері мен процестері III, IV», «Сән дизайнының объектілерін 

жобалау I, II, III, IV, V» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)экономикалық білім негіздерін, менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б. 

туралы ғылыми түсініктерді, жинақтардың жобаларына қойылатын талаптар; қазіргі заманғы беталыстарды 

есепке алып топтамадағы бірлі жарым ӛнімдердің біріккен ұстанымын, киімді жобалауда және әр түрлі жастағы 

және дене бітімі пішінінің ерекшеліктері туралы білім алу және құру конструкцияларды кұру әдістемелерінің 

түр-түрін білу В)киімді жобалауда әр түрлі пішінді моделдердің, киім үлгілерінің коллекцияларының  
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конструкцияларын кұру әдістемелерін, техникалық есептеулерді жұмыстарды орындауын, үлгілеу 

принциптерін кәсіби деңгейде қолдану С)қорытынды шыгару және қалыптастыру үшін маңызды мәліметтерді 

жинау және талдауды жүзеге асыру, сонымен бірге қабылданган шешімдерді дәлелдеу, қойылған міндеттер 

шешімінің шығармашылық жолдарын кӛрсету; ӛнеркәсіптік дизайнның дизайнерлік қызметте ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды кәсіби деңгейде пайдаланып, мәселелерді анықтайды, тұжырымдауды 

және шешім шығара алады D)қазіргі қүралдар, әдістер және коллекциялық бұйымдарды жобалау формалары; 

коллекция жобалауга қатысты кӛркем міндетттер шешімінің тізбегін жасайды, дербес бұйымдар 

коллекциясының дизайнерлік шешімі идеясын ұсыну; идеяны іске асыруда сенімді форманы таңдау; нобайлар, 

макеттер кәсіби деңгейде ӛндейді E)кӛркем бейне, композиция, қүрастыру жэне жасау технологиясын тұтас 

қамтитын біртүтас кешен ретінде ӛнеркәсіптік ӛндірістің болашақ бұйымы немесе ӛнімін кӛрсете алады, 

қалыптастыру мен дамытудың негізгі стратегиялық мүмкіндіктерін айқындап, ұлттық мәдениет пен әлемдік 

деңгейдегі ең үздік үлгілердің тәжірибелерін талдап, стандартты емес және баламалы шешімдерді қабылдай 

біледі 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:  Макеттеу 

Бағдарлама авторы : Кенжегалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа үлгілерді кұру барысында мемлекеттік білім стандартына сәйкес 

инновациялық технологияларды пайдаланумен катар, жүйелі кӛзқарас, бұйымдардың конструкциялық 

параметрлерін оптимизациялау, құрастыру, макеттеу жұмыстарды орындау әдістемелері негізінде жеңіл 

ӛнеркәсіп бұйымдар сапасын конструкциялау мен қалыптастырудың прогрессивті әдістемелерін игеру үшін 

теоретикалық және тәжірибелік дағдыларын игеруді қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Макеттеу әдісі арқылы киім бӛлшектерін жасақтау және модельдеу, Макеттеу 

әдісін пайдаланып түрлі пішімді киім жасақтау 

Пререквизиттері «Композиция», «Түстану», «Сурет I, II» «Кескіндеме I, II», «Ӛнер тарихы I», «Костюм 

тарихы»   

Постреквизиттері «Костюм дизайнының объектілерін жобалау I, II,III, IV,V», дипломдық жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мамандандыруға сәйкес (ӛлшемдер, пішіндер, модельдер сызбалары және 

нысандардың макеттері), жобалық міндеттерді шешу тәсілдерін, дизайн жобаларын орындау; кӛркем-

графикалық дағдылары түсіну және білу В)Мамандандыруға сәйкес дизайн жобаларын орындау тәсілдерін, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби деңгейде қолдану С)Дизайнерлік қызметте жобалау,  

ұлттық мәдениет пен әлемдік деңгейдегі ең үздік үлгілердің тәжірибелерін талдай білу Д)Киімді жобалауда әр 

түрлі пішінді моделдердің, киім үлгілерінің коллекцияларының конструкцияларын кұру әдістемелерін, 

техникалық есептеулерді жұмыстарды орындайды, құрылымдауға арналан құжаттарын кәсіби деңгейде  

жасақтайды Е)Курс бойынша материалдың маңызын сараптап, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын 

таңдай біледі 

 

10.2. Модуль 3D графика және арнайы пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: 3D графика 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:Компьютерлік моделдеудегі түзу және кӛлемді обьектілердің статистика мен 

динамикада таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Алғашқы компьютерлік моделдеу жұмыстарындағы білімін дизайнда қолдану. 

Дизайнер компьютерлік бағдарламада базалық пакетпен танысу. 3D Studio 3D және Studio Max 

бағдарламасында үш ӛлшемді обьектіcін моделдеу, дисциплиналық бағыттағы бағдарламада кӛлемді жазық 

компазициясы. Қарапайым примитив объекттерiн жасау, қысу тәсілімен обьектілерді жасау, моделдеу 

обьектілерін негізін жасау, бір қарқындағы негізгі обьектерді ӛзгерту, булевтық объектілерді моделдеу, 

булевтық объектілерді түзету,айналдыру арқылы объектілерді құрастыру, объектілерді сахна кеңiстiгiнде 

орналастыру, сахна анимациясын жасау (камераның қозғалысы). 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы – 1, Компьютерлік графика, Дизайн негіздері I, Костюм тарихы 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Мәдениеттанудың негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. 

В)Икемділік: Іс жүзінде білімді практикада қолдана білу. С.)Fылыми әдебиеттердің теориялық анализінің 

дағдысы, арнайы әдебиеттермен жұмыс жасау, монографиялары. Д.)Базалық және біріктірілген білімді кӛрсету, 

қиын мәселелерді шеше білу, басқа әртүрлі мәдениеттердің ерекшеліктерін қабылдай білу, этникалық 

қағидаларға жолын ұстаушылық, сонымен қатар басқа мемлекеттердің мәдениет мен дәстүрін қабылдай білу. 

Е.)Оқытудағы іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи 

технологияларды пайдалану. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобаны материалында орындалуы ІІ 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Заманына лайықты керекті дизайнердің, кӛркемдік мәнерін жетілдіру, жобалау 

мен кеңістікте ойлауы жаңа деңгейдегі студентті дайындау. Негізгі- мақсаты- дизайн объектілерін үлгілеудегі 

және жобалау саласында жан-жақты мамандандырылған кәсіпкерді жұмысқа дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл арнайы курс, костюмнің пішін структурасын оқып зерттеуші, оның 

бӛлшектері мен қатынастары, себебті белгіленген шаррары: кӛпшілік пен адамдардың ақиқатты сұраныстары, 

мәдениет деңгейі мен ӛндірістік әдісімен, келіскен шартпен, сонымен қоса, костюм дизайнерінің ойларымен- 

«адам-костюм-орта» толық жиынтық үйлесімділігі. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы – 1, Компьютерлік графика, Дизайн негіздері I, Костюм тарихы 

Постреквизиттері: Сән дизайн элементтері мен үрдістері – 3,4, СДНЖ- 1-3 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В.)Костюм дизайнның 

бейнелеу құралдарымен дизайнер-студенттердiң кеңiстiктiк ойлау деңгейiн жоғарылату. С.)Тәжірибеде білімін 

дұрыс пайдалана білу. Д.)Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. Монограмма, арнайы 

әдебиеттермен жұмыс. Е.)Теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді 

кӛрсету. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тоқыма макеттеуінің кӛркемдік жобалау негіздері 

Бағдарлама авторы: Кали Ш.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттер сәулеттік графиканы макеттеумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде макет жасу әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен макеттеуді үйренеді. Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы – 1, Компьютерлік графика Дизайн негіздері I, Костюм тарихы  

Постреквизиттері: Салалы дизайн элементтері мен үрдістері – ІІІ, IV, СДНЖ- 1-3, 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В.)Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.)Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.)Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е.)Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

11.1. Модуль Кӛркемдік-кәсіптік пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Костю құрлымдау-1 

Бағдарлама авторы: Кенжегалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:, тігін ӛнімдерін құрастырудың прогрессивті тәсілдерін меңгеру үшін теориялық 

білімді және практикалық дағдыны меңгеру; бұйымның сапасына қойылатын талаптар мен кӛрсеткіштерін, 

конструкциялық құрастыру жұмыстарды орындау әдістемелері негізінде жеңіл ӛнеркәсіп бұйымдарды 

конструкциялау мен қалыптастырудың әдістемелерін игеру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қысқаша мазмұны: Конструкциялаудың теориялық негіздері, түрлі киім 

конструкциялау әдістері. Тігін ӛнімдерін типтік және типтік емес фигураларға базалық құрастырудың сызбасын 

орындау; техникалық суреті бойынша моделдік құрастың сызбасын орындау; тігін ӛнімдерін конструктивті 

моделдеуді іске асыру; лекало жасау және олардың градациясын орындау. 

Пререквизиттері: Дизайн негіздері I, Инженерлік графика, Костюм тарихы, Костюм жасау технологиясы 

Постреквизиттері: «Костюм дизайнының объектілерін жобалау I, II,III, IV,V», дипломдық жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мамандандыруға сәйкес (ӛлшемдер, пішіндер, модельдер сызбалары және 

нысандардың макеттері), жобалық міндеттерді шешу тәсілдерін, дизайн жобаларын орындау; кӛркем-

графикалық дағдылары түсіну және білу В)Мамандандыруға сәйкес дизайн жобаларын орындау тәсілдерін, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби деңгейде қолдану С)Дизайнерлік қызметте жобалау, 

ұлттық мәдениет пен әлемдік деңгейдегі ең үздік үлгілердің тәжірибелерін талдай білу D)Киімді жобалауда әр 

түрлі пішінді моделдердің, киім үлгілерінің коллекцияларының конструкцияларын кұру әдістемелерін, 

техникалық есептеулерді жұмыстарды орындайды, құрылымдауға арналан құжаттарын кәсіби деңгейде 

жасақтайды E)Курс бойынша материалдың маңызын сараптап, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын 

таңдай біледі 
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Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы : Костюм тектоникасы 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа үлгілерді кұру барысында мемлекеттік білім стандартына сәйкес 

инновациялық технологияларды пайдаланумен катар, жүйелі кӛзқарас, бұйымдардың конструкциялық 

параметрлерін оптимизациялау, құрастыру жұмыстарды орындау әдістемелері негізінде жеңіл ӛнеркәсіп 

бұйымдар сапасын конструкциялау мен қалыптастырудың прогрессивті әдістемелерін игеру үшін теоретикалық 

және тәжірибелік дағдыларын игеруді қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Костюмнің тектоникасы» пәні қағаз, текстиль және табиғи материалдардан 

жасалған материалдық пішіндердің кӛркемдік-образдық құралдарын ұйымдастыру және композициялық 

принциптерді оқытады. «Киімнің пішіндеу негіздері» пәні пішінді ұйымдастыру жүйесін оқытуға, теориялық 

талдаудан ӛткізе, тәжирибелік тәсілдерді пайдалана оның тұтастық және гармониялық заңдылықтарын 

анықтауға бағытталған. Бұл курстың бағдарламасы костюмді жобалаудағы кӛлемді пішін құрастырудың 

практикалық ұсынымдарын қамтамасыз етеді.  

Пререквизиті: «Композиция», Дизайн негіздері I, Костюм тарихы «Ӛнер тарихы», «Түстану», Костюм жасау 

технологиясы. 

Постреквизиті: «Дизайн объектілерін ӛңдеу», «Ӛндірістің типологиясы», «Графикалық объект типологиясы», 

«Бұйымдарды жобалау», «Графикалық дизайнның объектерін жобалау 4,5», «Ӛндірістік дизайнның объектерін 

жобалау 4,5». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Негізгі теориялық түсініктерді және арнайы терминдерді біледі; В)Дизайн 

объектілерін жобалаудың негізгі концепт-модельдерін қолданады; С)Типологияны, қазіргі кездегі 

технологияны, дизайн объекттер түрлерін және дизайн объектілерін қабылдау психологиясын біледі; 

Д)Дизайнның объектісіне әсер ететін қазіргі кездегі форманы құрайтын форманы  сипаттайтын факторларды 

қолданады; Е)Қазіргі кездегі кӛркемдік және жобалық технологияларды, жабдықтар және материалдарды 

пайдаланады; ӛндірістік үрдістің негіздерін біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәндік әрлеу және аксессуарлау 

Бағдарлама авторы: Кенжегалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Киім ӛндірісінде, модельдік үйлерде, ателье ӛндірісінде ӛндірісті одан әрі 

үйлестіру арқылы аксессуарларды жасау процесін меңгеру. Ірі тарихи кезеңдерде және заманауи дәуірде 

аксессуарларды құрастыру кезеңдері туралы білімді қалыптастыру, кескіндеме және декорацияның тарихын 

зерделеу, аксессуарлардың нысандарын практикалық модельдеу және оларды материалға енгізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Түрлі стильдік шешімдердегі керек-жарақтарды таңдау. Негізгі құрылымдардың 

эскиздерін, сызбаларын әзірлеу және енгізу; техникалық сызбаға сәйкес модельдік конструкциялардың 

сызбаларын орындау; аксессуарларды сындарлы модельдеуді енгізу; үлгілерді (үлгілерді) жасау және олардың 

градацияларын орындау. Материалдағы үлгілердің жұмысын орындау. 

Пререквизиттері: Түстану, Ӛнер тарихы, Костюм жасау технологиясы, костюм тарихы 

Постреквизиттері: «Костюм дизайнының объектілерін жобалау I, II,III, IV,V», дипломдық жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мамандандыруға сәйкес (ӛлшемдер, пішіндер, модельдер сызбалары және 

нысандардың макеттері), жобалық міндеттерді шешу тәсілдерін, дизайн жобаларын орындау; кӛркем-

графикалық дағдылары түсіну және білу В)Мамандандыруға сәйкес дизайн жобаларын орындау тәсілдерін, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби деңгейде қолдану С)Дизайнерлік қызметте жобалау,  

ұлттық мәдениет пен әлемдік деңгейдегі ең үздік үлгілердің тәжірибелерін талдай білу Д)Киімді жобалауда әр 

түрлі пішінді моделдердің, киім үлгілерінің коллекцияларының конструкцияларын кұру әдістемелерін, 

техникалық есептеулерді жұмыстарды орындайды, құрылымдауға арналан құжаттарын кәсіби деңгейде  

жасақтайды Е)Курс бойынша материалдың маңызын сараптап, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын 

таңдай біледі 

 

Модуль 11.2. Сәндік-әрлеу пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Киім пішу техникасы 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу және студенттердің 

білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Материалдық және кӛркемдік мәдениетті нығайту. Техникадағы негізгі 

композициялық заңдар. Эргономика – кӛркемдік құрылымдаудың негізі. 

Пререквизиттері: Костюм жасау технологиясы, Түстану, Костюм тарихы 

Постреквизиттері: Сән дизайн элементтері мен үрдістері – IV, СДНЖ- 4,5, Костюмді жобалау 1,2,3 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері.  
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С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Костюм  қалыптастыру 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу және студенттердің 

білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Материалдық және кӛркемдік мәдениетті нығайту. Техникадағы негізгі 

композициялық заңдар. Эргономика – кӛркемдік құрылымдаудың негізі. 

Пререквизиттері: Композиция, Түстану , Костюм тарихы, Костюм жасау технологиясы 

Постреквизиттері: Сән дизайн элементтері мен үрдістері – IV, СДНЖ- 4,5, Костюмді жобалау 1,2,3 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері.  

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Костюмдегі сәндік әрлеу 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу және студенттердің 

білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Материалдық және кӛркемдік мәдениетті нығайту. Техникадағы негізгі 

композициялық заңдар. Эргономика – кӛркемдік құрылымдаудың негізі. 

Пререквизиттері: Костюм жасау технологиясы, Түстану, Костюм тарихы 

Постреквизиттері: Сән дизайн элементтері мен үрдістері – IV, СДНЖ- 4,5, Костюмді жобалау 1,2,3 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері.  

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

5В042100 – ДИЗАЙН 

Мамандандыру-Сәулеттік дизайн 

4 КУРС 

Қабылдау жылы 2017 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 12.1 -Жарнамалық-ӛндірістік пәндер І - 10 кредит 

БП ТК II (I) 4229 Инженерлік инфраструктура I 8 5 

БП ТК DOO 5230 Дизайн объектілерін ӛндіру (бейін бойынша) 9 5 

Модуль 12.2 -Жарнамалық-ӛндірістік пәндер ІІ - 10 кредит 

БП ТК II (ІI) 4229 Инженерлік инфраструктура IІ 8 5 

БП ТК OOD 5230 Ӛнеркәсіптік ортаның дизайны 9 5 

Модуль 12.3 -Жарнамалық-ӛндірістік пәндер ІII - 10 кредит 

БП ТК II (III) 4229 Инженерлік инфраструктура III 8 5 

БП ТК DА 5230 Дизайнерлік аймақтау 9 5 

Модуль 14.1 - Арнайы-бейіндік пәндер І, 20 кредит 

КП ТК SDNZh(I) 4306 Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау-I  7 5 
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КП ТК SDNZh(II) 4307 Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау II 7 5 

КП ТК SDEP(IV) 4308 Сәулеттік дизайн элементтері мен процестері  IV 7 5 

КП ТК SDNZh(III) 4309 Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау III 7 5 

Модуль 14.2 - Арнайы-бейіндік пәндер ІI, 20 кредит 

КП ТК SDZh(I) 4306 Сәулет дизайнында жобалау-I  7 5 

КП ТК SDZh(II) 4307 Сәулет дизайнында жобалау II 7 5 

КП ТК SDZh(IV) 4308 Сәулет дизайнын жүйелеу IV 7 5 

КП ТК SDZh(III) 4309 Сәулет дизайнында жобалау III 7 5 

Модуль 14.3 - Арнайы-бейіндік пәндер ІII, 20 кредит 

КП ТК SDZhА(I) 4306 Сәулеттік дизайндағы жобалау әдістері-I  7 5 

КП ТК SDZhА(II) 4307 Сәулеттік дизайндағы жобалау әдістері II 7 5 

КП ТК SDZh(IV) 4308 Сәулет дизайны және жобалау IV 7 5 

КП ТК SDZhА(III) 4309 Сәулеттік дизайндағы жобалау әдістері III 7 5 

Модуль 15.1 - Заманауи монументті-сәндік пәндер І, 25 кредит 

КП МК DZM 4310 Дизайндағы заманауи материалдар (бейін бойынша) 8 5 

КП ТК MSO 4311 Монументтік-сәндік ӛнер 7 5 

КП ТК SKO4312 Сәндік қолданбалы ӛнер 8 5 

КП ТК DEM 4313 Дизайндағы экономика және менеджмент  8 5 

КП ТК KMT 4314 Компьютерлік модельдеу технологиясы 8 5 

Модуль 15.2 - Заманауи монументті-сәндік пәндер ІI, 25 кредит 

КП МК DZM 4310 Дизайндағы заманауи материалдар (бейін бойынша) 8 5 

КП ТК MKSh 4311 Монументтік-қолданбалы шығармашылық 7 5 

КП ТК KP 4312 Кӛркем панно 8 5 

КП ТК OZhTMN 4313 Ортаны жобалау теориясы және методология негіздері 8 5 

КП ТК MWD 4314 Мультимедиа және Web дизайн 8 5 

Модуль 15.3 - Заманауи монументті-сәндік пәндер ІII, 25 кредит 

КП МК DZM 4310 Дизайндағы заманауи материалдар (бейін бойынша) 8 5 

КП ТК HKK 4311 Халықтық кӛркемӛнер кәсіпшілігі 7 5 

КП ТК HKO4312 Халықтық қолданбалы ӛнер 8 5 

КП ТК TTBD 4313 Түрлі топтағы бұйымдарды дизайндау 8 5 

КП ТК SWM 4314 Сайтты Web –модельдеу 8 5 

Модуль 16.1 - Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер І, 33  кредит 

КП МК ZD 5314 Замануи дизайн (бейін бойынша) 9 5 

КП ТК ONZh(IV) 4315 Орта нысандарды жобалау(IV) 8 5 

КП ТК ONZh(V) 5316 Орта нысандарды жобалау(V) 9 4 

КП ТК DZhShZ 5317 Дипломдық жобалау және шығармашылық зерттеу 9 4 

  Ӛндірістік практика 10 10 

  Дипломалды практика 10 5 

Модуль 16.2 - Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер IІ, 33  кредит 

КП МК ZD 5314 Замануи дизайн (бейін бойынша) 9 5 

КП ТК SDZh(IV) 4315 Сәулет дизайнында жобалау(IV) 8 5 

КП ТК OOZh 5316 Орта объектілер және жоспарлау 9 4 

КП ТК DZhA 5317 Дипломдық жобалау әдістері 9 4 

  Ӛндірістік практика 10 10 

  Дипломалды практика 10 5 

Модуль 16.3 - Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер IIІ, 33  кредит 

КП МК ZD 5314 Замануи дизайн (бейін бойынша) 9 5 

КП ТК SDZhA(IV) 4315 Сәулеттік дизайндағы жобалау әдістері(IV) 8 5 

КП ТК OZhZh 5316 Ортаны жоспарлау және жобалау 9 4 

КП ТК GZN 5317 Ғылыми зерттеулер негіздері 9 4 

  Ӛндірістік практика 10 10 

  Дипломалды практика 10 5 

 

Модуль 12.1 -Жарнамалық-ӛндірістік пәндер І  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инженерлік инфраструктура 1 

Бағдарлама авторы: Калмен С.М. 
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Курсты оқытудың мақсаты: қала аумағын инженерлік жабдықтаудың теориялық негіздерін беру, аумақты 

инженерлік дайындау тәсілдерімен таныстыру, қала аумағын тігінен жоспарлаудың сұрақтарын дұрыс шешуге 

студенттерді үйрету, кӛлік мәселелерін шешу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Модульді оқу нәтижесінде студенттер басжоспар сатысында берілген талаптарды 

қанағаттандыратын жобаларды құру және жүзеге асыру кезінде инженерлік білімдерін және дағдыларын 

қолдана алады, жобалау методологиясын түсінеді және курстық, дипломдық жобалауда, нақты кәсіби қызметте 

қолдануға дайын 

Пререквизиттері: Жобалау, Сәулет тарихы, Сызба геометриясы. 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Бас жоспарды жобалаудың түрлі сатыларындағы қаланың кӛліктік 

есептерін және қалалық территорияларды инженерлік дайындау сұрақтарын шешуде білімдерін іс жүзінде 

қоллдану, В)Мамандандыруға сәйкес дизайн жобаларын орындау тәсілдерін, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды кәсіби деңгейде қолдану С)Дизайнерлік қызметте жобалау, ұлттық мәдениет пен әлемдік 

деңгейдегі ең үздік үлгілердің тәжірибелерін талдай білу Д)Киімді жобалауда әр түрлі пішінді моделдердің, 

киім үлгілерінің коллекцияларының конструкцияларын кұру әдістемелерін, техникалық есептеулерді 

жұмыстарды орындайды, құрылымдауға арналан құжаттарын кәсіби деңгейде жасақтайды Е)Курс бойынша 

материалдың маңызын сараптап, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай біледі. 

 

Модуль 12.2 -Жарнамалық-ӛндірістік пәндер ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инженерлік инфраструктура 2 

Бағдарлама авторы: Калмен С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қала аумағын инженерлік жабдықтаудың теориялық негіздерін беру, аумақты 

инженерлік дайындау тәсілдерімен таныстыру, қала аумағын тігінен жоспарлаудың сұрақтарын дұрыс шешуге 

студенттерді үйрету, кӛлік мәселелерін шешу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Модульді оқу нәтижесінде студенттер басжоспар сатысында берілген талаптарды 

қанағаттандыратын жобаларды құру және жүзеге асыру кезінде инженерлік білімдерін және дағдыларын 

қолдана алады, жобалау методологиясын түсінеді және курстық, дипломдық жобалауда, нақты кәсіби қызметте 

қолдануға дайын 

Пререквизиттері: Жобалау, Сәулет тарихы, Сызба геометриясы. 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Бас жоспарды жобалаудың түрлі сатыларындағы қаланың кӛліктік 

есептерін және қалалық территорияларды инженерлік дайындау сұрақтарын шешуде білімдерін іс жүзінде 

қоллдану, В)Мамандандыруға сәйкес дизайн жобаларын орындау тәсілдерін, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды кәсіби деңгейде қолдану С)Дизайнерлік қызметте жобалау, ұлттық мәдениет пен әлемдік 

деңгейдегі ең үздік үлгілердің тәжірибелерін талдай білу Д)Киімді жобалауда әр түрлі пішінді моделдердің, 

киім үлгілерінің коллекцияларының конструкцияларын кұру әдістемелерін, техникалық есептеулерді 

жұмыстарды орындайды, құрылымдауға арналан құжаттарын кәсіби деңгейде жасақтайды Е)Курс бойынша 

материалдың маңызын сараптап, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай біледі. 

 

Модуль 12.3 -Жарнамалық-ӛндірістік пәндер ІІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инженерлік инфраструктура 3 

Бағдарлама авторы: Калмен С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: қала аумағын инженерлік жабдықтаудың теориялық негіздерін беру, аумақты 

инженерлік дайындау тәсілдерімен таныстыру, қала аумағын тігінен жоспарлаудың сұрақтарын дұрыс шешуге 

студенттерді үйрету, кӛлік мәселелерін шешу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Модульді оқу нәтижесінде студенттер басжоспар сатысында берілген талаптарды 

қанағаттандыратын жобаларды құру және жүзеге асыру кезінде инженерлік білімдерін және дағдыларын 

қолдана алады, жобалау методологиясын түсінеді және курстық, дипломдық жобалауда, нақты кәсіби қызметте 

қолдануға дайын 

Пререквизиттері: Жобалау, Сәулет тарихы, Сызба геометриясы. 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Басжоспарды жобалаудың түрлі сатыларындағы қаланың кӛліктік 

есептерін және қалалық территорияларды инженерлік дайындау сұрақтарын шешуде білімдерін іс жүзінде 

қоллдану, В)Мамандандыруға сәйкес дизайн жобаларын орындау тәсілдерін, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды кәсіби деңгейде қолдану С)Дизайнерлік қызметте жобалау, ұлттық мәдениет пен әлемдік 

деңгейдегі ең үздік үлгілердің тәжірибелерін талдай білу Д)Киімді жобалауда әр түрлі пішінді моделдердің, 

киім үлгілерінің коллекцияларының конструкцияларын кұру әдістемелерін, техникалық есептеулерді 
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жұмыстарды орындайды, құрылымдауға арналан құжаттарын кәсіби деңгейде жасақтайды Е)Курс бойынша 

материалдың маңызын сараптап, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай біледі. 

 

Модуль 14.1 - Арнайы-бейіндік пәндер І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: «Сәулеттік  дизайн нысандарын жобалау-1» 

Бағдарлама авторы: Қыдыров А.А- оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Практикалық жобалауда практикалық курстарда және де «Сәулеттік дизайн 

элементтері мен процесстері» пәнінің практикалық сабақтарына арналған білімді орнықтыру. Бұл практикалық 

сабақтар шығармашылық концепция жасауды үйретуге бағытталған. Курстың міндеті мыналар болып 

табылады: сәулеттік-дизайнерлік жобалауға арналған бастапқы мәліметтерді талдау әдістемесін меңгеру; 

ұтымды жобалық концепцияны шығармашылық іздену принциптерімен таныстыру; жобалық жұмысты 

кезеңдер мен тарауларға жіктеу машықтарын меңгеру; концепция туындату мен жобалық мәселені бейнелі 

шешу амалдарын меңгеру; жобалық бӛліктердің графикалық және пластикалық бейнеленуі неғұрлым кӛрнекі 

түрлерін олардаға информацияға сәйкес істеп шығару; кәсіптік риторика негіздерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жаңа үлгілерді кұру барысында мемлекеттік білім стандартына сәйкес 

инновациялық технологияларды пайдаланумен катар, жүйелі кӛзқарас, бұйымдардың конструкциялық 

параметрлерін оптимизациялау, құрастыру жұмыстарды орындау әдістемелері негізінде жеңіл ӛнеркәсіп 

бұйымдар сапасын конструкциялау мен қалыптастырудың прогрессивті әдістемелерін игеру үшін теоретикалық 

және тәжірибелік дағдыларын игеруді қамтамасыз ету. 

Пререквизиттері: «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Кескіндеме» Жобалау, Сәулет тарихы, Сызба геометриясы. 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сәулеттік-дизайнерлік жобалаудың теориялық негіздерін жобалық-

графикалық үлгіде жүзеге асыра білуді меңгереді; Ойластырылған шығармашылық шешімді нормативті 

талаптармен ӛзара қауыштыру амалдарын колдану машықтарын игереді, В)Мамандандыруға сәйкес дизайн 

жобаларын орындау тәсілдерін, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби деңгейде қолдану 

С)Дизайнерлік қызметте жобалау, ұлттық мәдениет пен әлемдік деңгейдегі ең үздік үлгілердің тәжірибелерін 

талдай білу Д)Киімді жобалауда әр түрлі пішінді моделдердің, киім үлгілерінің коллекцияларының 

конструкцияларын кұру әдістемелерін, техникалық есептеулерді жұмыстарды орындайды, құрылымдауға 

арналан құжаттарын кәсіби деңгейде жасақтайды Е)Курс бойынша материалдың маңызын сараптап, мақсат 

қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: «Сәулеттік  дизайн нысандарын жобалау-2» 

Бағдарлама авторы: Қыдыров А.А- оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Практикалық жобалауда практикалық курстарда және де «Сәулеттік дизайн 

элементтері мен процесстері» пәнінің практикалық сабақтарына арналған білімді орнықтыру. Бұл практикалық 

сабақтар шығармашылық концепция жасауды үйретуге бағытталған. Курстың міндеті мыналар болып 

табылады: сәулеттік-дизайнерлік жобалауға арналған бастапқы мәліметтерді талдау әдістемесін меңгеру; 

ұтымды жобалық концепцияны шығармашылық іздену принциптерімен таныстыру; жобалық жұмысты 

кезеңдер мен тарауларға жіктеу машықтарын меңгеру; концепция туындату мен жобалық мәселені бейнелі 

шешу амалдарын меңгеру; жобалық бӛліктердің графикалық  және пластикалық бейнеленуі неғұрлым кӛрнекі 

түрлерін олардаға информацияға  сәйкес істеп шығару; кәсіптік риторика негіздерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жаңа үлгілерді кұру барысында мемлекеттік білім стандартына сәйкес 

инновациялық технологияларды пайдаланумен катар, жүйелі кӛзқарас, бұйымдардың конструкциялық 

параметрлерін оптимизациялау, құрастыру жұмыстарды орындау әдістемелері негізінде жеңіл ӛнеркәсіп 

бұйымдар сапасын конструкциялау мен қалыптастырудың прогрессивті әдістемелерін игеру үшін теоретикалық 

және тәжірибелік дағдыларын игеруді қамтамасыз ету. 

Пререквизиттері: «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Кескіндеме» Жобалау, Сәулет тарихы, Сызба геометриясы. 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сәулеттік-дизайнерлік жобалаудың теориялық негіздерін жобалық-

графикалық үлгіде жүзеге асыра білуді меңгереді; ойластырылған шығармашылық шешімді нормативті 

талаптармен ӛзара қауыштыру амалдарын колдану машықтарын игереді, В)Мамандандыруға сәйкес дизайн 

жобаларын орындау тәсілдерін, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби деңгейде қолдану 

С)Дизайнерлік қызметте жобалау, ұлттық мәдениет пен әлемдік деңгейдегі ең үздік үлгілердің тәжірибелерін 

талдай білу Д)Киімді жобалауда әр түрлі пішінді моделдердің, киім үлгілерінің коллекцияларының 

конструкцияларын кұру әдістемелерін, техникалық есептеулерді жұмыстарды орындайды, құрылымдауға 

арналан құжаттарын кәсіби деңгейде жасақтайды Е)Курс бойынша материалдың маңызын сараптап, мақсат 

қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай біледі. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәулеттік дизайн элементтері мен үрдістері – 4 

Бағдарлама авторы: Кыдыров А.А., Кали Ш.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орындаушылық жобал-графикалық шеберлікті меңгеру. Форманы кӛлемді-

графикалық моделдеудің түрлі тәсілдері мен құралдарын меңгеру; жасаудың барлық кезеңінде жобалық идеяны 

іске асыру; жобалық қиялды дамыту.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ландшафтты ортаны және участок жабдықтануы шешімдерімен азқабатты үйді 

жобалау. Тӛртінді деңгей және жобалау деңгейі. Дизайнерлік безендіру және жиһаз элементтерімен тұрғын үй 

интерьерін жасау. Графикалық және макеттік моделдеу, генжоспармен жұмыс және жағдайлық сызбамен 

жұмыс. 3D Max бағдарламасында курстық жұмысты орындаудың барлық жұмыс деңгейлерінде концептуалды 

жобалау. 

Пререквизиттері: Жобалау, Сәулет тарихы, Сызба геометриясы. 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кешенді графикалық міндеттердің негізгі түрлері туралы білу; сәулеттік 

композиция эскиздерін барынша мәнерлі етіп кӛрсете білу қабілеті. кӛлемді және кеңістіктік формаларды 

моделдеу және конструкциялау құралдары мен тәсілдерін түсіну; жоспарлар мен бӛлімдер жқмыс жасау 

дағдысын меңгеру; кәсіби графикалық бағдарламаларда жобалай ала білу қабілеті, В)Мамандандыруға сәйкес 

дизайн жобаларын орындау тәсілдерін, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби деңгейде 

қолдану С)Дизайнерлік қызметте жобалау, ұлттық мәдениет пен әлемдік деңгейдегі ең үздік үлгілердің 

тәжірибелерін талдай білу Д)Киімді жобалауда әр түрлі пішінді моделдердің, киім үлгілерінің 

коллекцияларының конструкцияларын кұру әдістемелерін, техникалық есептеулерді жұмыстарды орындайды, 

құрылымдауға арналан құжаттарын кәсіби деңгейде жасақтайды Е)Курс бойынша материалдың маңызын 

сараптап, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: «Сәулеттік  дизайн нысандарын жобалау-3» 

Бағдарлама авторы: Қыдыров А.А- оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Практикалық жобалауда практикалық курстарда және де «Сәулеттік дизайн 

элементтері мен процесстері» пәнінің практикалық сабақтарына арналған білімді орнықтыру. Бұл практикалық 

сабақтар шығармашылық концепция жасауды үйретуге бағытталған. Курстың міндеті мыналар болып 

табылады: сәулеттік-дизайнерлік жобалауға арналған бастапқы мәліметтерді талдау әдістемесін меңгеру; 

ұтымды жобалық концепцияны шығармашылық іздену принциптерімен таныстыру; жобалық жұмысты 

кезеңдер мен тарауларға жіктеу машықтарын меңгеру; концепция туындату мен жобалық мәселені бейнелі 

шешу амалдарын  меңгеру; жобалық бӛліктердің графикалық  және пластикалық бейнеленуі неғұрлым  кӛрнекі 

түрлерін  олардаға информацияға  сәйкес істеп шығару; кәсіптік риторика негіздерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жаңа үлгілерді кұру барысында мемлекеттік білім стандартына сәйкес 

инновациялық технологияларды пайдаланумен катар, жүйелі кӛзқарас, бұйымдардың конструкциялық 

параметрлерін оптимизациялау, құрастыру жұмыстарды орындау әдістемелері негізінде жеңіл ӛнеркәсіп 

бұйымдар сапасын конструкциялау мен қалыптастырудың прогрессивті әдістемелерін игеру үшін теоретикалық 

және тәжірибелік дағдыларын игеруді қамтамасыз ету. 

Пререквизиттері: «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Кескіндеме» Жобалау, Сәулет тарихы, Сызба геометриясы. 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сәулеттік-дизайнерлік жобалаудың теориялық негіздерін жобалық-

графикалық үлгіде жүзеге асыра білуді меңгереді; ойластырылған шығармашылық шешімді нормативті 

талаптармен ӛзара қауыштыру амалдарын колдану машықтарын игереді, В)Мамандандыруға сәйкес дизайн 

жобаларын орындау тәсілдерін, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби деңгейде қолдану 

С)Дизайнерлік қызметте жобалау, ұлттық мәдениет пен әлемдік деңгейдегі ең үздік үлгілердің тәжірибелерін 

талдай білу Д)Киімді жобалауда әр түрлі пішінді моделдердің, киім үлгілерінің коллекцияларының 

конструкцияларын кұру әдістемелерін, техникалық есептеулерді жұмыстарды орындайды, құрылымдауға 

арналан құжаттарын кәсіби деңгейде жасақтайды Е)Курс бойынша материалдың маңызын сараптап, мақсат 

қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай біледі. 

 

Модуль 14.2 - Арнайы-бейіндік пәндер ІI 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сәулет дизайның жобалау 1 

Бағдарлама авторы: Оқытушы Кыдыров А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдау және жобалау технологиялар әдістерімен игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Нысанның композициясына дайындалған материалдардың ерекшелігіне дайындау 

технологиясына конструктивті шешімнің бағыныштылығы. Конструктивті шешімнің кӛп нұсқалығы және оның 

бұйым, нысан, үймереттің сыртқы кӛрінісіне әсері.   

Пререквизиттері: Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, Құрылымдау 
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Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана білу. С)Дағды: Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. 

Д)Монограмма, арнайы әдебиеттермен жұмыс. Е)Құзыреттілігі: теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес 

зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сәулеттік  дизайнындағы жобалау  2 

Бағдарлама авторы: Оқытушы Кыдыров А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдау және жобалау технологиялар әдістерімен игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Нысанның композициясына дайындалған материалдардың ерекшелігіне дайындау 

технологиясына конструктивті шешімнің бағыныштылығы. Конструктивті шешімнің кӛп нұсқалығы және оның 

бұйым, нысан, үймереттің сыртқы кӛрінісіне әсері.   

Пререквизиттері: Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана білу. С)Дағды: Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. 

Д)Монограмма, арнайы әдебиеттермен жұмыс. Е)Құзыреттілігі: теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес 

зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сәулет дизайның жүйелеу 4 

Бағдарлама авторы: Оқытушы Кыдыров А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдау және жобалау технологиялар әдістерімен игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Нысанның композициясына дайындалған материалдардың ерекшелігіне дайындау 

технологиясына конструктивті шешімнің бағыныштылығы. Конструктивті шешімнің кӛп нұсқалығы және оның 

бұйым, нысан, үймереттің сыртқы кӛрінісіне әсері.   

Пререквизиттері: Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана білу. С)Дағды: Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. 

Монограмма, арнайы әдебиеттермен жұмыс. Д)Құзыреттілігі: теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес 

зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сәулеттік  дизайнында жобалау  3 

Бағдарлама авторы: Оқытушы Кыдыров А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдау және жобалау технологиялар әдістерімен игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Нысанның композициясына дайындалған материалдардың ерекшелігіне дайындау 

технологиясына конструктивті шешімнің бағыныштылығы. Конструктивті шешімнің кӛп нұсқалығы және оның 

бұйым, нысан, үймереттің сыртқы кӛрінісіне әсері.   

Пререквизиттері: Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана білу. С)Дағды: Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. 

Д)Монограмма, арнайы әдебиеттермен жұмыс. Е)Құзыреттілігі: теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес 

зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету 

 

Модуль 14.3- Арнайы-бейіндік пәндер IIІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәулеттік дизайндағы жобалау әдістері-1 

Бағдарлама авторы: Оқытушы Кыдыров А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер сәулеттік графиканы макеттеумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде макет жасу әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен макеттеуді үйренеді. Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В.Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 
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С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е.Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәулеттік дизайндағы жобалау әдістері-2 

Бағдарлама авторы: Оқытушы Кыдыров А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер сәулеттік графиканы макеттеумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде макет жасу әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен макеттеуді үйренеді. Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е.Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сәулеттік  дизайны және жобалау 4 

Бағдарлама авторы: Оқытушы Кыдыров А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдау және жобалау технологиялар әдістерімен игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Нысанның композициясына дайындалған материалдардың ерекшелігіне дайындау 

технологиясына конструктивті шешімнің бағыныштылығы. Конструктивті шешімнің кӛп нұсқалығы және оның 

бұйым, нысан, үймереттің сыртқы кӛрінісіне әсері.   

Пререквизиттері: Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана білу. С)Дағды: Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. 

Д)Монограмма, арнайы әдебиеттермен жұмыс. Е)Құзыреттілігі: теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес 

зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету 

 

Дублин дискрипторлар (А, В, С, Д, Е)) 

Пән атауы: Сәулеттік  дизайндағы жобалау әдістері III 

Бағдарламаның авторы: Қыдыров А. А 

Пәннің мақсаты: Сәулеттік жобалаудың элементтері мен процестері пәні бойынша практикалық жобалау және 

тәжірибелік сабақтар бойынша практикалық курстар бойынша білімді бекіту. Бұл практикалық сабақтар 

креативті концепцияларды оқытуға бағытталған. Курстың мақсаты: - сәулет-дизайнерлік жобалау үшін 

бастапқы деректерді талдау әдістерін әзірлеу; кезеңдер мен бӛлімдер бойынша жобалау жұмыстарын 

топтастыра білу;- жоба міндеттерін бейнелі шешу және тұжырымдамалық тәсілдерді жасау; - Жоба 

бӛлшектерінің графикалық және пластикалық бейнелерінің кӛрнекі түрлерін олардың ақпаратына сәйкес жасау; 

кәсіби риторика негіздерін меңгеру. Қысқаша мазмұны: жүйелі тәсілдер негізінде Жеңіл ӛнеркәсіп ӛнімдерінің 

сапасын қалыптастыру және жобалаудың прогрессивті әдістерін әзірлеу үшін теориялық және практикалық 

дағдыларды ұсыну, бұйымдардың конструктивтік параметрлерін оңтайландыру, жаңа модельдерді әзірлеу 

кезінде мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес инновациялық технологияларды қолдану. 

Пререквизиттер: Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқу ҥрдісінде кҥтілетін нәтижелер: А)Дизайн-графикалық модельде сәулеттік және дизайнерлік жобалаудың 

теориялық негіздерін жүзеге асыра білу; В)Креативті шешімді нормативтік талаптармен үйлестіру әдістерін 

қолдана білу. 
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Модуль  15.1 - Заманауи монументті-сәндік пәндер І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дизайндағы заманауи материалдар (бейін бойынша) 

Бағдарлама авторы: Калмен С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің кәсіби кеңістікті –бейнелік ойлау қабілетін қалыптастыру, 

эстетикалық талғамын, пішін мен кеңістік сезімін дамыту болып табылады. Студенттің жеке қасиеттерін 

дамыту мен мамандарды теориялық бӛлімімен таныстырып, тәжірибелік дайындығын заманауи дизайн 

саласында толық жетілдіру. Заманауи дизайн түрлерін толығымен меңгеріп, білімге негізделген арнайы 

дағдыларды иеленумен кәсіби-бағдарланған түрлерін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Заманауи дизайн» пәнінің мазмұнында жалпы қазіргі таңда ӛзекті яғни заманауи 

дизайн түрлерін қарастырады. ЖОО дизайнның заманауи түрлерін оқытуға кәсіби бағдарланған бағдарламалар 

маңыздылықты иеленеді, ол дизайнның заманауи түрлерін бағдарлы-зерттеп, дизайнын жобалап оның іс-

әрекетін ұйымдастыру кезінде ойлау ерекшеліктерін ескеріп, студенттердің бойында нақты кәсіби, іскерлік, 

ғылыми сфералар мен жағдайларда заманауи дизайнға қабілетін қалыптастыруды кӛздейді. 

Пререквизиттері: Композиция, Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білу: заманауи дизайн түрлері мен ерекшелігін білуі тиіс; кәсіби-

себептелген жағдайлар шеңберінде дизайн нобайын сызу және ерекшеліктерін білуі тиіс; заманауи дизайн 

материалдарының түрлері мен оның құрамын және стилистикалық ерекшеліктерін білуі тиіс; заманауи 

дизайнның бағыттары мен стильдерін білу тиіс; орындай алу: дизайн негіздерін түсіну; композиция 

заңдылықтарын қолдана білу, яғни дизайнның басты принциптерін; заманауи дизайн стильдердің теориясы мен 

қағидаларын білу; байырғы мен заманауи дизайнды салыстыра және ажырата алуы тиіс; дағдысының болуы: 

заманауи дизайн тәсілдерін толық меңгеру; арнайы терминологияларды білу; бейнелеу және техникалық 

модельдеу тәсілдерін меңгеру; заманауи дизайндағы стильдік бағыттарды түсінуі тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Монументтік-сәндік ӛнер 

Бағдарлама авторы: Сагимбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу және студенттердің 

білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Материалдық және кӛркемдік мәдениетті нығайту. Техникадағы негізгі 

композициялық заңдар. Эргономика – кӛркемдік құрылымдаудың негізі. 

Пререквизиттері: Композиция, Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәндік қолданбалы ӛнер 

Бағдарлама авторы: Тналина Н.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қолданбалы ӛнерің композициясының дизайынның қазіргі тандағы 

жаңашабағыттарын ескере отырып, жоғарғы талапта кұрастыра білу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Әр түрлі кӛрнекі құралды композиция және түстану зандылықтарын ескере 

отырып, пайдалану керек (нүкте, дақ, сызық, түс, фактура) Сәндік – қолданбалы ӛнерді эр түрлі техникалық 

әдістерді интерьер стиліне қарай пайдалану болып табылады (мозайка, киынды, пластика-кұрақ, витраж, 

кӛркемдік жазулар, жүннен жасалған бұйымдар, ши тоқу, түкті кілем, тықыр кілем және т.б.)  

Пререквизиттері: Композиция, Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В) Тәжірибеде білімін 

дұрыс пайдалана білу. С) Fылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы, арнайы әдебиеттермен жұмыс 

жасау. Д)Базалық және біріктірілген білімді кӛрсету, қиын мәселелерді шеше білу, басқа әртүрлі 

мәдениеттердің ерекшеліктерін қабылдай білу, этникалық қағидаларға жолын ұстаушылық, сонымен қатар 

басқа мемлекеттердің мәдениет мен дәстүрін қабылдай білу 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дизайндағы экономика және менеджмент 

Бағдарлама авторы: Кузнецова Ю.Н., Каушева Р.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Дизайндағы экономика және менеджмент» пәнін оқыту арқылы студенттерді 

дизайнерлік компанияларды қазіргі заманға сай фирмаларды, жаңа типтегі жеке кәсіпорындарын 

ұйымдастыруға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: экономнка және менеджмент пәнін,  оның әдістері мен негізгі даму кезендері 

туралы білім  жинау; менеджментті ғылым ретінде қарастыру; экономикалық заңдылықтар мен категорияларды 

оку; адамдардың тіршілік ету жағдайы мен құралдарын анықтау; аймақтық тұтынушылық нарық және ішкі 

нарықты зерттеу; инновациялық менеджмент стратегиясын   жоспарлау. 

Пререквизиттері: Композиция, Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын және  ӛндірістік-дизайнерлік 

жобалаудың теоретикалық негіздерін білу. В.Тәжірибеде ӛндірістік дизайн нысандарын жобалау және 

құрылымдық элементтері мен әлеуметтік–функционалдық үрдістері туралы білімін дұрыс пайдалана білу. 

С.Жоба алды материалды жинау, талдау және дайындау тәсілдерін меңгеру (әдебиеттерге шолу, суреттеу 

материалдары, каталогтар), белгілеу (ӛлшеу) арқылы жобалау идеясын іске асыру; Д.Қарым-қатынас іскерлігі. 

Түстік палитраны қолдана алу, натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді 

қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында 

терминалогияны пайдалана білу. Е.Оқытудағы іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, 

оқыту барысында заманауи технологияларды пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Компьютерлік модельдеу технологиясы  

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер киім графиканы модельдеумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде макет жасу әдісі модельердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық киім графикамен макеттеуді үйренеді.  Пәннің бағдарламасы 

практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Макеттеу, Композиция-1, Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В.Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Модуль  15.2 - Заманауи монументті-сәндік пәндер ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Монументтік-қолданбалы шығармашылық 

Бағдарлама авторы: Сагимбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу және студенттердің 

білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Материалдық және кӛркемдік мәдениетті нығайту. Техникадағы негізгі 

композициялық заңдар. Эргономика – кӛркемдік құрылымдаудың негізі. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы, Макеттеу, Композиция-1, Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, 

Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е.Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 



155 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кӛркем панно 

Бағдарлама авторы: Кали Ш.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу және студенттердің 

білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Материалдық және кӛркемдік мәдениетті нығайту. Техникадағы негізгі 

композициялық заңдар. Эргономика – кӛркемдік құрылымдаудың негізі. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы, Макеттеу, Композиция-1, Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, 

Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В.Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ортаны жобалау теориясы және методология негіздері 

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж., Кали Ш.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер сәулеттік графиканы жобалаумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде жоба жасу әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен жобалауды үйренеді.  Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы, Макеттеу, Композиция-1, Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, 

Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В.Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е.Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мультимедиа және WEB дизайн  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Моменов Б.М. 
Курсты оқытудың мақсаты:Компьютерлік моделдеудегі түзу және кӛлемді обьектілердің статистика мен 

динамикада таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Алғашқы компьютерлік моделдеу жұмыстарындағы білімін дизайнда 

қолдану.Дизайнер компьютерлік бағдарламада базалық пакетпен танысу. 3D Studio 3D және Studio Max 

бағдарламасында үш ӛлшемді обьектіcін моделдеу, дисциплиналық бағыттағы бағдарламада кӛлемді жазық 

компазициясы. Қарапайым примитив объекттерiн жасау, қысу тәсілімен обьектілерді жасау, моделдеу 

обьектілерін негізін жасау, бір қарқындағы негізгі обьектерді ӛзгерту, булевтық объектілерді моделдеу, 

булевтық объектілерді түзету,айналдыру арқылы объектілерді құрастыру, объектілерді  сахна кеңiстiгiнде 

орналастыру,сахна анимациясын жасау (камераның қозғалысы). 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы, Макеттеу, Композиция-1, Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, 

Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Мәдениеттанудың негізгі катеориялары  мен ұғымдарын білу. Икемділік: 

Іс жүзінде білімді практикада қолдана білу. С.Fылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы, арнайы 

әдебиеттермен жұмыс жасау, монографиялары. Д.Базалық және біріктірілген білімді кӛрсету, қиын мәселелерді 

шеше білу, басқа әртүрлі мәдениеттердің ерекшеліктерін қабылдай білу, этникалық қағидаларға жолын 

ұстаушылық, сонымен қатар басқа мемлекеттердің мәдениет мен дәстүрін қабылдай білу. Е.Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 
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Модуль  15.3 - Заманауи монументті-сәндік пәндер ІІІ 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Халықтық кӛркемӛнер кәсіпшілігі 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоба процесінде құрастыру және моделдеудің орны.  Құрастырмалы құжаттарда 

құрылғылар және машина деталдар жасауда құрастырмалы материалдарды қолдану. Қабылдау 

психологиясының негізі. Дизайнда және түстерді қолдану принциптерінің негіздері. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Құрастыру және моделдеудің орны.  Қабылдау психологиясының негізі. Дизайнда 

және түстерді қолдану принциптерінің негіздері.Дизайн негіздері. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы, Макеттеу, Композиция-1, Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, 

Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуге тиіс: материалдардың құрылымын; материалдардың қасиетін және 

оларды мақсатты түрде ӛзгертуді; материалдардан дайын бұйым жасау үшін алдын-ала ӛндеу жұмыстарын 

мамандандырылу саласына сай материалтану оқу шеберханасы. Біліктілігі болуы: материалдардың құрылымын 

аңықтауды; материалдардың қасиетін анықтауды; материлдардан дайын бұйым жасау. В)Дағдысының болуы: 

Оқу процесінде компьютер мен ұйысдастыру техникаларын пайдалану; оқу – тәрбие процесінде қазіргі 

педагогикалық технологияларды қолдану; қазіргі технологиялық жабдықтарды 3 разрядты жұмысшы біліктілігі 

деңгейінде пайдалануға дағдылануы тиіс.  

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Халықтық қолданбалы ӛнер 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Киімдерді құрастыру үрдісіндегі жаңа жетістіктер, бағыттар, тігін бұйымдардың 

технологиялық конструкциясы, унификация және стандартизациясы, құрамының типтік базалық негіздері. 

Бала, әйел, ер адам сызбаларының алдыңғы және артқы бойының конструциялары, жең сызық турасы және 

жағаның негізгі сызбасы, алдыңғы бойға қосу. Әр түрлі бұйымдардың сызбасын тұрғызу, конструкциялық 

есептерді шығару және құрамға модель ерекшеліктерін еңгізу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: эстетикалық сапаға ие; кӛркемдік әсерге есептелген; тұрмыс пен интерьерді 

ресімдеу үшін қызмет етеді. Мұндай жұмыстар: киім және сәндік маталар, жиһаз, кӛркем шыны, фарфор, 

фаянс, зергерлік және басқа да кӛркем бұйымдар. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы, Макеттеу, Композиция-1, Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, 

Құрылымдау 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)білу және түсіну жеке тапсырыс бойынша киімдерді даярлаудың барлық 

жұмыс түрін орындау; жаңа тетіктерді, құралдарды, технологиялық процестерді және жаңа тігін машиналарын 

пайдаланып берілген бұйымның үлгісін орындау, В)жұмыста орындауда рациональды әдістемені қолдана 

отырып, технологиялық шарттарға байланысты жұмысты орындау, жаңа технологияны пайдаланып тапсырыс 

бойынша бұйымның үлгісін жасақтау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Түрлі топтағы бұйымдарды дайындау 

Бағдарлама авторы: Кузнецова Ю.Н., Сибагатова Г.К 

Курсты оқытудың мақсаты: Бағдарламаның құрылу принципі - жай түрінен күрделігіне қарай, әдістемелік 

мақсаттарға байланысты жоба сызу графикасынан, конструкциялық модельдерге композициялық шешімдерге 

ұласады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнді оқытудың мақсаты: Оқу – практикалық құралдардың, жобалардың 

теориялық негізінде шығармашылық концепцияны дамыту, нормативті техникплық қасижеке жобалау әдістерін 

үйренуге бағытталған. Пәнді оқытудың міндеттері: Графикалық дизайнерлік жобаларды қажетті  

материалдармен жабдықтау – сараптау әдісін меңгерту. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы, Макеттеу, Композиция-1, Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын және  ӛндірістік-дизайнерлік 

жобалаудың теоретикалық негіздерін білу. В. Тәжірибеде ӛндірістік дизайн нысандарын жобалау және 

құрылымдық элементтері мен әлеуметтік–функционалдық үрдістері туралы білімін дұрыс пайдалана білу. 

С.Жоба алды материалды жинау, талдау және дайындау тәсілдерін меңгеру (әдебиеттерге шолу, суреттеу 

материалдары, каталогтар), белгілеу (ӛлшеу) арқылы жобалау идеясын іске асыру;  Д.Қарым-қатынас іскерлігі. 

Түстік палитраны қолдана алу, натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді 

қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында 

терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, 

оқыту барысында заманауи технологияларды пайдалану. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сайтты WEB-модельдеу  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Моменов Б.М. 
Курсты оқытудың мақсаты:Компьютерлік моделдеудегі түзу және кӛлемді обьектілердің статистика мен 

динамикада таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Алғашқы компьютерлік моделдеу жұмыстарындағы білімін дизайнда қолдану. 

Дизайнер компьютерлік бағдарламада базалық пакетпен танысу. 3D Studio 3D және Studio Max 

бағдарламасында үш ӛлшемді обьектіcін моделдеу, дисциплиналық бағыттағы бағдарламада кӛлемді жазық 

компазициясы. Қарапайым примитив объекттерiн жасау, қысу тәсілімен обьектілерді жасау, моделдеу 

обьектілерін негізін жасау, бір қарқындағы негізгі обьектерді ӛзгерту, булевтық объектілерді моделдеу, 

булевтық объектілерді түзету,айналдыру арқылы объектілерді құрастыру, объектілерді  сахна кеңiстiгiнде 

орналастыру,сахна анимациясын жасау (камераның қозғалысы). 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы, Макеттеу, Композиция-1, Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Мәдениеттанудың негізгі катеориялары  мен ұғымдарын білу. Икемділік: 

Іс жүзінде білімді практикада қолдана білу. С.Fылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы, арнайы 

әдебиеттермен жұмыс жасау, монографиялары. Д.Базалық және біріктірілген білімді кӛрсету, қиын мәселелерді 

шеше білу, басқа әртүрлі мәдениеттердің ерекшеліктерін қабылдай білу, этникалық қағидаларға жолын 

ұстаушылық, сонымен қатар басқа мемлекеттердің мәдениет мен дәстүрін қабылдай білу. Е.Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

Модуль 16.1 - Заманауи жобалау-Шығармашылық пәндер І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Орта нысандарды жобалау( IV ) 

Бағдарлама авторы: Қыдыров А.А- оқытушы  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің кәсіби дайындығын тереңдету мақсатында эстетикалық тәрбие 

беру және кӛркемдік білім берудің маманы – кең профильді дизайнерлерді дайындау болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Орта нысанын абаттандыру»  пәні «Дизайн» мамандығы үшін таңдаулы  

пәндердің  бірі. Аталған пәнді әрі қарай оқыту «Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау1,2,3,4», «Сәулеттік 

дизайн элементері мен үрдістері-1,2,3,4»,«Композиция» ,«Жобалау» пәндерінде игерілген білімді орнықтыру 

болып табылады.Қазіргі уақытта жиһаз бен ыдыс-аяқтан бастап, инженерлік жабдықтауларға дейін бірде-бір 

сәулеттік интерьер немесе бірде-бір қалалық ансамбль «дизайнерлік» толықтыруларсыз толыққанды аяқталған 

болып саналмайды. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы, Макеттеу, Композиция-1, Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Орта нысандарын жобалауда  қажетті барлық эскиздер мен модельдерді 

сауатты жобалауды үйренеді; В)Шығармашылық үрдістің барлық кезеңдерінен ӛте отырып, алған білімдерін 

қолдана отырып аяқталған кӛркем модельді құра біледі; С)Сәулеттік орта нысандары элементтерінің 

формаларын талдау және кешенді жобалау үшін түрлендіру заңдылықтарын пайдалануды меңгереді. 

 

Модуль 16.2 - Заманауи жобалау-Шығармашылық пәндер ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сәулеттік  дизайнында жобалау 4 

Бағдарлама авторы: Оқытушы Кыдыров А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдау және жобалау технологиялар әдістерімен игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Нысанның композициясына дайындалған материалдардың ерекшелігіне дайындау 

технологиясына конструктивті шешімнің бағыныштылығы. Конструктивті шешімнің кӛп нұсқалығы және оның 

бұйым, нысан, үймереттің сыртқы кӛрінісіне әсері.   

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы, Макеттеу, Композиция-1, Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана білу. С)Дағды: Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. 

Д)Монограмма, арнайы әдебиеттермен жұмыс. Е)Құзыреттілігі: теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес 

зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету 

 

Модуль 16.3 - Заманауи жобалау-Шығармашылық пәндер ІІІ 

 

Дублин дискрипторлар (А, В, С, Д, Е)) 

Пән атауы: Сәулеттік  дизайндағы жобалау әдістері 4 

Бағдарламаның авторы: Қыдыров А. А 
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Курсты оқытудың мақсаты: "Сәулеттік дизайндағы жобалау әдістері 4" пәні бойынша практикалық жобалау 

және тәжірибелік сабақтар бойынша практикалық курстар бойынша білімді бекіту. Бұл практикалық сабақтар 

креативті концепцияларды оқытуға бағытталған. Курстың мақсаты: сәулет-дизайнерлік жобалау үшін бастапқы 

деректерді талдау әдістерін әзірлеу; кезеңдер мен бӛлімдер бойынша жобалау жұмыстарын топтастыра білу;- 

жоба міндеттерін бейнелі шешу және тұжырымдамалық тәсілдерді жасау; Жоба бӛлшектерінің графикалық 

және пластикалық бейнелерінің кӛрнекі түрлерін олардың ақпаратына сәйкес жасау; - кәсіби риторика 

негіздерін меңгеру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жүйелі тәсілдер негізінде Жеңіл ӛнеркәсіп ӛнімдерінің сапасын қалыптастыру 

және жобалаудың прогрессивті әдістерін әзірлеу үшін теориялық және практикалық дағдыларды ұсыну, 

бұйымдардың конструктивтік параметрлерін оңтайландыру, жаңа модельдерді әзірлеу кезінде мемлекеттік 

білім беру стандарттарына сәйкес инновациялық технологияларды қолдану. 

Пререквизиттер: Ӛнер тарихы, Макеттеу, Композиция-1, Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Дизайн-графикалық модельде сәулеттік және дизайнерлік жобалаудың 

теориялық негіздерін жүзеге асыра білу; В)Креативті шешімді нормативтік талаптармен үйлестіру әдістерін 

қолдана білу. 

 

5В042100 – ДИЗАЙН 

Мамандандыру-Графикалық дизайн 

4 КУРС 

Қабылдау жылы 2017 жыл 
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Модуль 11.1 - Жобалау-экономикалық пәндер І, 10 кредит 

БП MК Kom(II) 4225 Композиция II 7 5 

БП ТК DNO 4226 Дизайн нысандарын ӛндіру 8 5 

Модуль 11.2 - Жобалау-экономикалық пәндер IІ, 10 кредит 

БП MК Kom(II) 4225 Композиция II 7 5 

БП ТК GDNO 4226 Графикалық дизайн нысандарын ӛндіру 8 5 

Модуль 11.3 - Жобалау-экономикалық пәндер IIІ, 10 кредит 

БП MК Kom(II) 4225 Композиция II 7 5 

БП ТК ZhG 4226 Жобалық графика 8 5 

Модуль 14.1 - Арнайы-бейіндік пәндер І, 25 кредит 

КП ТК GDEP(III) 3305 Графикалық дизайн элементтері мен процестері III 6 5 

КП ТК GDNZh(І) 4306 Графикалық дизайн нысандарын жобалау I 7 5 

КП ТК GDEP(IV)4307 Графикалық дизайн элементтері мен процестері IV 7 5 

КП ТК KZhT 4308 Конструкциялау жабдықтары мен технологиялары 8 5 

КП ТК GT 4309 Графика техникасы 8 5 

Модуль 14.2 - Арнайы-бейіндік пәндер IІ, 25 кредит 

КП ТК GDZh(ІІІ) 3305 Графикалық дизайнды жүйелеу ІІI 6 5 

КП ТК GDZh(І) 4306 Графикалық дизайнды жобалау I 7 5 

КП ТК GDZh(IV) 4307 Графикалық дизайнды жүйелеу IV 7 5 

КП ТК KZh 4308 Құрастыру және жобалау 8 5 

КП ТК ZhK 4309 Жобалау кестесі 8 5 

Модуль 14.3 - Арнайы-бейіндік пәндер ІII, 25 кредит 

КП ТК GDР(ІІІ) 3305 Графикалық дизайн және полиграфия ІІІ 6 5 

КП ТК GDZhA(І) 4306 Графикалық дизайндағы жобалау әдістері I 7 5 

КП ТК TZhK(І) 4307 Технологиялық жабдықтарды құрастыру І 7 5 

КП ТК TZhK(ІІ) 4308 Технологиялық жабдықтарды құрастыру ІІ 8 5 

КП ТК KG 4309 Кӛркем графика 8 5 

Модуль 15.1 - Заманауи монументті-сәндік пәндер І, 25 кредит 

КП ТК MSO 4310 Монументтік-сәндік ӛнер 7 5 

КП ТК GDNZh (ІІ) 4311 Графикалық дизайн нысандарын жобалау ІІ 7 5 

КП ТК GDNZh (ІІІ) 4312 Графикалық дизайн нысандарын жобалау ІІІ 7 5 

КП ТК SKO 4313 Сәндік қолданбалы ӛнер 8 5 

КП МК DZM 4314 Дизайндағы заманауи материалдар 8 5 

Модуль 15.2 - Заманауи монументті-сәндік пәндер IІ, 25 кредит 

КП ТК SKSh 4310 Сәндік қолданбалы шығармашылық 7 5 
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КП ТК GDZh (ІІ) 4311 Графикалық дизайндағы жобалау ІІ 7 5 

КП ТК GDNZh (ІІІ) 4312 Графикалық дизайндағы жобалау ІІІ 7 5 

КП ТК TKO 4313 Теріні кӛркем ӛңдеу 8 5 

КП МК DZM 4314 Дизайндағы заманауи материалдар 8 5 

Модуль 15.3 - Заманауи монументті-сәндік пәндер IІІ, 25 кредит 

КП ТК HKK 4310 Халықтық кӛркемӛнер кәсіпшілігі 7 5 

КП ТК GDZhA (ІІ) 4311 Графикалық дизайндағы жобалау әдістері ІІ 7 5 

КП ТК GDZhA (ІІІ) 4312 Графикалық дизайндағы жобалау әдістері ІІІ 7 5 

КП ТК STM 4313 Смальта техникасындағы Мазайка 8 5 

КП МК DZM 4314 Дизайндағы заманауи материалдар 8 5 

Модуль 16.1 - Заманауи жобалау-Шығармашылық пәндер І, 43 кредит 

КМ МК ZD 5315 Заманауи дизайн 9 5 

КП ТК GDNZh(IV) 4316 Графикалық дизайн нысандарын жобалау IV 8 5 

КП ТК DZhShZ 5317 Дипломдық жобалау және шығармашылық зерттеу 9 5 

КП ТК BDT 5318 Бұйымдарды дайындау технологиясы 9 5 

БП MК ZhBK 5219 Жарнама және баспа кестесі 9 4 

КП MК KGSI 5320 Кітап графикасы және сандық иллюстрация 9 4 

  Ӛндірістік практика 10 10 

  Дипломалды практика 10 5 

Модуль 16.2 - Заманауи жобалау-Шығармашылық пәндер IІ, 43 кредит 

КМ МК ZD 5315 Заманауи дизайн 9 5 

КП ТК GDZh(IV) 4316 Графикалық дизайндағы жобалау IV 8 5 

КП ТК DZhA 5317 Дипломдық жобалау әдістері 9 5 

КП ТК BDT 5318 Түрлі топтағы бұйымдарды дайындау 9 5 

БП MК ZhBK 5219 Жарнама және баспа кестесі 9 4 

КП MК KGSI 5320 Кітап графикасы және сандық иллюстрация 9 4 

  Ӛндірістік практика 10 10 

  Дипломалды практика 10 5 

Модуль 16.3 - Заманауи жобалау-Шығармашылық пәндер IIІ, 43 кредит 

КМ МК ZD 5315 Заманауи дизайн 9 5 

КП ТК GDZhA(IV) 4316 Графикалық дизайндағы жобалау әдістері IV 8 5 

КП ТК GZN 5317 Ғылыми зерттеулер негіздері 9 5 

КП ТК BDTА 5318 Бұйымдарды дайындау технологиясын әзірлеу 9 5 

БП MК ZhBK 5219 Жарнама және баспа кестесі 9 4 

КП MК KGSI 5320 Кітап графикасы және сандық иллюстрация 9 4 

  Ӛндірістік практика 10 10 

  Дипломалды практика 10 5 

 

Модуль 11.1 - Жобалау-экономикалық пәндер І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дизайн нысандарының ӛндірісі 

Бағдарлама авторы: : Жаксыгарина М.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дизайн нысандарының ӛндірісі пәні 5В042100 – «Дизайн» мамандығы үшін 

таңдаулы және қосымша пәндердің  бірі. Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің кәсіби дайындығын 

тереңдету мақсатында эстетикалық тәрбие беру және кӛркемдік білім берудің маманы – кең профильді 

дизайнерлерді дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жабдықтау элементтерінің формаларын талдаудағы білімдері мен дағдыларын 

қалыптастыратын тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттар қажетті (сонымен қатар, қалалық орта үшін) 

жабдықтарды кӛркем жобалау қағидалары мен әдістерімен таныстыру және интерьерлерді кешенді жобалау 

үшін форма түрлендіру заңдылықтарын қолдану 

Пререквизиттері: Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)интерьерлерді кешенді жобалуға арналған түрлендіру заңдылықтары мен 

кӛркемдеу құралдарын. В) орта нысандары мен жүйелерін абаттандыру үшін әр түрлі техникалық тәсілдері мен 

материалдарды. С)жабдықтауды түрленділуге қажетті барлық эскиздер мен модельдерді сауатты жобалауға. Д)  

жабдықтау элементтерінің формаларын талдау және кешенді жобалау үшін түрлендіру заңдылықтарын 

пайдалана білу. 
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Модуль 11.2 Жобалау-экономикалық пәндер ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайн нысандарын ӛндіру – 1 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жобалық ойды  жетілдіру мен кӛлемд графикалық моделдеу үлгісінің әдістері 

мен әртүрлі қабылдау үшін жобалық ойды жетілдіру мен барлық стадияларды ӛңдеудегі жобалық идея 

орындауға қажетті кешендерін меңгеру. жарнамалық графика әдістерімен нарықта ӛнім қызметінің  жылжыту 

міндеттерін  шешу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Жарнамалық және  қолданбалы баспа графикасының обьектісін жобалау; баспа 

шығарудың  кӛркемдік композициялық шешімдері; жарнамадағы шет тәжірибесі мен отандық алдын ала 

жобалық анализдеу. Курстық жұмысты орындау. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жазықтық, кӛлемдік, кеңістіктік моделдеу және конструкциялау 

құралдарын білу; В)Жарнамалық қызметтің стратегиясын және тактикасының басып шығарушымен, 

жарнамалаушымен, типографика және жарнамалық агенттікпен ӛзара байланысын түсіну, С)Полиграфия мен 

жарнама тарату; Д)Тұтынушыға хатты тиімді баспа әсерімен жеткізу, Е)Ӛңдеудің барлық стадиясында 

шығармашылық жобалық ойды іске асыру. 

 

Модуль 11.3 Жобалау-экономикалық пәндер ІІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобалық графикасы 

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж., Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Жобалық графикасы» пәні «Дизайн» мамандығының студенттеріне оқу орны 

таңдаған пәннің бірі болып табылады. Бағдарламаның құрылу принципі - жай түрінен күрделігіне қарай, 

әдістемелік мақсаттарға байланысты жоба сызу графикасынан, конструкциялық модельдерге композициялық 

шешімдерге ұласады. Студенттер сәулеттік графиканы жобалаумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде жоба жасу әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен жобалауды үйренеді.  Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В.Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Модуль атауы: 14.1 –Арнайы-бейіндік пәндер І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайн нысандарын жобалау – 1 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жобалық ойды  жетілдіру мен кӛлемд графикалық моделдеу үлгісінің  әдістері 

мен әртүрлі қабылдау үшін жобалық ойды жетілдіру мен барлық стадияларды ӛңдеудегі жобалық идея 

орындауға қажетті кешендерін меңгеру. жарнамалық графика әдістерімен нарықта ӛнім қызметінің жылжыту 

міндеттерін шешу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Жарнамалық және  қолданбалы баспа графикасының обьектісін жобалау; баспа 

шығарудың  кӛркемдік композициялық шешімдері; жарнамадағы шет тәжірибесі мен отандық алдын ала 

жобалық анализдеу. Курстық жұмысты орындау. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жазықтық, кӛлемдік, кеңістіктік моделдеу және конструкциялау 

құралдарын білу; В)Жарнамалық қызметтің стратегиясын және тактикасының басып шығарушымен, 

жарнамалаушымен, типографика және жарнамалық агенттікпен ӛзара байланысын түсіну, С)Полиграфия мен 
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жарнама тарату; Д)Тұтынушыға хатты тиімді баспа әсерімен жеткізу, Е)Ӛңдеудің барлық стадиясында 

шығармашылық жобалық ойды іске асыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайн элементтері мен үрдістері  - 4 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Фирмалық  стилді  ӛңдеу концепциясын меңгеру, Интернет желісіндег 

жарнаманың принциптері мен қабылдауларын иелену; желідегі жарнаманың негңзгң функцияларын, міндеттері 

мен мақсаттарын студенттерге  таныстыру; Web-дизайн бағытымен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Желідегі фирмалық стил және шетелдік және отандық сайт жақсы үлгісінің  

аналогтерінің анализі мен үлгісі. Фирмалық белгінің қалыптасуы, тауарлық белгінің құрылуы. Электрондық 

БАҚ та графикалық дизайнды іске асыру стратегиясын ӛңдеу. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: Желіде жарнама таратудың әдістерін білу, желіде графикалық міндеттер 

шешу;  тұтынушыға интернет жарнама әсерінің тиімділігін білу;  жарнамалық істің тактисаы мен стратегиясын 

білу; графикалық бағдарламада ӛз бетімен концепция орната білу.жобалау стратегиясын ӛңдей алу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Конструкциялау жабдықтары мен технологиялары 

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж., Кали Ш.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер сәулеттік графиканы жобалаумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде жоба жасу әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен жобалауды үйренеді. Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері.  

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графика техникасы 

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Техникалық тарихи ерекшеліктерді оқу; графикалық техникалық білімдерін 

практикалық қолдану;графикалық дизайнның типологиялық ерекшеліктер принципімен, қазіргі суретшілердің 

жұмыс шығармашылық әдістерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Литография мен ксилография технологиясы мен техникасын оқудағы 

практикалық сабақтар. Суретшінің шығармашылық ойын құруды беретін  графикалық  материалдармен танысу. 

Графюра станок графикасы, графикалық ӛнер түрі. Ксилографияны қию: тақтайды пышақпен және қашаумен 

(бұрыштық және жартылай шеңбер) бойлап тілу арқылы орындалады, ағаш шеберлігі жұмысында 

қолданылады.  Торцойлық гравюра:  металға ойма жасауда қолданылады. Кьяроскуро: кӛп бояулы кесілген 

гравюраның әртүрлілігі. Клише: үлкен формалы баспа үшін иллюстарцияның полиграфикалық тыңдалуы. 

Фотомеханикалық, электромеханикалық және қолмен жасау әдістерімен  дайындалады. Штрифті және растрлы 

клише. Литография: жазық литографикалық әктаспен басып шығару әдісі.  

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Графикалық дизайн типологиясын, классификациясые, әдістерін білу; 

В)Графикалық дизайн обьектісінің ӛндірісін және типологиясын білу; С)Полиграфикалық  дизайн  ӛндіріс  

процесін  түсіну,  графикалық редакторды қабылдау жұмысы; гравюра түрлерін орындай алу. 

 

Модуль 14.2 –Арнайы –бейіндік пәндер ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайнды  жобалау – 1 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. 
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Курсты оқытудың мақсаты:  Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу және студенттердің 

білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Нысанның композициясына дайындалған материалдардың ерекшелігіне дайындау 

технологиясына конструктивті шешімнің бағыныштылығы. Конструктивті шешімнің кӛп нұсқалығы және оның 

бұйым, нысан, үймереттің сыртқы кӛрінісіне әсері.   

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В) Тәжірибеде білімін 

дұрыс пайдалана білу. С) Fылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы, арнайы әдебиеттермен жұмыс 

жасау. Д)Базалық және біріктірілген білімді кӛрсету, қиын мәселелерді шеше білу, басқа әртүрлі 

мәдениеттердің ерекшеліктерін қабылдай білу, этникалық қағидаларға жолын ұстаушылық, сонымен қатар 

басқа мемлекеттердің мәдениет мен дәстүрін қабылдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайнды жүйелеу 4 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Графикалық дизайн нысандарын жобалау – 5 пәні 5В042100 – «Дизайн» 

мамандығы үшін таңдаулы және қосымша пәндердің  бірі. Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің кәсіби 

дайындығын тереңдету мақсатында эстетикалық тәрбие беру және кӛркемдік білім берудің маманы – кең 

профильді дизайнерлерді дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: жабдықтау элементтерінің формаларын талдаудағы білімдері мен дағдыларын 

қалыптастыратын  тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттар қажетті (сонымен қатар, қалалық орта үшін) 

жабдықтарды кӛркем жобалау қағидалары мен әдістерімен таныстыру және интерьерлерді кешенді жобалау 

үшін форма түрлендіру заңдылықтарын қолдану 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) интерьерлерді кешенді жобалуға арналған түрлендіру заңдылықтары мен 

кӛркемдеу құралдарын. В) орта нысандары мен жүйелерін абаттандыру үшін әр түрлі техникалық тәсілдері мен 

материалдарды. С)жабдықтауды түрленділуге қажетті барлық эскиздер мен модельдерді сауатты жобалауға. 

Д)жабдықтау элементтерінің формаларын талдау және кешенді жобалау үшін түрлендіру заңдылықтарын 

пайдалана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрастыру және жобалау 

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж.,  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер сәулеттік графиканы жобалаумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде жоба жасу әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен жобалауды үйренеді.  Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері.  

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобалау кестесі 

Бағдарлама авторы: Кали Ш.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттер сәулеттік графиканы макеттеумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде макет жасу әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен макеттеуді үйренеді.  Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері.  

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Модуль 14.3 –Арнайы –бейіндік пәндер ІІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайндағы жобалау әдістері 1 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Графикалық дизайндағы жобалау әдістері 1 пәні 5В042100 – «Дизайн» 

мамандығы үшін таңдаулы және қосымша пәндердің  бірі. Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің кәсіби 

дайындығын тереңдету мақсатында эстетикалық тәрбие беру және кӛркемдік білім берудің маманы – кең 

профильді дизайнерлерді дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: жабдықтау элементтерінің формаларын талдаудағы білімдері мен дағдыларын 

қалыптастыратын  тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттар қажетті (сонымен қатар, қалалық орта үшін) 

жабдықтарды кӛркем жобалау қағидалары мен әдістерімен таныстыру және интерьерлерді кешенді жобалау 

үшін форма түрлендіру заңдылықтарын қолдану 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) интерьерлерді кешенді жобалуға арналған түрлендіру заңдылықтары мен 

кӛркемдеу құралдарын. В) орта нысандары мен жүйелерін абаттандыру үшін әр түрлі техникалық тәсілдері мен 

материалдарды. С)жабдықтауды түрленділуге қажетті барлық эскиздер мен модельдерді сауатты жобалауға. 

Д)жабдықтау элементтерінің формаларын талдау және кешенді жобалау үшін түрлендіру заңдылықтарын 

пайдалана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Технологиялық жабдықтарды құрастыру (І) 

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж., Кали Ш.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер сәулеттік графиканы жобалаумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде жоба жасу әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен жобалауды үйренеді.  Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері.  

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Технологиялық жабдықтарды құрастыру (ІІ) 

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж., Кали Ш.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер сәулеттік графиканы жобалаумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде жоба жасу әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен жобалауды үйренеді.  Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері.  

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 
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конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қӛркем графика 

Бағдарлама авторы: Сагимбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Позициялық және метрикалық есептерді шешу тәсілдері туралы; геометриялық 

денелер, түзу және жазықтықтар бейнесінің кӛрнекілігі туралы; аксонометриялық проекцияны құру туралы 

Білім және түсіну. "Кӛркем графика"бойынша негізгі проекциялау туралы. Ойлауды шығару, идеяларды 

бағалау және тұжырымдарды тұжырымдау қабілеті: жобалық кеңістіктің білімі туралы; заттың жарық түсін, 

түсі мен бӛліктерін қолдану; ғылым мен техниканың практикалық және теориялық мәселелерін зерттеуге сызба 

геометриясының тәсілдерін пайдалану. Қарым-қатынас саласындағы іскерліктер: "Кӛркем графика" пәні 

бойынша негізгі ұғымдар, терминдер туралы; техникалық құжаттамада сызбаны қолдану және оқу туралы. 

Оқыту саласындағы іскерліктер: пәнді оқытудағы кәсіби іскерліктер мен шеберлік; оқытуға жаңа 

технологияларды қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс сәулет және графикалық дизайнда қолданылатын сызбаларды орындау 

және оқу үшін дизайнерге қажетті білім кешенінен тұрады. Маңызды үлесті проекциялық сызбалар құрайды. 

Геометриялық бӛлім болып табылатын сызба геометриясының әдістері негізінде проекциялық сызбалар 

орындалады. 4 курс студенттері «Кӛркем графика» пәні бойынша теориялық және практикалық дайындықтан 

ӛтіп, осы курсты оқу барысында кӛркемӛнер саласынан білім алып сызу, композиция, түстану, ӛнер тарихы, 

психология, философия сияқты салалармен де тікелей байланыста болады.   

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі, Дизайндағы заманауи материалдар. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Берілген пәннің нәтижесі бойынша студенттер инженерлік графика және 

жобалаудың даму тарихын, қазіргі заманның талабыына сай негізгі білім технологиясын біледі және түсінеді. 

В)Инженерлік графика категорияларының және ғылыми зерттеу түсініктерін, геометриялық 

жұмыстардың және перспективаның тарихын практикада қолданады. С)Кӛркем шығармашылық 

материалдарды, кӛркем шығармаларды талдау және педагогикалық міндеттерді шешу үшін студенттер оқудағы 

іскерлігіне белсенді әдісті таңдау керек. 

 

Модуль  15.1 - Заманауи монументті-сәндік пәндерІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Монументтік-сәндік ӛнер 

Бағдарлама авторы: Сагимбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу және студенттердің 

білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Материалдық және кӛркемдік мәдениетті нығайту. Техникадағы негізгі 

композициялық заңдар. Эргономика – кӛркемдік құрылымдаудың негізі. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Түстану, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В.Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е.Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайн нысандарын жобалау – 2 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Adobe Photoshop графикалық редакторда практикалық жұмысты бекіту, осы 

бағдарламаның арнайы эффеттерін тереңдетіп оқу, кӛркемдік фотографикада барлық алған білімдерді қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сканерлеу және сканерлік сурет коррекциясы. Фотосуретпен практикалық жұмыс, 

басты меню және алдыңғы менюмен жұмыс. Фотографика ерекшеліктері мен спецификалық ерекшеліктерінің 

дамуы саналады, кадрдағы кескіннің құрылу принциптері, фотографика үшін ӛңдеуге кеткен материалдар 

әдістемелері, нормативтік материалдармен танысу. 
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Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шығармашылық концепция қалыптасу принциптерін білу В)Клаузор 

суретте бейнелеу; С)Жарнамалық жобалау материалдары мен баспа презентациясы Д)Даму әдістерін түсіну; 

Е)Баспа және жарнаманы графикалық безендіру әдістерін қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайн нысандарын жобалау – 3 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р, 

Курсты оқытудың мақсаты: Заманауи рынок жағдайында тұтынушылық міндетте облысындағы білімді 

меңгеру. Жобаға ғылыми прогрестің жетістіктерін ендіру және костюм дизайнында жаңа материалдарды 

қолдану. 20 ғасырдың 70-80  жылдарындағы  сән облысындағы білімді меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сыртқы киім бұйымдарын жобалау. Тақырып бойынша фор-эскиздерді жасау. 

Материалда орындау үшін моделді таңдау. Сызбаны құрастыру және тұрғызу есебі. Лекалоларды дайындау. 

Макетті орындау. Құрастыруды киіп ӛлшеп болған соң соңғы ӛңдеу жұмыстары. Конструктивті-технологиялық 

құжаттарды жасау. Материалда моделді орындау. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)20 ғасырдың 70-80 жылдарындағы киім дизайнының ролі және мағынасын 

білу; В)Ӛндірістік бұйымдарды жобалау әдістерін түсіну; С)Костюм дизайнының негізгі функцияларын және 

түрлерін қолдану Д)Қабілеті; кӛркем жобалаудың техникалық тәсілдерін және заңдылықтарын меңгере ала білу 

қабілеті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәндік қолданбалы ӛнер 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. Тналина Н.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қолданбалы ӛнерің композициясының дизайынның қазіргі тандағы 

жаңашабағыттарын ескере отырып, жоғарғы талапта кұрастыра білу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Әр түрлі кӛрнекі құралды композиция және түстану зандылықтарын ескере 

отырып, пайдалану керек (нүкте, дақ, сызық, түс, фактура) Сәндік – қолданбалы ӛнерді эр түрлі техникалық 

әдістерді интерьер стиліне қарай пайдалану болып табылады (мозайка, киынды, пластика-кұрақ, витраж, 

кӛркемдік жазулар, жүннен жасалған бұйымдар, ши тоқу, түкті кілем, тықыр кілем және т.б.)  

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Тәжірибеде білімін 

дұрыс пайдалана білу. С)Fылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы, арнайы әдебиеттермен жұмыс 

жасау. Д)Базалық және біріктірілген білімді кӛрсету, қиын мәселелерді шеше білу, басқа әртүрлі 

мәдениеттердің ерекшеліктерін қабылдай білу, этникалық қағидаларға жолын ұстаушылық, сонымен қатар 

басқа мемлекеттердің мәдениет мен дәстүрін қабылдай білу 

 

Модуль  15.2 - Заманауи монументті-сәндік пәндер ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәндік қолданбалы шығармашылық 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. Тналина Н.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қолданбалы ӛнерің композициясының дизайынның қазіргі тандағы 

жаңашабағыттарын ескере отырып, жоғарғы талапта кұрастыра білу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Әр түрлі кӛрнекі құралды композиция және түстану зандылықтарын ескере 

отырып, пайдалану керек (нүкте, дақ, сызық, түс, фактура) Сәндік – қолданбалы ӛнерді эр түрлі техникалық 

әдістерді интерьер стиліне қарай пайдалану болып табылады (мозайка, киынды, пластика-кұрақ, витраж, 

кӛркемдік жазулар, жүннен жасалған бұйымдар, ши тоқу, түкті кілем, тықыр кілем және т.б.)  

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В) Тәжірибеде білімін 

дұрыс пайдалана білу. С) Fылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы, арнайы әдебиеттермен жұмыс 

жасау. Д)Базалық және біріктірілген білімді кӛрсету, қиын мәселелерді шеше білу, басқа әртүрлі 

мәдениеттердің ерекшеліктерін қабылдай білу, этникалық қағидаларға жолын ұстаушылық, сонымен қатар 

басқа мемлекеттердің мәдениет мен дәстүрін қабылдай білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайндағы жобалау 2 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. 
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Курсты оқытудың мақсаты:Графикалық дизайнның теориялық негіздерін теориялық ізденістерге 

дағдыландыру, жоба тапсырмаларының шешімдерін табу, оған қоса бейнелеу принциптерін ұйымдастыруды 

игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Графикалық дизайн негіздері, бейнелеу теориясы мен жобаның тәсілдері және 

оның басты кәсіптік мәселелері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)студенттердiң кеңiстiктiк ойлау деңгейiн жоғарылату. С.Тәжірибеде 

білімін дұрыс пайдалана білу. Д.Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. Монограмма, арнайы 

әдебиеттермен жұмыс. Е. Теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді 

кӛрсету. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайндағы жобалау 3 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты:Графикалық дизайнның теориялық негіздерін теориялық ізденістерге 

дағдыландыру, жоба тапсырмаларының шешімдерін табу, оған қоса бейнелеу принциптерін ұйымдастыруды 

игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Графикалық дизайн негіздері, бейнелеу теориясы мен жобаның тәсілдері және 

оның басты кәсіптік мәселелері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)студенттердiң кеңiстiктiк ойлау деңгейiн жоғарылату. С.Тәжірибеде 

білімін дұрыс пайдалана білу. Д.Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. Монограмма, арнайы 

әдебиеттермен жұмыс. Е. Теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді 

кӛрсету. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Теріні кӛркем ӛңдеу 

Бағдарлама авторы: Жұбаев Н.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Теріні ӛңдеу технологиясы, техника қауіпсіздік ережелеріне тоқталынады. 

Терінің қасиеттері, ӛңдеудің негізгі ережелеріне сипаттама беріледі, теріні ӛңдеу технологиясы пәні туралы 

жалпы түсінік, ӛңдеу кезінде терінің құрылысы және құралдары. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Станоктардың құрылысы, қауіпсіздік ережелері. Тері ӛңдеу терминологиясы. 

Бұйымның негізгі бӛлшектерін ӛңдеу.  

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Құрал-саймандарды таңдай білу; В)тұрмыста және ӛндірісте 

қолданылатын станотардың құрылысы, түрлері, қызмет жасау жолдарын толық меңгеру; С)Ӛндірісте 

қолданылатын құралдарды пайдаланады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дизайндағы заманауи материалдары 

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж., Сагимбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді кіші курстарда және болашақ кәсіби практикада дизайн 

нысандарын жобалау процесіне дайындау. Жобалау үдерісіндегі іс-әрекеттердің (іздестіру, талдау, шешім) 

дәйектілігі мен сипатын және нобайлық жоба сатысында жобалық құжаттаманы қалыптастыруды зерделеу; 

дайын жобалық идеяларды демонстрациялық суреттерде, сызбаларда және макеттерде іске асыру тәсілдерін 

меңгеру; 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курсты ӛткеннен кейін студенттер дизайнерлік жобалаудың келесі теориялық 

негіздерін, жобалау және конструктивтік элементтерді және дизайн объектілерінің әлеуметтік-функционалдық 

процестерін білуі және істей білуі тиіс. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.білу және түсіну: сурет салу әдістерін және заттарды жазықтықта 

орналастыру ережесін білу; суреттің әртүрлі техникалық тәсілдері мен материалдарын білу. В.практикада 

қолдану: табиғаттан, қиялдан, есте сақтау бойынша бейнелерді сауатты жасау; шығармашылық суреттер мен 

аяқталған кӛркем сурет жасау білімі мен іскерлігін қолдана отырып. С.Пікір шығару, идеяларды бағалау және 

тұжырымдарды тұжырымдау қабілеті: жалпы тоналды ортаны ескере отырып, натураны тұтас қабылдаудың 

дамуы туралы, кеңістіктік қиялды дамыту туралы .Д.Қарым-қатынас саласындағы іскерліктер: кӛркем 

құралдарды орындау және сурет пен композицияның заңдылықтары. Сурет процесінің құрылымын білу. 
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Е.Оқыту саласындағы іскерліктер: сурет салудағы стилизация тәсілдерін шебер қолдану.- суреттің 

заңдылықтарын есепке ала отырып, бейнеленген ерекшеліктерді беру. 

 

Модуль 15.3 –Заманауи монументтік –сәндік пәндер ІІІ 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Халықтық кӛркемӛнер кәсіпшілігі 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоба процесінде құрастыру және моделдеудің орны.  Құрастырмалы құжаттарда 

құрылғылар және машина деталдар жасауда құрастырмалы материалдарды қолдану. Қабылдау 

психологиясының негізі. Дизайнда және түстерді қолдану принциптерінің негіздері. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Құрастыру және моделдеудің орны.  Қабылдау психологиясының негізі. Дизайнда 

және түстерді қолдану принциптерінің негіздері.Дизайн негіздері. 

Пререквизиттері: сызу негіздері және сызба геометриясы, материалды ӛңдеу практикумы (техникалық еңбек) 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуге тиіс: материалдардың құрылымын; материалдардың қасиетін және 

оларды мақсатты түрде ӛзгертуді; материалдардан дайын бұйым жасау үшін алдын-ала ӛндеу жұмыстарын 

мамандандырылу саласына сай материалтану оқу шеберханасы. Біліктілігі болуы: материалдардың құрылымын 

аңықтауды; материалдардың қасиетін анықтауды; материлдардан дайын бұйым жасау. В)Дағдысының болуы: 

Оқу процесінде компьютер мен ұйысдастыру техникаларын пайдалану; оқу – тәрбие процесінде қазіргі 

педагогикалық технологияларды қолдану; қазіргі технологиялық жабдықтарды 3 разрядты жұмысшы біліктілігі 

деңгейінде пайдалануға дағдылануы тиіс.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайндағы жобалау әдістері 2 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Графикалық дизайндағы жобалау әдістері 1 пәні 5В042100 – «Дизайн» 

мамандығы үшін таңдаулы және қосымша пәндердің бірі. Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің кәсіби 

дайындығын тереңдету мақсатында эстетикалық тәрбие беру және кӛркемдік білім берудің маманы – кең 

профильді дизайнерлерді дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: жабдықтау элементтерінің формаларын талдаудағы білімдері мен дағдыларын 

қалыптастыратын тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттар қажетті (сонымен қатар, қалалық орта үшін) 

жабдықтарды кӛркем жобалау қағидалары мен әдістерімен таныстыру және интерьерлерді кешенді жобалау 

үшін форма түрлендіру заңдылықтарын қолдану 

Пререквизиттері: Инженерлік графика-1, Жарнама, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)интерьерлерді кешенді жобалуға арналған түрлендіру заңдылықтары мен 

кӛркемдеу құралдарын. В)орта нысандары мен жүйелерін абаттандыру үшін әр түрлі техникалық тәсілдері мен 

материалдарды. С)жабдықтауды түрленділуге қажетті барлық эскиздер мен модельдерді сауатты жобалауға. 

Д)жабдықтау элементтерінің формаларын талдау және кешенді жобалау үшін түрлендіру заңдылықтарын 

пайдалана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайндағы жобалау әдістері 3 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Графикалық дизайндағы жобалау әдістері 1 пәні 5В042100 – «Дизайн» 

мамандығы үшін таңдаулы және қосымша пәндердің бірі. Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің кәсіби 

дайындығын тереңдету мақсатында эстетикалық тәрбие беру және кӛркемдік білім берудің маманы – кең 

профильді дизайнерлерді дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: жабдықтау элементтерінің формаларын талдаудағы білімдері мен дағдыларын 

қалыптастыратын тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттар қажетті (сонымен қатар, қалалық орта үшін) 

жабдықтарды кӛркем жобалау қағидалары мен әдістерімен таныстыру және интерьерлерді кешенді жобалау 

үшін форма түрлендіру заңдылықтарын қолдану 

Пререквизиттері: Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) интерьерлерді кешенді жобалуға арналған түрлендіру заңдылықтары мен 

кӛркемдеу құралдарын. В) орта нысандары мен жүйелерін абаттандыру үшін әр түрлі техникалық тәсілдері мен 

материалдарды. С)жабдықтауды түрленділуге қажетті барлық эскиздер мен модельдерді сауатты жобалауға. 

Д)жабдықтау элементтерінің формаларын талдау және кешенді жобалау үшін түрлендіру заңдылықтарын 

пайдалана білу. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Смальта әдісіндегі мозаика 

Бағдарлама авторы: Тналина Н.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қолданбалы ӛнерің композициясының дизайынның қазіргі тандағы 

жаңашабағыттарын ескере отырып, жоғарғы талапта кұрастыра білу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Әр түрлі кӛрнекі құралды композиция және түстану зандылықтарын ескере 

отырып, пайдалану керек (нүкте, дақ, сызық, түс, фактура) Сәндік – қолданбалы ӛнерді эр түрлі техникалық 

әдістерді интерьер стиліне қарай пайдалану болып табылады (мозайка, киынды, пластика-кұрақ, витраж, 

кӛркемдік жазулар, жүннен жасалған бұйымдар, ши тоқу, түкті кілем, тықыр кілем және т.б.)  

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Білімі: Қойылған міндеттерді шешудің нұсқаларын сараптау және орындай 

білу; В.Икемділік: Жобаланатын нысандарды жетілдіру персепективаларын кӛре білу.С.Дағды: оларды 

болашақтағы даму жоспарларын құра білу; Д.Құзыреттілігі: Жұмысына шығармашылық тұрғысынан қарап, 

ӛзіндік реңктік ізденістер жасау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дизайндағы заманауи  материалдары 

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж., Сагимбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді кіші курстарда және болашақ кәсіби практикада дизайн 

нысандарын жобалау процесіне дайындау. Жобалау үдерісіндегі іс-әрекеттердің (іздестіру, талдау, шешім) 

дәйектілігі мен сипатын және нобайлық жоба сатысында жобалық құжаттаманы қалыптастыруды зерделеу; 

дайын жобалық идеяларды демонстрациялық суреттерде, сызбаларда және макеттерде іске асыру тәсілдерін 

меңгеру; 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курсты ӛткеннен кейін студенттер дизайнерлік жобалаудың келесі теориялық 

негіздерін, жобалау және конструктивтік элементтерді және дизайн объектілерінің әлеуметтік-функционалдық 

процестерін білуі және істей білуі тиіс. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Білу және түсіну: сурет салу әдістерін және заттарды жазықтықта 

орналастыру ережесін білу; суреттің әртүрлі техникалық тәсілдері мен материалдарын білу. В.практикада 

қолдану: табиғаттан, қиялдан, есте сақтау бойынша бейнелерді сауатты жасау; шығармашылық суреттер мен 

аяқталған кӛркем сурет жасау білімі мен іскерлігін қолдана отырып. С.Пікір шығару, идеяларды бағалау және 

тұжырымдарды тұжырымдау қабілеті: жалпы тоналды ортаны ескере отырып, натураны тұтас қабылдаудың 

дамуы туралы Кеңістіктік қиялды дамыту туралы. Д.Қарым-қатынас саласындағы іскерліктер: кӛркем 

құралдарды орындау және сурет пен композицияның заңдылықтары. Сурет процесінің құрылымын білу. 

Е.Оқыту саласындағы іскерліктер: сурет салудағы стилизация тәсілдерін шебер қолдану. суреттің 

заңдылықтарын есепке ала отырып, бейнеленген ерекшеліктерді беру. 

 

Модуль 16.1 - Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайн нысандарын жобалау IV  

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р.  

Курсты оқытудың мақсаты: Фирмалық стилді ӛңдеу концепциясын меңгеру, Интернет желісіндег 

жарнаманың принциптері мен қабылдауларын иелену; желідегі жарнаманың негңзгң функцияларын, міндеттері 

мен мақсаттарын студенттерге таныстыру; Web-дизайн бағытымен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қысқаша мазмұны: желідегі фирмалық стил және шетелдік және отандық сайт 

жақсы үлгісінің аналогтерінің анализі мен үлгісі. Фирмалық белгінің қалыптасуы, тауарлық белгінің құрылуы. 

Электрондық БАҚ та графикалық дизайнды іске асыру стратегиясын ӛңдеу. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Желіде жарнама таратудың әдістерін білу, В)Желіде графикалық міндеттер 

шешу; С)Тұтынушыға интернет жарнама әсерінің тиімділігін білу; Д)Жарнамалық істің тактисаы мен 

стратегиясын білу; Е)Графикалық бағдарламада ӛз бетімен концепция орната білу. Жобалау стратегиясын 

ӛңдей алу. 

 

Модуль 16.2 - Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайндағы жобалау IV  

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р.  
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Курсты оқытудың мақсаты: Фирмалық стилді ӛңдеу концепциясын меңгеру, Интернет желісіндег 

жарнаманың принциптері мен қабылдауларын иелену; желідегі жарнаманың негңзгң функцияларын, міндеттері 

мен мақсаттарын студенттерге  таныстыру; Web-дизайн бағытымен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қысқаша мазмұны: желідегі фирмалық стил және шетелдік және отандық сайт 

жақсы үлгісінің аналогтерінің анализі мен үлгісі. Фирмалық белгінің қалыптасуы, тауарлық белгінің құрылуы. 

Электрондық БАҚ та графикалық дизайнды іске асыру стратегиясын ӛңдеу. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Желіде жарнама таратудың әдістерін білу, В)Желіде графикалық міндеттер 

шешу; С)Тұтынушыға интернет жарнама әсерінің тиімділігін білу; Д)Жарнамалық істің тактисаы мен 

стратегиясын білу; графикалық бағдарламада ӛз бетімен концепция орната білу. Е)Жобалау стратегиясын ӛңдей 

алу. 

 

Модуль 16.3 - Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер ІІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайндағы жобалау әдістері IV  

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р.  

Курсты оқытудың мақсаты: Фирмалық стилді ӛңдеу концепциясын меңгеру, Интернет желісіндег 

жарнаманың принциптері мен қабылдауларын иелену; желідегі жарнаманың негңзгң функцияларын, міндеттері 

мен мақсаттарын студенттерге  таныстыру; Web-дизайн бағытымен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қысқаша мазмұны: желідегі фирмалық стил және шетелдік және отандық сайт 

жақсы үлгісінің аналогтерінің анализі мен үлгісі. Фирмалық белгінің қалыптасуы, тауарлық белгінің құрылуы. 

Электрондық БАҚ та графикалық дизайнды іске асыру стратегиясын ӛңдеу. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Желіде жарнама таратудың әдістерін білу, В)Желіде графикалық міндеттер 

шешу; С)Тұтынушыға интернет жарнама әсерінің тиімділігін білу; Д)Жарнамалық істің тактисаы мен 

стратегиясын білу; Е)Графикалық бағдарламада ӛз бетімен концепция орната білу.жобалау стратегиясын ӛңдей 

алу. 
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Модуль 11.1 - Жобалау-экономикалық пәндер І, 15 кредит 

БП ТК BT 4226   Брендинг және тренвотчинг 8 5 

БП ТК КZhK  4227 Костюмнің жобалық құжаттамасы 8 5 

БП ТК KDAT 4228 Костюм дизайнындағы авторлық тоқыма 8 5 

Модуль 11.2 - Жобалау-экономикалық пәндер IІ, 15 кредит 

БП ТК KZh 4226   Киім жобалау 8 5 

БП ТК КTK  4227 Конструкторлық-технологиялық құжаттама 8 5 

БП ТК SDAT 4228 Сән дизайнындағы авторлық тоқыма 8 5 

Модуль 11.3 - Жобалау-экономикалық пәндер IIІ, 15 кредит 

БП ТК DZh 4226   Дизайн жобалау 8 5 

БП ТК TTBD 4227 Түрлі топтағы бұйымдарды дайындау 8 5 

БП ТК KDAT 4228 Киім дизайнындағы авторлық тоқыма 8 5 

Модуль 12.1 -Жобалық пәндер І -15 кредит 

БП ТК BKZh  4229 Бұйымдарды кешенді жобалау 8 5 

БП ТК KBZh 5230 Коллекциялық бұйымдарды жобалау 9 5 

БП ТК SDKZh 5231 Сән дизайнында компьютерлік жобалау 9 5 

Модуль 12.2 -Жобалық пәндер ІI -15 кредит 

БП ТК KKZh  4229 Костюмді кешенді жобалау 8 5 

БП ТК KBM 5230 Коллекциялық бұйымдарды модельдеу 9 5 

БП ТК KDKZh 5231 Костюм дизайнында компьютерлік жобалау 9 5 

Модуль 12.3 -Жобалық пәндер ІII -15 кредит 

БП ТК Kur(II) 4229 Құрастыру (ІІ) 8 5 
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БП ТК KBK 5230 Коллекциялық бұйымдарды құрастыру 9 5 

БП ТК KDKZh 5231 Киім дизайнында компьютерлік жобалау 9 5 

Модуль 14.1 - Арнайы-бейіндік пәндер І, 20 кредит 

КП ТК SDNZh (I) 4305 Сән дизайн нысандарын жобалау-I 7 5 

КП ТК SDNZh (II) 4306 Сән дизайн нысандарын жобалау II 7 5 

КП ТК SDEZh (IV) 4307 Сән дизайнының элементтері мен процестері IV 7 5 

КП ТК SDNZh (III) 4308 Сән дизайн нысандарын жобалау III 7 5 

Модуль 14.2 - Арнайы-бейіндік пәндер IІ, 20 кредит 

КП ТК MZh (I) 4305 Модельдерді жобалау-I 7 5 

КП ТК MZh (II) 4306 Модельдерді жобалау II 7 5 

КП ТК MZhO (IV) 4307 Материальда жобаны орындау IV 7 5 

КП ТК MZh (III) 4308 Модельдерді жобалау III 7 5 

Модуль 14.3 - Арнайы-бейіндік пәндер ІII, 20 кредит 

КП ТК KZh (I) 4305 Костюмді жобалау-I 7 5 

КП ТК KZh (II) 4306 Костюмді жобалау II 7 5 

КП ТК DZh (IV) 4307 Дизайн жобалау IV 7 5 

КП ТК KZh (III) 4308 Костюмді жобалау III 7 5 

Модуль 15.1 - Заманауи монументті-сәндік пәндер І, 15 кредит 

КП ТК SEP(III) 3309 Сән дизайны элементтері мен процестері ІІІ 6 5 

КП МК МD 4311 Моушн-дизайн 8 5 

КП ТК KKOST 4312 Костюмдегі қолданбалы ӛнердің сәндік тәсілдері 7 5 

Модуль 15.2 - Заманауи монументті-сәндік пәндер ІI, 15 кредит 

КП ТК ZhMO(III) 3309 Жобаның материалында орындалуы ІІІ 6 5 

КП МК DT 4311 Дизайн тұжырымдамалар 8 5 

КП ТК TTKO 4312 Тері мен теріні кӛркемдеп ӛңдеу 7 5 

Модуль 15.3 - Заманауи монументті-сәндік пәндер IІI, 15 кредит 

КП ТК MZh(III) 3309 Модельдерді жобалау ІІІ 6 5 

КП МК ZDM 4311 Заманауи дизайн материалдары 8 5 

КП ТК TMKO 4312 Трикотаж материалдарын кӛркем ӛңдеу 7 5 

Модуль 16.1 -Заманауи жобалау-Шығармашылық пәндер І, 43 кредит 

КП ТК KM 4313 Киімдерді модельдеу 8 5 

КП ТК DZhKA 5314 Дизайн-жобалаудағы креативті әдістер 9 5 

КП МК SDNZh(IV) 5315 Сән дизайн нысандарын жобалау ІV 9 5 

КП ТК KZh 5316 Киім жобалау 9 5 

КП ТК DZhShZR 5317 Дипломдық жобалау шығармашылық зерттеу ретінде 9 4 

КП ТК MWD 5318 Мультимедиа және Web-дизайн 9 4 

  Ӛндірістік практика 10 10 

  Дипломалды практика 10 5 

Модуль 16.2 -Заманауи жобалау-Шығармашылық пәндер IІ, 43 кредит 

КП ТК МM  4313 Модельдерді модельдеу 8 5 

КП ТК DZhKA 5314 Дизайн-тұжырымдаманы әзірлеу 9 5 

КП МК SDNZh(IV) 5315 Сән дизайн нысандарын жобалау ІV 9 5 

КП ТК KZh 5316 Модельдерді жобалау 9 5 

КП ТК DZhShZR 5317 Дизайндағы ғылыми зерттеулер негіздері 9 4 

КП ТК MWD 5318 Заманауи компьютерлік бағдарламалар 9 4 

  Ӛндірістік практика 10 10 

  Дипломалды практика 10 5 

Модуль 16.3 -Заманауи жобалау-Шығармашылық пәндер IIІ, 43 кредит 

КП ТК KM  4313 Костюмді модельдеу 8 5 

КП ТК ZD 5314 Заманауи дизайн 9 5 

КП МК SDNZh(IV) 5315 Сән дизайн нысандарын жобалау ІV 9 5 

КП ТК MZh 5316 Костюмді жобалау  9 5 

КП ТК KZhTA 5317 Костюмді жобалау-технологиялық әзірлеу 9 4 

КП ТК KD(II) 5318 Компьютерлік дизайн ІІ 9 4 

  Ӛндірістік практика 10 10 

  Дипломалды практика 10 5 
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Модуль 11.1 - Жобалау-экономикалық пәндер І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Брендинг және трендвотчинг 

Бағдарлама авторы: Калмен С.М.,  оқытушы, магистр 

Курсты оқытудың мақсаты: Әр түрлі күрделіліктегі жобалау тапсырмаларын тиімді шешу үшін жобалық 

қызметті құзіретті ұйымдастырудың рӛлін игеру; болашақ жобаның кезеңдерін жоспарлау негіздері мен 

әдістерін зерттеу; жобалау жұмыстарында уақытты басқару негіздерін оқып үйрену; жеке және бірлескен 

(ұжымдық) жобалық іс-шараларға арналған міндеттерді қалыптастыру және тұжырымдау дағдыларына ие болу; 

шығармашылық идеяларды құруда және жетілдіруде инновациялық шығармашылық технологиялар мен 

әдістерді қолдану; шығармашылық дизайн мен кәсіби ӛсудің ұжымдық және жеке құралы ретінде «дизайн 

зертханасын» құру; дайын жобаны презентацияға (соның ішінде тапсырыс берушіге), кӛрмені, қарауды, басып 

шығаруды, мұрағатты дұрыс жобалау дағдыларын игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жаңа үлгілерді кұру барысында мемлекеттік білім стандартына сәйкес 

инновациялық технологияларды пайдаланумен катар, жүйелі кӛзқарас, бұйымдардың конструкциялық 

параметрлерін оптимизациялау, құрастыру жұмыстарды орындау әдістемелері негізінде жеңіл ӛнеркәсіп 

бұйымдар сапасын конструкциялау мен қалыптастырудың прогрессивті әдістемелерін игеру үшін теоретикалық 

және тәжірибелік дағдыларын игеруді қамтамасыз ету. 

Пререквизиттері: «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пән заманауи дизайн, баспа технологиясы сияқты пәндермен тығыз 

байланысты. В)Бұл курстың қажеттілігі білім беру ұйымдарында студенттердің негізгі құзіреттіліктерін 

қалыптастыру технологиялары ретінде жобалық әдістерді кеңінен қолдануға байланысты туындады.С)Курсты 

оқу аясында әсер ету нысандарының кең спектріне қолданылатын іс-әрекет әдістерін меңгеру студенттерге оқу 

процесінің басқа компоненттерінде арнайы қалыптаспаған маңызды ішкі ресурстарды қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. Д)Бұл пәндегі білім экономикалық теория негіздерін, графикалық дизайн элементтері мен 

процестерін, дизайн тарихы мен теориясын, жарнаманың ерекше түрлерін, графикалық дизайн объектілерін 

жобалауды зерттеу нәтижесінде алынған білімге негізделеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Костюмнің жобалық құжаттамасы 

Бағдарлама авторы: Кенжегалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дизайн обьектілерін үлгілеуде және жобалау саласында жан - жақты 

мамандандырылған кәсіпкерді жұмысқа дайындау жобалық ұсыныстарда графикалық, түстік графикалық 

жасаулар, кӛркемколлаж, компьютерлік графикаларды жасаудың  дағдыларын меңгеру; костюмдік 

ұсыныстардың графикалық бӛліктерін ұсыну формаларын таңдау бойынша білімді меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мәліметтерді жинақтау және жоба бойынша материалға сипаттама беру.Т үстік 

графика құралдарымен эскиздік жұмыстарды құру. Моделдердің жобасын ұсынудағы компьютерік 

графиканың ролі Түрлі стильдегі үлгі комплектердің нобайын қарастыру. Үлгінің техникалық сипаттамасын 

жасау. Үлгінің ерекшелігін анықтау, пропорция, кӛлем және үлгі бӛлшектері, құрастыруды аяқтау. Негізгі 

лекала комплектісін және конфекциондық картаны дайындау.Костюм  графикалық тіл мәнерлігі жобалаудағы  

ұсыну формасы ретінде. Ӛнімнің технологиялық ӛңдеу жолдары. 

Пререквизиттері: «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)мамандандыруға сәйкес (ӛлшемдер, пішіндер, модельдер сызбалары және 

нысандардың макеттері), жобалық міндеттерді шешу тәсілдерін, дизайн жобаларын орындау; кӛркем-

графикалық дағдылары түсіну және білу В)мамандандыруға сәйкес дизайн жобаларын орындау тәсілдерін, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби деңгейде қолдану С)дизайнерлік қызметте жобалау, 

ұлттық мәдениет пен әлемдік деңгейдегі ең үздік үлгілердің тәжірибелерін талдай білу D)киімді жобалауда әр 

түрлі пішінді моделдердің, киім үлгілерінің коллекцияларының конструкцияларын кұру әдістемелерін, 

техникалық есептеулерді жұмыстарды орындайды, құрылымдауға арналан құжаттарын кәсіби деңгейде  

жасақтайды E)курс бойынша материалдың маңызын сараптап, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын 

таңдай біледі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Костюм дизайнындағы авторлық  тоқыма 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Маталардың және сол сияқты басқада қолданбалы материалдардың физико-

механикалық және химиялық қасиеттерін зерттеу, және оларды қайта ӛру бойынша білімді меңгеру; 

мемлекеттік стандарттар мен артикулдер бойынша білімді меңгеру. Материал түрерін зерттеу, материалдардың 

бұйымдарды құрастыруға тигізетін әсерін зерттеу. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Материалтану – материалдарды зерттеуді, конструктивті негіз түсінігі, 

жазықтықта секілді кеңістікте де заттың пластикалық формасын жасауды зерттейтін ғылым секілді. Текстилдік 

материалтанудың мағынасы. Бұйымдардың қасиеттеріне қойылатын талаптар. Материалдардың қасиеттері. 

Талшықтық шикізаттың түрлері, оларды ӛндіру және бӛлу тәсілдері. Текстилдік талшықтың құрылымы, 

химиялық құрамы және қасиеттері, жіптің түрлері және қасиеттері, иірілген жіптің түрлері және оларды алу 

тәсілдері, текстилдік ӛндіріс технологияларының негізі. Түрлі мақсатқа арналған киімдерге қойылатын 

талаптар. Киімге техникалық талаптар. Гигиеналық талаптар. Экономикалық талаптар. Эстетикалық талаптар. 

Материалдардың табиғаты, құрамы және дайындалу тәсілдері 

бойынша ассортименті.  

Пререквизиттері: «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Текстилдік талшықтарды ӛндіру процесінің негізін білу; В)Қолданылатын  

материалдардың қасиеттері мен сапасын бағалау тәсілдерін түсіну; С)Текстилдік материалдардың қасиеттерін 

қолдана білу; Д)Текстилдік материалдарды бұйымдарды құрастыруда, материалды кӛркем ӛңдеу барысында 

қолдана ала білу; Е)Текстилдік материалдарды және бұйымдарды кӛркем жобалай білу қабілеті. 

 

Модуль 11.2 - Жобалау-экономикалық пәндер ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Киім жобалау 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі нарық жағдайында тұтынушылық міндеттерді шешу дағдылары мен 

дағдыларын меңгеру. Құрастыру әдісін оқыту - жиынтық жүйесінің әйелдер киімін макеттеу және шаншу 

тәсілімен. Міндеттері: бұйымды фигураға дұрыс отырғызу әдісімен материалда жобалық идеяларды іске асыру 

дағдылары мен біліктерін қалыптастыру; формалық және формалық қалыптастыру тәсілдерімен бейнелі 

мәнерлілікті ашу. "Жинақ" жүйесінде жеңіл ассортиментті бұйымдарды жобалау. Фриз түрінде тақырып 

бойынша фор-эскиздерді әзірлеу. Модельді материалда орындау. Бастапқы деректерді құрастыру және 

модельдік конструкцияның сызбасын құру. Модельді пішуге арналған лекалоларды жасау. Макетті орындау, 

ӛнеркәсіптік манекенде үлгіні ӛлшеу. Конструкцияны соңғы ӛңдеу. Модельге конструкторлық-технологиялық 

құжаттаманы, бұйымды дайындаудың технологиялық жүйелілігін жасау. 
Пәннің қысқаша мазмҧны: Материалдық және кӛркемдік мәдениетті нығайту. Техникадағы негізгі 

композициялық заңдар. Эргономика – кӛркемдік құрылымдаудың негізі. 

Пререквизиттері: Сән дизайн элементтері мен үрдістері – I, Графикалық дизайнға кіріспе, Түстану 

Постреквизиттері: Сән дизайн элементтері мен үрдістері – IV, СДНЖ- 4,5, Костюмді жобалау 1,2,3 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е.Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары:  

Пәннің атауы: Конструкторлық-технологиялық құжаттама 

Бағдарлама авторы: Кенжегалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс жеңіл ӛнеркәсіптің ірі салаларының бірі ретінде тігін бұйымдарының 

жаппай ӛндірісін зерттейді, онда басты міндет адамдардың жоғары сапалы және әр түрлі ассортиментті киімге 

қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады. Тігін бұйымдарын жаппай ӛндіру кезінде шешуші рӛл 

конструкторлық-технологиялық құжаттамаға жатады, ол тігін бұйымдарының бӛлшектері мен тораптарын 

ӛңдеу және құрастыру бойынша технологиялық операциялардың экономикалық орынды жиынтығы болып 

табылады, модельді таңдау, ӛңдеудің технологиялық режимдерін таңдау, бұйымды құрастыру тізбегінің 

схемасын жасау, жобаланатын бұйымды дайындауға анықтамалық-технологиялық операцияны жасау, тігін 

бұйымдарын дайындаудың технологиялық процесінің құрылымын әзірлеу ерекшелігінен тұрады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жиынтықтық бұйымдарды жобалаудың заманауи құралдары, әдістері және 

формалары, жобалаумен байланысты кӛркем міндеттерді шешу нәтижесі. Жиынтықтық бұйымдарды түрлі 

орналасу қабаттарына жобалау, жылдың мезгілін бекіту. Материалда дайындау. Бастапқы мәіметтерді талдау 

және модель үшін модулдік конструкция сызбасын тұғызу. Моделге конструкторлық құжаттарды толтыру. 

Моделді материалда орындау. 

Пререквизиттері: «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)ӛнеркәсіптік ӛндірістің және оның пайдаланушылардың сұранысына 

байланысты шығармашылық ойды есептеп шығаруды түсіну және білу, комплектіні түрлі стильді сауатты 

түрде қарастыруды білуі жинақтардың жобаларына қойылатын талаптар; қазіргі заманғы беталыстарды есепке 

алып топтамадағы бірлі жарым ӛнімдердің біріккен ұстанымын білу; В)киімді жобалауда әр түрлі пішінді 

моделдердің, киім үлгілерінің коллекцияларының конструкцияларын кұру әдістемелерін, техникалық 

есептеулерді жұмыстарды орындауын, үлгілеу принциптерін кәсіби деңгейде қолдану; С)ойлау мәдениеті 

қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын, қалыптастыру мен 

дамытудың негізгі стратегиялық мүмкіндіктерін айқындап, ұлттық мәдениет пен әлемдік деңгейдегі ең үздік 

үлгілердің тәжірибелерін талдау; D)дизайнерлік қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

кәсіби деңгейде пайдаланып, мәселелерді анықтайды, тұжырымдауды және шешім шығара алады; E)тігін 

ӛнімдерді жинақтауда топтаманың технологиялық білімін тәжірибеде пайдаланып дизайнерлік қызмет және 

дизайн-жобалау әдістері мен тәсілдерін меңгеріп, түрлі мақсатты және функционалдық мақсаттағы 

костюмдерді жобалау; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сән дизайнындағы авторлық  тоқыма 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Маталардың және сол сияқты басқада қолданбалы материалдардың физико-

механикалық және химиялық қасиеттерін зерттеу, және оларды қайта ӛру бойынша білімді меңгеру; 

мемлекеттік стандарттар мен артикулдер бойынша білімді меңгеру. Материал түрерін зерттеу, материалдардың 

бұйымдарды құрастыруға тигізетін әсерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Материалтану–материалдарды зерттеуді, конструктивті негіз түсінігі, жазықтықта 

секілді кеңістікте де заттың пластикалық формасын жасауды зерттейтін ғылым секілді. Текстилдік 

материалтанудың мағынасы. Бұйымдардың қасиеттеріне қойылатын талаптар. Материалдардың қасиеттері. 

Талшықтық шикізаттың түрлері, оларды ӛндіру және бӛлу тәсілдері. Текстилдік талшықтың құрылымы, 

химиялық құрамы және қасиеттері, жіптің түрлері және қасиеттері, иірілген жіптің түрлері және оларды алу 

тәсілдері, текстилдік ӛндіріс технологияларының негізі. Түрлі мақсатқа арналған киімдерге қойылатын 

талаптар. Киімге техникалық талаптар. Гигиеналық талаптар. Экономикалық талаптар. Эстетикалық талаптар. 

Материалдардың табиғаты, құрамы және дайындалу тәсілдері 

бойынша ассортименті.  

Пререквизиттері: «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Текстилдік талшықтарды ӛндіру процесінің негізін білу; В)Қолданылатын  

материалдардың қасиеттері мен сапасын бағалау тәсілдерін түсіну; С)Текстилдік материалдардың қасиеттерін 

қолдана білу; Д)Текстилдік материалдарды бұйымдарды құрастыруда, материалды кӛркем ӛңдеу барысында 

қолдана ала білу; Е)Текстилдік материалдарды және бұйымдарды кӛркем жобалай білу қабілеті. 

 

Модуль 11.3 - Жобалау-экономикалық пәндер І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Дизайн жобалау 1 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдау және жобалау технологиялар әдістерімен игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Нысанның композициясына дайындалған материалдардың ерекшелігіне дайындау 

технологиясына конструктивті шешімнің бағыныштылығы. Конструктивті шешімнің кӛп нұсқалығы және оның 

бұйым, нысан, үймереттің сыртқы кӛрінісіне әсері. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика, Компьютерлік графика 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу.В.Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана білу.С.Дағды: Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. 

Монограмма, арнайы әдебиеттермен жұмыс. Д.Құзыреттілігі: теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес 

зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Түрлі топтағы бұйымдарды дайындау 

Бағдарлама авторы: Кузнецова Ю.Н., Сибагатова Г.К 

Курсты оқытудың мақсаты: Бағдарламаның құрылу принципі - жай түрінен күрделігіне қарай, әдістемелік 

мақсаттарға байланысты жоба сызу графикасынан, конструкциялық модельдерге композициялық шешімдерге 

ұласады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнді оқытудың мақсаты: Оқу – практикалық құралдардың, жобалардың 

теориялық негізінде шығармашылық концепцияны дамыту, нормативті техникплық қасижеке жобалау әдістерін 



174 
 

үйренуге бағытталған. Пәнді оқытудың міндеттері: Графикалық дизайнерлік жобаларды қажетті  

материалдармен жабдықтау – сараптау әдісін меңгерту. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы, Макеттеу, Композиция-1, Материалтану, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1, 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын және  ӛндірістік-дизайнерлік 

жобалаудың теоретикалық негіздерін білу. В.)Тәжірибеде ӛндірістік дизайн нысандарын жобалау және 

құрылымдық элементтері мен әлеуметтік–функционалдық үрдістері туралы білімін дұрыс пайдалана білу. 

С.)Жоба алды материалды жинау, талдау және дайындау тәсілдерін меңгеру (әдебиеттерге шолу, суреттеу 

материалдары, каталогтар), белгілеу (ӛлшеу) арқылы жобалау идеясын іске асыру; Д.)Қарым-қатынас іскерлігі. 

Түстік палитраны қолдана алу, натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді 

қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында 

терминалогияны пайдалана білу. Е.)Оқытудағы іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, 

оқыту барысында заманауи технологияларды пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Киім дизайнындағы авторлық тоқыма 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Маталардың және сол сияқты басқада қолданбалы материалдардың физико-

механикалық және химиялық қасиеттерін зерттеу, және оларды қайта ӛру бойынша білімді меңгеру; 

мемлекеттік стандарттар мен артикулдер бойынша білімді меңгеру. Материал түрерін зерттеу, материалдардың 

бұйымдарды құрастыруға тигізетін әсерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Материалтану – материалдарды зерттеуді, конструктивті негіз түсінігі, 

жазықтықта секілді кеңістікте де заттың пластикалық формасын жасауды зерттейтін ғылым секілді. Текстилдік 

материалтанудың мағынасы. Бұйымдардың қасиеттеріне қойылатын талаптар. Материалдардың қасиеттері. 

Талшықтық шикізаттың түрлері, оларды ӛндіру және бӛлу тәсілдері. Текстилдік талшықтың құрылымы, 

химиялық құрамы және қасиеттері, жіптің түрлері және қасиеттері, иірілген жіптің түрлері және оларды алу 

тәсілдері, текстилдік ӛндіріс технологияларының негізі. Түрлі мақсатқа арналған киімдерге қойылатын 

талаптар. Киімге техникалық талаптар. Гигиеналық талаптар. Экономикалық талаптар. Эстетикалық талаптар. 

Материалдардың табиғаты, құрамы және дайындалу тәсілдері бойынша ассортименті.  

Пререквизиттері: «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Текстилдік талшықтарды ӛндіру процесінің негізін білу; В)Қолданылатын  

материалдардың қасиеттері мен сапасын бағалау тәсілдерін түсіну; С)Текстилдік материалдардың қасиеттерін 

қолдана білу; Д)Текстилдік материалдарды бұйымдарды құрастыруда, материалды кӛркем ӛңдеу барысында 

қолдана ала білу; Е)Текстилдік материалдарды және бұйымдарды кӛркем жобалай білу қабілеті. 

 

Модуль 12.1 – Жобалық пәндер І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бұйымдарды кешенді жобалау 

Бағдарлама авторы: Кенжегалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жиынтық бұйымдарын анықтау ерекшеліктерін меңгеру, жиынтық 

бұйымдарына техникалық эстетика талаптарын меңгеру, жиынтықтық бұйымдарды дайындау және таңдау 

тенденциясын зерттеу  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жиынтықтық бұйымдарды жобалаудың заманауи құралдары, әдістері және 

формалары, жобалаумен байланысты кӛркем міндеттерді шешу нәтижесі. Жиынтықтық бұйымдарды түрлі 

орналасу қабаттарына жобалау, жылдың мезгілін бекіту. Материалда дайындау. Бастапқы мәіметтерді талдау 

және модель үшін модулдік конструкция сызбасын тұғызу. Моделге конструкторлық құжаттарды толтыру. 

Моделді материалда орындау. 

Пререквизиттері: «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)ӛнеркәсіптік ӛндірістің және оның пайдаланушылардың сұранысына 

байланысты шығармашылық ойды есептеп шығаруды түсіну және білу, комплектіні түрлі стильді сауатты 

түрде қарастыруды білуі жинақтардың жобаларына қойылатын талаптар; қазіргі заманғы беталыстарды есепке 

алып топтамадағы бірлі жарым ӛнімдердің біріккен ұстанымын білу; В)киімді жобалауда әр түрлі пішінді 

моделдердің, киім үлгілерінің коллекцияларының конструкцияларын кұру әдістемелерін, техникалық 

есептеулерді жұмыстарды орындауын, үлгілеу принциптерін кәсіби деңгейде қолдану; С)ойлау мәдениеті 

қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын, қалыптастыру мен 

дамытудың негізгі стратегиялық мүмкіндіктерін айқындап,  ұлттық мәдениет пен әлемдік деңгейдегі ең үздік 

үлгілердің тәжірибелерін талдау; D)дизайнерлік қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

кәсіби деңгейде пайдаланып, мәселелерді анықтайды, тұжырымдауды және шешім шығара алады; E)тігін 

ӛнімдерді жинақтауда топтаманың технологиялық білімін тәжірибеде пайдаланып дизайнерлік қызмет және 
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дизайн-жобалау әдістері мен тәсілдерін меңгеріп, түрлі мақсатты және функционалдық мақсаттағы 

костюмдерді жобалау; 

 

Модуль 12.2 – Жобалық  пәндер  ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Костюмді кешенді жобалау 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Костюмді кешенді моделдеу және жобалау; техникалық тәсілдерді зерделеу, 

арнайы киімдердің әр түрлі коллекцияларын кӛркемдеудің ерекшеліктерін түсіну. Материалда дизайнерлік 

идеялардың ӛзекті іске асырылуы, ӛндіріс дизайны және стиль дизайны. Бұйымдарды құрастыру үшін қолайлы 

әдістерді қолдану. Сән әлемінің қазіргі заман ағымдары мен үрдістерімен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жиынтықтық бұйымдарды жобалаудың заманауи құралдары, әдістері және 

формалары, жобалаумен байланысты кӛркем міндеттерді шешу нәтижесі. Жиынтықтық бұйымдарды түрлі 

орналасу қабаттарына жобалау, жылдың мезгілін бекіту. Материалда дайындау. Бастапқы мәіметтерді талдау 

және модель үшін модулдік конструкция сызбасын тұғызу. Моделге конструкторлық құжаттарды толтыру. 

Моделді материалда орындау. 

Пререквизиттері: «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана білу. С)Дағды: Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. 

Монограмма, арнайы әдебиеттермен жұмыс. Д)Құзыреттілігі: теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес 

зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету. 

 

Модуль 12.3 – Жобалық  пәндер  ІІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Құрастыру (ІІ) 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс практикалық дағдыларға ауысатын теориялық білімнің қажетті кӛлемін 

кӛрсетеді. Адам тұлғасынан ӛлшемдерді алу ережелері мен әдістерінен бастап, модульдік сызбаға Ӛлшемдерді 

енгізу және үлгі жасау, құрылымның миллиметровкасында лекалоны жобаланған коллекцияда ұсынылған 

үлгілердің бірі костюмді одан әрі тігу үшін масштабта, осы пән ішінде білім алушылар оны толық іске 

асырғанға дейін және дипломды қорғау кӛрсеткіштерінде ұсынғанға дейін үнемі коллекцияның жеке 

жобасымен жұмыс істейді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жиынтықтық бұйымдарды жобалаудың заманауи құралдары, әдістері және 

формалары, жобалаумен байланысты кӛркем міндеттерді шешу нәтижесі. Жиынтықтық бұйымдарды түрлі 

орналасу қабаттарына жобалау, жылдың мезгілін бекіту. Материалда дайындау. Бастапқы мәіметтерді талдау 

және модель үшін модулдік конструкция сызбасын тұғызу. Моделге конструкторлық құжаттарды толтыру. 

Моделді материалда орындау. 

Пререквизиттері: «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана білу. С)Дағды: Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. 

Монограмма, арнайы әдебиеттермен жұмыс. Д)Құзыреттілігі: теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес 

зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету. 

 

Модуль 14.1 - Арнайы-бейіндік пәндер І 

 

Дублин дискрипторлары: (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Сән дизайн нысандарын жобалау 1 

Бағдарлама авторы: Кенжегалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сәнді тенденциялармен, бастапқы форманы шығармашылық трансформациялау 

тәсілдерімен, форманы моделдеу теориясымен, костюм тектоникасымен танысу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кӛркем шығармашылық кезеңдері;  костюм дизайнының шғармашылық 

бастаулары; дизайндағы образдылық; дизайн шығармаларын психологияық қабылдау; костюмнің образдық- 

ассоциативті композициясы; костюмнің ассоциативті композициясын графикалық ұсынудың  концепциясы;  

жыныстық-жастық белгілері, жасау тәсілі, сезоны, функциясы, стилі бойынша  заманауи киімде ассортименттік 

топтарды құрайтын факторлар; түрлі ассортименттің жалғыз ӛнімдері. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика І, Дизайн негіздері I, «Композиция», , «Сурет I, II», «Кесіндеме I, II», , 

«Ӛнер тарихы», «Костюм тарихы», «Костюм дизайнының элементтері мен үрдістері I» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)экономикалық білім негіздерін, менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б. 

туралы ғылыми түсініктерді, жинақтардың жобаларына қойылатын талаптар; қазіргі заманғы беталыстарды 

есепке алып топтамадағы бірлі жарым ӛнімдердің біріккен ұстанымын, киімді жобалауда және әр түрлі жастағы 

және дене бітімі пішінінің ерекшеліктері туралы білім алу және құру конструкцияларды кұру әдістемелерінің 

түр-түрін білу В)киімді жобалауда әр түрлі пішінді моделдердің, киім үлгілерінің коллекцияларының  

конструкцияларын кұру әдістемелерін, техникалық есептеулерді жұмыстарды орындауын, үлгілеу 

принциптерін кәсіби деңгейде қолдану С)қорытынды шыгару және қалыптастыру үшін маңызды мәліметтерді 

жинау және талдауды жүзеге асыру, сонымен бірге қабылданган шешімдерді дәлелдеу, қойылған міндеттер 

шешімінің шығармашылық жолдарын кӛрсету; ӛнеркәсіптік дизайнның дизайнерлік қызметте ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды кәсіби деңгейде пайдаланып, мәселелерді анықтайды, тұжырымдауды 

және шешім шығара алады D)қазіргі қүралдар, әдістер және коллекциялық бұйымдарды жобалау формалары; 

коллекция жобалауга қатысты кӛркем міндетттер шешімінің тізбегін жасайды, дербес бұйымдар 

коллекциясының дизайнерлік шешімі идеясын ұсыну; идеяны іске асыруда сенімді форманы таңдау; нобайлар, 

макеттер кәсіби деңгейде ӛндейді E)кӛркем бейне, композиция, қүрастыру жэне жасау технологиясын тұтас 

қамтитын біртүтас кешен ретінде ӛнеркәсіптік ӛндірістің болашақ бұйымы немесе ӛнімін кӛрсете алады, 

қалыптастыру мен дамытудың негізгі стратегиялық мүмкіндіктерін айқындап,  ұлттық мәдениет пен әлемдік 

деңгейдегі ең үздік үлгілердің тәжірибелерін талдап, стандартты емес және баламалы шешімдерді қабылдай 

біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сән дизайн нысандарын жобалау - 2 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К 

Курсты оқытудың мақсаты:  Сырт киім  топтамаларының ерекшелектерін талдай отыра  түрлі әдістермен 

жоғарғы жаққа киетін ассортиментін жобалау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Сән дизайнының  нысандарын жобалау 2» пәнінің бағдарламасы сырт киім 

ассортимент жүйесінде  ӛнімдерді жобалауды қарастырады. Бұл курс практикалық дағдыны жетілдіруді және 

оны дизайн саласында қолдануды қамтамасыз етеді. Мазмұны жағынан «Сән дизайнының нысандарын жобалау 

2» пәні ӛнертану, тарих, әлеуметтану, мәдениеттену пәндерімен тығыз байланысты. Эстетикалық 

қабылдауларының дамуына жағдай жасайды. Білім алушылардың ӛндірістік шеберлігі пән аралық байланыстар 

негізінде дамытуды қалыптастырады. 

Пререквизиттері: «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар, Сән дизайнының 

нысандарын жобалау 4, Моушн-дизайн. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Кәсіби қызметтің негізгі тәсілдерін (ӛлшемдер, пішіндер, модельдер 

сызбалары және нысандардың макеттері), жобалық міндеттерді шешу тәсілдерін меңгеру; мамандандыруға 

сәйкес дизайн жобаларын орындау; кӛркем-графикалық дағдылары болу; В.Сән дамуының келешегі, костюм 

құру заңдары, киімдерді қазіргі заманғы конструкциялау принциптері мен әдістері туралы білім; техникалық 

үлгілеу, техникалық есептеулерді орындау, есептеу және графикалық жұмыстарды орындау дағдылары; С.Сән 

әлемінің қазіргі ағымы мен жетістіктерін біледі және түсінеді; Түрлі жағдайға арналған костюм ансамблін 

құрастырып үлгілеу тәжірибесін қолдана біледі; Д.Ӛздерінің жобалау ойларын материалда жіктей біледі; 

Е.Техникалық үлгілеу, техникалық есептеулерді, есептеу және графикалық жұмыстарды орындай алады; Пішін 

мен жобалаудың нобайы ӛндіріс талаптарына сәйкес бағалай алады. 

  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сән дизайн элементтері мен үрдістері – 4 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқыту мақсаты – «ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың әдіс-тәсілдерін 

жетік меңгерген, әртүрлі мақсаттағы және қызметтегі костюмдер жобаларын сәтті  жүргізе  алатын,  жоғары 

деңгейде іскерлік қабілеті бар, білікті  әрі  кәсіби маман даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл бағдарлама 5В042100 - Дизайн ББ бағдарламасы (костюм дизайны 

траекториясы) бойынша дизайнерлерді кәсіби даярлап шығатын пәндерінің бірін қарастырады. Бұл 

практикалық курс болашақ костюм дизайнері ойластырған «ансамбль» түрінде дизайн- жобаны нақты бір 

материалда іске асыру болып табылады. Мазмұны жағынан «Сән дизайнның нысандарын жобалау  4» пәні 

ӛнертану, тарих, әлеуметтану, мәдениеттену пәндерімен  тығыз байланысты.  Білім алушылардың ӛндірістік 

шеберлігі пән аралық байланыстар негізінде дамып қалыптасады. «Сән дизайнның нысандарын жобалау 4» пәні 

«ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың тақырыптық және стилистік бағыттарды қарастырады. 

Пререквизиттері: Композиция I, II, Түстану, Сурет I, II, Кескіндеме I, II, «Композиция», «Ӛнер тарихы», 

«Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар . 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сән дамуының келешегі, костюм құру заңдары, киімдерді қазіргі заманғы 

конструкциялау принциптері мен әдістері туралы білім; техникалық үлгілеу, техникалық есептеулерді орындау, 

есептеу және графикалық жұмыстарды орындау дағдылары; В.Дизайнерлік қызмет және дизайн-жобалау 
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әдістері мен тәсілдерін меңгеру; түрлі мақсатты және функционалдық мақсаттағы костюмдерді жобалауға 

дайын болу. С.«Ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың кӛркем белгілерін қалыптастыратын негізгі 

элементтерін біледі және түсінеді; «Ансамбль» түрінде дизайн-жобалауында ӛнеркәсіптегі ғылыми-техникалық 

жетістіктерді және ұлттық-аймақтық ерекшеліктерді ӛз жобаларында қолдана біледі; Д.Дизайнның 

перспективалы тенденцияларын қалыптастыру үшін к«ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың рӛлі мен мәнін 

аша алады; Е. «Ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың кӛркем бейне, композиция, құрастыру және жасау 

технологиясын тұтас қамтитын біртұтас кешен ретінде ӛнеркәсіптік ӛндірістің болашақ бұйымды немесе ӛнімін 

жасай алады; «ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың дизайнерлік шешімі идеясын ұсына, идеяны іске асыруда 

сенімді форманы таңдай; нобайлар,  макеттерді ӛңдеуді  бағалай алады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сән дизайн нысандарын жобалау - 3 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Сән бағытарын ескере отыра, «ансамбль» түрінде түрлі жағдайға арналған 

костюмді құрастыру әдісі бойынша үлгілеу және жобалауды оқып үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл бағдарлама 5В042100- Дизайн ББ бағдарламасы (костюм дизайны 

траекториясы) бойынша дизайнерлерді кәсіби даярлап шығатын пәндерінің бірін қарастырады. Бұл 

практикалық курс болашақ костюм дизайнері ойластырған жобаны нақты бір материалда іске асыру негізін 

қалаушы болып табылады. Білім алушылардың ӛндірістік шеберлігі пән аралық байланыстар негізінде дамып 

қалыптасады. «Сән дизайнының нысандарын жобалау  3» пәні  түрлі арнаулы коллекциялық тақырыптық және 

стилистік бағыттарды қарастырады.  

Пререквизиттері: Композиция, Сурет, Ӛнер тарихы, Түстану, «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Кәсіби қызметтің негізгі тәсілдерін (ӛлшемдер, пішіндер, модельдер 

сызбалары және нысандардың макеттері), жобалық міндеттерді шешу тәсілдерін меңгеру; мамандандыруға 

сәйкес дизайн жобаларын орындау; кӛркем-графикалық дағдылары болу; В.Сән дамуының келешегі, костюм 

құру заңдары, киімдерді қазіргі заманғы конструкциялау принциптері мен әдістері туралы білім; техникалық 

үлгілеу, техникалық есептеулерді орындау, есептеу және графикалық жұмыстарды орындау дағдылары; С.Сән 

әлемінің қазіргі ағымы мен жетістіктерін біледі және түсінеді; Түрлі жағдайға арналған костюм ансамблін 

құрастырып үлгілеу тәжірибесін қолдана біледі; Д. Ӛздерінің жобалау ойларын материалда жіктей біледі; Е. 

Техникалық үлгілеу, техникалық есептеулерді, есептеу және графикалық жұмыстарды орындай алады; Пішін 

мен жобалаудың нобайы ӛндіріс талаптарына сәйкес бағалай алады. 

 

Модуль 14.2 - Арнайы-бейіндік пәндер ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Модельдерді жобалау 1,2 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курс сән дизайны мамандығының кӛркемдік-жобалық пәндерінің 

байланысын қамтамасыз ететін негізгі буын болып табылады. Пән костюмді жобалаумен байланысты жалпы 

мәселелерді қамтиды, негізгі ұғымдар мен терминологияны, заманауи дизайн әдістерін қарастырады; 

тәжірибелік сабақтар ассоциативті-бейнелі ойлауды, жобалық есептерді шешуде жүйелік және инновациялық 

тәсілді дамытуға бағытталған. Костюмді жобалаумен байланысты барлық сұрақтар ӛнеркәсіптік тігін 

кәсіпорындарына, сондай-ақ кәсіпорындарға, фирмаларға, жеке тапсырыстар бойынша жұмыс істейтін арт-

студияларға қатысты қарастырылады. Бұйымды құрастыру кезектілігі, жобаланатын бұйымды дайындауға 

анықтамалық-технологиялық операцияны жасау, тігін бұйымын дайындаудың технологиялық процесінің 

құрылымын әзірлеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл бағдарлама 5В042100-Дизайн ББ бағдарламасы (костюм дизайны 

траекториясы) бойынша дизайнерлерді кәсіби даярлап шығатын пәндерінің бірін қарастырады. Бұл 

практикалық курс болашақ костюм дизайнері ойластырған «ансамбль» түрінде дизайн- жобаны нақты бір 

материалда іске асыру болып табылады. Мазмұны жағынан «Сән дизайнның нысандарын жобалау  4» пәні 

ӛнертану, тарих, әлеуметтану, мәдениеттену пәндерімен  тығыз байланысты.  Білім алушылардың ӛндірістік 

шеберлігі пән аралық байланыстар негізінде дамып қалыптасады. «Сән дизайнның нысандарын жобалау  4» 

пәні  «ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың тақырыптық және стилистік бағыттарды қарастырады. 

Пререквизиттері: Композиция I, II, Түстану, Сурет I, II, Кескіндеме I, II, «Композиция», «Ӛнер тарихы», 

«Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сән дамуының келешегі, костюм құру заңдары, киімдерді қазіргі заманғы 

конструкциялау принциптері мен әдістері туралы білім; техникалық үлгілеу, техникалық есептеулерді орындау, 

есептеу және графикалық жұмыстарды орындау дағдылары; В.Дизайнерлік қызмет және дизайн-жобалау 

әдістері мен тәсілдерін меңгеру; түрлі мақсатты және функционалдық мақсаттағы костюмдерді жобалауға 

дайын болу. С.«Ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың кӛркем белгілерін қалыптастыратын негізгі 
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элементтерін біледі және түсінеді; «Ансамбль» түрінде дизайн-жобалауында ӛнеркәсіптегі ғылыми-техникалық 

жетістіктерді және ұлттық-аймақтық ерекшеліктерді ӛз жобаларында қолдана біледі; Д.Дизайнның 

перспективалы тенденцияларын қалыптастыру үшін к«ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың рӛлі мен мәнін 

аша алады; Е.«Ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың кӛркем бейне, композиция, құрастыру және жасау 

технологиясын тұтас қамтитын біртұтас кешен ретінде ӛнеркәсіптік ӛндірістің болашақ бұйымды немесе ӛнімін 

жасай алады; «ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың дизайнерлік шешімі идеясын ұсына, идеяны іске асыруда 

сенімді форманы таңдай; нобайлар,  макеттерді ӛңдеуді  бағалай алады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Материалда жобаны орындау 4 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К 

Курсты оқытудың мақсаты:  Пішу ӛлшемінің қасиеттері, ӛлшеу және анықтау, анатомиямен танысу. Матаға 

модельді орындау кезінде техникалық және сәндік талаптарға сәйкестігі. Сәндік талаптарды сақтау: бұйымның 

сәнді пішімі мен пішінін таңдау, берілген пішін сақтайтын матаны таңдау, бұйымның пішіні мен сыртқы түріне 

жауап беретін композициялық шешімді табу. Техникалық сипаттамаларға мыналар кіреді: бұйым нысанын 

жасаудың дәлдігі, кию кезінде оның ыңғайлылығы, материалда модельді орындаудың дәлдігі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл бағдарлама 5В042100 - Дизайн ББ бағдарламасы (костюм дизайны 

траекториясы) бойынша дизайнерлерді кәсіби даярлап шығатын пәндерінің бірін қарастырады. Бұл 

практикалық курс болашақ костюм дизайнері ойластырған «ансамбль» түрінде дизайн- жобаны нақты бір 

материалда іске асыру болып табылады. Мазмұны жағынан «Сән дизайнның нысандарын жобалау 4» пәні 

ӛнертану, тарих, әлеуметтану, мәдениеттену пәндерімен  тығыз байланысты.  Білім алушылардың ӛндірістік 

шеберлігі пән аралық байланыстар негізінде дамып қалыптасады. «Сән дизайнның нысандарын жобалау  4» 

пәні  «ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың тақырыптық және стилистік бағыттарды қарастырады. 

Пререквизиттері: Композиция I, II, Түстану, Сурет I, II, Кескіндеме I, II, Арнайы сурет I, «Композиция», 

«Ӛнер тарихы», «Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сән дамуының келешегі, костюм құру заңдары, киімдерді қазіргі заманғы 

конструкциялау принциптері мен әдістері туралы білім; техникалық үлгілеу, техникалық есептеулерді орындау, 

есептеу және графикалық жұмыстарды орындау дағдылары; В.Дизайнерлік қызмет және дизайн-жобалау 

әдістері мен тәсілдерін меңгеру; түрлі мақсатты және функционалдық мақсаттағы костюмдерді жобалауға 

дайын болу. С.«Ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың кӛркем белгілерін қалыптастыратын негізгі 

элементтерін біледі және түсінеді; «Ансамбль» түрінде дизайн-жобалауында ӛнеркәсіптегі ғылыми-техникалық 

жетістіктерді және ұлттық-аймақтық ерекшеліктерді ӛз жобаларында қолдана біледі; Д.Дизайнның 

перспективалы тенденцияларын қалыптастыру үшін «ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың рӛлі мен мәнін 

аша алады; Е.«Ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың кӛркем бейне, композиция, құрастыру және жасау 

технологиясын тұтас қамтитын біртұтас кешен ретінде ӛнеркәсіптік ӛндірістің болашақ бұйымды немесе ӛнімін 

жасай алады; «ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың дизайнерлік шешімі идеясын ұсына, идеяны іске асыруда 

сенімді форманы таңдай; нобайлар,  макеттерді ӛңдеуді  бағалай алады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Модельдерді жобалау 3 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курс сән дизайны мамандығының кӛркемдік-жобалық пәндерінің 

байланысын қамтамасыз ететін негізгі буын болып табылады. Пән костюмді жобалаумен байланысты жалпы 

мәселелерді қамтиды, негізгі ұғымдар мен терминологияны, заманауи дизайн әдістерін қарастырады; 

тәжірибелік сабақтар ассоциативті-бейнелі ойлауды, жобалық есептерді шешуде жүйелік және инновациялық 

тәсілді дамытуға бағытталған. Костюмді жобалаумен байланысты барлық сұрақтар ӛнеркәсіптік тігін 

кәсіпорындарына, сондай-ақ кәсіпорындарға, фирмаларға, жеке тапсырыстар бойынша жұмыс істейтін арт-

студияларға қатысты қарастырылады. Бұйымды құрастыру кезектілігі, жобаланатын бұйымды дайындауға 

анықтамалық-технологиялық операцияны жасау, тігін бұйымын дайындаудың технологиялық процесінің 

құрылымын әзірлеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл бағдарлама 5В042100-Дизайн ББ бағдарламасы (костюм дизайны 

траекториясы) бойынша дизайнерлерді кәсіби даярлап шығатын пәндерінің бірін қарастырады. Бұл 

практикалық курс болашақ костюм дизайнері ойластырған «ансамбль» түрінде дизайн- жобаны нақты бір 

материалда іске асыру болып табылады. Мазмұны жағынан «Сән дизайнның нысандарын жобалау  4» пәні 

ӛнертану, тарих, әлеуметтану, мәдениеттену пәндерімен  тығыз байланысты.  Білім алушылардың ӛндірістік 

шеберлігі пән аралық байланыстар негізінде дамып қалыптасады. «Сән дизайнның нысандарын жобалау  4» 

пәні  «ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың тақырыптық және стилистік бағыттарды қарастырады. 

Пререквизиттері: Композиция I, II, Түстану, Сурет I, II, Кескіндеме I, II, «Композиция», «Ӛнер тарихы», 

«Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сән дамуының келешегі, костюм құру заңдары, киімдерді қазіргі заманғы 

конструкциялау принциптері мен әдістері туралы білім; техникалық үлгілеу, техникалық есептеулерді орындау, 

есептеу және графикалық жұмыстарды орындау дағдылары; В.Дизайнерлік қызмет және дизайн-жобалау 

әдістері мен тәсілдерін меңгеру; түрлі мақсатты және функционалдық мақсаттағы костюмдерді жобалауға 

дайын болу. С.«Ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың кӛркем белгілерін қалыптастыратын негізгі 

элементтерін біледі және түсінеді; «Ансамбль» түрінде дизайн-жобалауында ӛнеркәсіптегі ғылыми-техникалық 

жетістіктерді және ұлттық-аймақтық ерекшеліктерді ӛз жобаларында қолдана біледі; Д.Дизайнның 

перспективалы тенденцияларын қалыптастыру үшін «ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың рӛлі мен мәнін 

аша алады; Е.«Ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың кӛркем бейне, композиция, құрастыру және жасау 

технологиясын тұтас қамтитын біртұтас кешен ретінде ӛнеркәсіптік ӛндірістің болашақ бұйымды немесе ӛнімін 

жасай алады; «ансамбль» түрінде дизайн-жобалаудың дизайнерлік шешімі идеясын ұсына, идеяны іске асыруда 

сенімді форманы таңдай; нобайлар,  макеттерді ӛңдеуді  бағалай алады. 

 

Модуль 14.3 - Арнайы-бейіндік пәндер ІII 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Костюмді жобалау І, ІІ, ІІІ 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Костюмді кешенді моделдеу және жобалау; техникалық тәсілдерді зерделеу, 

арнайы киімдердің әр түрлі коллекцияларын кӛркемдеудің ерекшеліктерін түсіну. Материалда дизайнерлік 

идеялардың ӛзекті іске асырылуы, ӛндіріс дизайны және стиль дизайны. Бұйымдарды құрастыру үшін қолайлы 

әдістерді қолдану. Сән әлемінің қазіргі заман ағымдары мен үрдістерімен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жиынтықтық бұйымдарды жобалаудың заманауи құралдары, әдістері және 

формалары, жобалаумен байланысты кӛркем міндеттерді шешу нәтижесі. Жиынтықтық бұйымдарды түрлі 

орналасу қабаттарына жобалау, жылдың мезгілін бекіту. Материалда дайындау. Бастапқы мәіметтерді талдау 

және модель үшін модулдік конструкция сызбасын тұғызу. Моделге конструкторлық құжаттарды толтыру. 

Моделді материалда орындау. 

Пререквизиттері: «Композиция», «Ӛнер тарихы», «Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. В)Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана білу. С)Дағды: Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. 

Монограмма, арнайы әдебиеттермен жұмыс. Д)Құзыреттілігі: теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес 

зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Дизайн жобалау ІV 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдау және жобалау технологиялар әдістерімен игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Нысанның композициясына дайындалған материалдардың ерекшелігіне дайындау 

технологиясына конструктивті шешімнің бағыныштылығы. Конструктивті шешімнің кӛп нұсқалығы және оның 

бұйым, нысан, үймереттің сыртқы кӛрінісіне әсері. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика, Компьютерлік графика 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу.В.Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана білу.С.Дағды: Ғылыми әдебиеттердің теориялық анализінің дағдысы. 

Монограмма, арнайы әдебиеттермен жұмыс. Д.Құзыреттілігі: теориялық білімдерді тәжірибелік және дербес 

зерттеудің дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету. 

 

Модуль 15.1 - Заманауи монументті-сәндік пәндер І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Костюмдегі қолданбалы ӛнердің сәндік тәсілдері 

Бағдарлама авторы: Кенжегалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән сыртқы киім ассортиментін эскиздік жобалау дағдыларын 

қалыптастыруды кӛздейді.Пәнді оқу барысында студенттерді сән дизайнының кӛркемдік стилін жетілдіруге 

дайындау жүзеге асырылады. Студенттің кеңістіктік ойлауы, оның кӛркемдік сауаттылығы кеңейтіледі, 

аналитикалық қабылдау және композициялық қабілеттері артады, кӛлемді-кеңістіктік қиял қалыптасады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Материалдық және кӛркемдік мәдениетті нығайту. Техникадағы негізгі 

композициялық заңдар. Эргономика – кӛркемдік құрылымдаудың негізі. 

Пререквизиттері: Композиция I, II, Түстану, Сурет I, II, Кескіндеме I, II, «Композиция», «Ӛнер тарихы», 

«Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В.Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Моушн-дизайн 

Бағдарлама авторы: Моменов Б.М 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнін мақсаты қазіргі медиа индустриясында графика, видео арасындағы ӛзара 

әрекеттестіктің жаңа тәсілдерімен таныстыру, графикалық жобалардың бүкіл ӛндірістік циклін жүзеге асыру 

үшін қажетті құралдарды игерту болып табылады. 

Пән нені оқытады: Студенттер Adobe Photoshop-та кӛп қабатты кескіндерді құруды үйренеді; құрал-

саймандарды таңдау, мошн-дизайынға плагиндер мен пресеттерді орнату; сонымен қатар 2D және 3D 

форматында анимация жасауды, видео және лендинг форматында брендингпен жұмыс істеуді үйретеді. 

Пререквизиттері: Композиция I, II, Түстану, Сурет I, II, Кескіндеме I, II, «Композиция», «Ӛнер тарихы», 

«Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Құрал-саймандарды таңдай білу; В. Мошн-дизайынға плагиндер мен 

пресеттерді орнату; С. Adobe Photoshop-та кӛп қабатты кескіндерді құру; Д. 2D және 3D форматында анимация 

жасау; Е. видео және лендинг форматында брендингпен жұмыс істеу. 

 

Модуль 15.2 - Заманауи монументті-сәндік пәндер ІІ 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Теріні кӛркем ӛңдеу 

Бағдарлама авторы: Жұбаев Н.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Теріні ӛңдеу технологиясы, техника қауіпсіздік ережелеріне тоқталынады. 

Терінің қасиеттері, ӛңдеудің негізгі ережелеріне сипаттама беріледі, теріні ӛңдеу технологиясы пәні туралы 

жалпы түсінік, ӛңдеу кезінде терінің құрылысы және құралдары. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Станоктардың құрылысы, қауіпсіздік ережелері. Тері ӛңдеу терминологиясы. 

Бұйымның негізгі бӛлшектерін ӛңдеу.  

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы-1 Инженерлік графика-1, Жарнама және баспа графикасы, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама және баспа кестесі, Дизайндағы заманауи материалдар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Құрал-саймандарды таңдай білу; В)тұрмыста және ӛндірісте 

қолданылатын станотардың құрылысы, түрлері, қызмет жасау жолдарын толық меңгеру; С)Ӛндірісте 

қолданылатын құралдарды пайдаланады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дизайн тұжырымдамалар 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курс Дизайн тұжырымдамалар жасау және әзірлеу үшін модемдегі негізгі 

аспаптық құралдарды, Дизайн тұжырымдамалар құру процесін, аудиовизуалды техниканың жетістіктерін 

(мәтіндер, дыбыстар, бейнетаспалар, графика және т.б.) біріктіруге мүмкіндік беретін және пайдаланушының 

компьютермен интерактивті ӛзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін қазіргі заманғы сандық технологиялардың 

негізгі мүмкіндіктерін зерделейді, сондай-ақ сән саласында Дизайн тұжырымдамаларды қолдану мүмкіндігін 

кӛрсетеді. 
Пәннің қысқаша мазмҧны: Материалдық және кӛркемдік мәдениетті нығайту. Техникадағы негізгі 

композициялық заңдар. Эргономика – кӛркемдік құрылымдаудың негізі. 

Пререквизиттері: Композиция I, II, Түстану, Сурет I, II, Кескіндеме I, II, «Композиция», «Ӛнер тарихы», 

«Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 
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іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

Модуль 15.3 - Заманауи монументті-сәндік пәндер ІІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Трикотаж материалдарын кӛркем ӛңдеу 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер трикотаж макеттеумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде макет жасу әдісі сәннің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге кӛмегі 

үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық трикотаж макеттеуді үйренеді. Пәннің бағдарламасы 

практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Композиция I, II, Түстану, Сурет I, II, Кескіндеме I, II, «Композиция», «Ӛнер тарихы», 

«Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Трикотаж материалдарын кӛркем ӛңдеу түрлері мен орындау тәсілдерін 

білу; В.Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және 

кеңістіктік формалардың моделдеу және конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас 

іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық 

тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында 

терминалогияны пайдалана білу. Е.Оқытудағы іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, 

оқыту барысында заманауи технологияларды пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Заманауи дизайн материалдары 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мамандануына байланысты дизайндағы материалтану саласында теориялық 

білім мен практикалық дағдыларды алу. Оқыту процесінде бастауыш дизайнерге тұрғын және қоғамдық 

интерьерлерге арналған заманауи әрлеу материалдарының негізгі түрлерін және әрлеу жұмыстарының 

технологиясын терең зерделеу маңызды. Қазіргі материалдар "дизайнға" Заманауи құрылыс және әрлеу 

материалдарын сауатты таңдауға және қолдануға қабілетті білікті, эстетикалық сауатты мамандарды 

дайындауға қызмет етуі тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Материалдық және кӛркемдік мәдениетті нығайту. Техникадағы негізгі 

композициялық заңдар. Эргономика – кӛркемдік құрылымдаудың негізі. 

Пререквизиттері: Композиция I, II, Түстану, Сурет I, II, Кескіндеме I, II, «Композиция», «Ӛнер тарихы», 

«Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері.  

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Модуль 16.1 -Заманауи жобалау-Шығармашылық пәндер І 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы : Киімді моделдеу 

Бағдарлама авторы: Кенжегалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа үлгідегі бұйымдардың  жобасының техникалық, экономикалық үлгі 

эскизін таңдап, стилъ және сән ағымына сай,түрлі пішімдегі киімдерді моделдеу    тәсілдерін қарастыру 

ӛнеркәсіптік бұйымдарды конструкциялауда білім және білікке ие болады, кӛркемдік-аналитикалық қабылдау 

дағдыларын игереді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Модельдеу принциптері туралы түсінік. Конструктивтік моделдеу. Әртүрлі жас 

топтарының киімдерін модельдеу ерекшеліктері. Түрлі үлгідегі бұйымдарды модельдеу. Киімдерді шаншу 

әдісімен модельдеу 

Пререквизиттері «Композиция», «Түр-түстану», «Сурет I, II» «Кескіндеме I, II», «Ӛнер тарихы I», «Графика 

жэне үлгілеу», «Киім тарихы»   

Постреквизиттері «Киім  дизайнының объектілерін жобалау I, II,III, IV,V», дипломдық жобалау 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мамандандыруға сәйкес (ӛлшемдер, пішіндер, модельдер сызбалары және 

нысандардың макеттері), жобалық міндеттерді шешу тәсілдерін, дизайн жобаларын орындау; кӛркем-

графикалық дағдылары түсіну және білу В)Мамандандыруға сәйкес дизайн жобаларын орындау тәсілдерін, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби деңгейде қолдану С)Дизайнерлік қызметте жобалау, 

ұлттық мәдениет пен әлемдік деңгейдегі ең үздік үлгілердің тәжірибелерін талдай білу Д)Киімді жобалауда әр 

түрлі пішінді моделдердің, киім үлгілерінің коллекцияларының  конструкцияларын кұру әдістемелерін, 

техникалық есептеулерді жұмыстарды орындайды, құрылымдауға арналан  құжаттарын кәсіби деңгейде  

жасақтайды Е)Курс бойынша материалдың маңызын сараптап, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын 

таңдай біледі 

 

Модуль 16.2 -Заманауи жобалау-Шығармашылық пәндер ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Модельдерді модельдеу 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі нарық жағдайында тұтыну міндеттері саласындағы білімді меңгеру. 

Жобаға ғылыми прогрестің жетістіктерін енгізу және костюм дизайнында жаңа материалдарды қолдану. 20 

ғасырдың 70-80 жылдардағы сән саласындағы білімді меңгеру. Міндеттері: сыртқы киім бұйымдарының 

жобалық шешімдерін іске асыру, үстіңгі материалдың типі бойынша топты қолдану міндеттері, 

жылытқыштардың түрлері, сыртқы киім пакетінің түсінігі, материалда орындау үшін модельді таңдау және 

тиісті техникалық құжаттаманы жасау. Сыртқы киім бұйымдарын жобалау. Тақырып бойынша фор-эскиздерді 

әзірлеу. Материалда орындау үшін модельді таңдау. Конструкцияны есептеу және сызбаны құру. Лекалоны 

дайындау. Макетті орындау. Ӛлшеуден кейін конструкцияны соңғы ӛңдеу. Конструкторлық-технологиялық 

құжаттаманы жасау. Модельді материалда орындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Материалдық және кӛркемдік мәдениетті нығайту. Техникадағы негізгі 

композициялық заңдар. Эргономика – кӛркемдік құрылымдаудың негізі. 

Пререквизиттері: Композиция I, II, Түстану, Сурет I, II, Кескіндеме I, II, «Композиция», «Ӛнер тарихы», 

«Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Модуль 16.3 -Заманауи жобалау-Шығармашылық пәндер ІІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Костюмді модельдеу 

Бағдарлама авторы: Кенжегалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Костюмді кӛркем моделдеудегі заманауи үрдістер оқытылады. Ӛнеркәсіп 

ӛндірісі үшін сән мен текстилде жаңа үрдістерді пайдалану талқылануда. Сән дизайны жүйесінде 

коллекцияларды жобалау, сондай-ақ әртүрлі ассортименттік топтардың (кӛйлек, белдік, жоғарғы және басқа 

коллекциялар) костюмдер коллекцияларын құру жоспарлануда. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Материалдық және кӛркемдік мәдениетті нығайту. Техникадағы негізгі 

композициялық заңдар. Эргономика – кӛркемдік құрылымдаудың негізі. 

Пререквизиттері: Композиция I, II, Түстану, Сурет I, II, Кескіндеме I, II, «Композиция», «Ӛнер тарихы», 

«Арнайы сурет », «Кескіндеме» 

Постреквизиттері: Заманауи дизайн, Жарнама, Дизайндағы заманауи материалдар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері.  

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 
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5В042100 – ДИЗАЙН 

5 КУРС 

Қабылдау жылы 2016 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 
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Модуль 11.1 - Заманауи жобалық - шығармашылық пәндер I, 30 кредит 

КП МК ZD 5301 Заманауи дизайн 9 5 

КП ТК SDNZh(V) 5302 Сән дизайнының нысандарын жобалау -5 9 5 

КП ТК ShOT 5303 Шығармашылық оқыту технологиясы 9 5 

КП ТК KBZh 5304 Коллекциялық бұйымдарды жобалу  9 5 

КП ЖК DNO 5305 Дизайн нысандарыныің ӛндірісі (сала бойынша) 9 5 

КП ТК  Zhob 5306 Жобалау  (сала бойынша) 9 5 

Модуль 11.2 - Заманауи жобалық - шығармашылық пәндер II, 30 кредит 

КП МК ZD 5301 Заманауи дизайн 9 5 

КП ТК GDNZh(V)5302 Графикалық дизайн нысандарын жобалау -5 9 5 

КП ТК GPZhOT 5303 Графикалық пәндерге жобалық оқытудың технологиясы 9 5 

КП ТК ZhM 5304 Жарнама және маркетинг 9 5 

КП ЖК DNO 5305 Дизайн нысандарының ӛндірісі (сала бойынша ) 9 5 

КП ТК  Zhob 5306 Жобалау (сала бойынша) 9 5 

Модуль 11.3 - Заманауи жобалық - шығармашылық пәндер III, 30 кредит 

КП МК ZD 5301 Заманауи дизайн 9 5 

КП ТК SDNZh(V) 5302 Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау -5 9 5 

КП ТК DZhShI 5304 Дипломдық жобалау және шығармашылық ізденістер 9 5 

КП ТК II 5305 Инженерлік инфрақұрылым 9 5 

КП ЖК DNO 5306 Дизайн нысандарының ӛндірісі (сала бойынша) 9 5 

КП ТК  Zhob 5308 Жобалау (сала бойынша) 9 5 

 

Модуль 11.1 - Заманауи жобалық - шығармашылық пәндер I 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сән дизайнының нысандарын жобалау – 5 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дизайн-жобалаудың әдіс-тәсілдерін пайдалана әртүрлі мақсаттағы және 

қызметтегі «Коллекция» жүйесінде костюмдерді үлгілеу жобасының тәжірибесін меңгерту және оның 

ерекшелігін оқып үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл бағдарлама 5В042100-Дизайн ББ бағдарламасы (костюм дизайны 

траекториясы) бойынша дизайнерлерді кәсіби даярлап шығатын пәндерінің бірін қарастырады. Бұл 

практикалық курс болашақ костюм дизайнері ойластырған жобаны нақты бір материалда іске асыру негізін 

қалаушы болып табылады. Білім алушылардың ӛндірістік шеберлігі пән аралық байланыстар негізінде дамып 

қалыптасады. «Костюм дизайнның нысандарын жобалау 5» пәні түрлі арнаулы коллекциялық тақырыптық 

және стилистік бағыттарды қарастырады.  

Пререквизиттері: Композиция, Түстану, Ӛнер тарихы, Графика және үлгілеу, Костюмді дайындау 

технологиясы, Киімді құрастыру, Костюм дизайнының элементтері мен процестері I, II, III, IV, Костюм 

дизайнының объектілерді жобалау I, II, III, IV. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер А.Кәсіби қызметтің негізгі тәсілдерін (ӛлшемдер, пішіндер, модельдер 

сызбалары және нысандардың макеттері), жобалық міндеттерді шешу тәсілдерін меңгеру; мамандандыруға 

сәйкес дизайн жобаларын орындау; кӛркем-графикалық дағдылары болу; В.Дизайнерлік қызмет және дизайн-

жобалау әдістері мен тәсілдерін меңгеру; түрлі мақсатты және функционалдық мақсаттағы костюмдерді 

жобалауға дайын болу. С.Жобалауда «коллекция»жүйесінде костюм құру заңдарын біледі. студенттерді сән 

әлемінің қазіргі ағымы мен жетістіктерінің беталысын түсінеді. Киімдерді қазіргі заманғы конструкциялау 

принциптері мен әдістерін қолдана біледі. Сән дамуының келешегін талдай біледі; алатын ӛндіріс пішіні мен 

жобалаудың нобайы сәйкестігін талдай біледі. Д.Техникалық үлгілеу, техникалық есептеулерді орындай алады; 

есептеу және графикалық жұмыстарды орындау дағдылары қалыптасқан. Е.Дизайнерлік қызмет және дизайн-

жобалау әдістері мен тәсілдерін меңгерген; түрлі мақсатты және функционалдық мақсаттағы костюмдерді 

жобалауға дайын. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шығармашылық оқыту технологиясы 
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Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шығармашылық оқыту технологиясы пәні 5В042100 – «Дизайн» мамандығы 

үшін таңдаулы және қосымша пәндердің бірі. Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің кәсіби дайындығын 

тереңдету мақсатында эстетикалық тәрбие беру және кӛркемдік білім берудің маманы – кең профильді 

дизайнерлерді дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: жабдықтау элементтерінің формаларын талдаудағы білімдері мен дағдыларын 

қалыптастыратын тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттар қажетті (сонымен қатар, қалалық орта үшін) 

жабдықтарды кӛркем жобалау қағидалары мен әдістерімен таныстыру және интерьерлерді кешенді жобалау 

үшін форма түрлендіру заңдылықтарын қолдану 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы- 1, Дизайн негіздері -1 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)интерьерлерді кешенді жобалуға арналған түрлендіру заңдылықтары мен 

кӛркемдеу құралдарын. В)орта нысандары мен жүйелерін абаттандыру үшін әр түрлі техникалық тәсілдері мен 

материалдарды. С)жабдықтауды түрленділуге қажетті барлық эскиздер мен модельдерді сауатты жобалауға. 

Д)жабдықтау элементтерінің формаларын талдау және кешенді жобалау үшін түрлендіру заңдылықтарын 

пайдалана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Коллекциялық бұйымдарды  жобалу  

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сән дизайнының перспективалы тенденцияларын талдап, шешімінің 

шығармашылық жолдарын кӛрсету арқылы,  заманауи  бұйымдар коллекцияларын жасау дағдыларын 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Коллекциялық бұйымдарды жобалау» пәні  5В042100 «Дизайн» мамандығына 

арналған негізгі пәннің бірі болып табылады. Болашақ дизайнерлерді кәсіби тұрғыдан дайындау, кӛркем 

жобалаудың әртүрлі бағыттарындағы топтамаларды жасау дағдысын дамытуды кӛздейді. Ең маңызды 

бағыттардың бірі – ерекше, брендті бұйымдар коллекцияларын жасай білу болып табылады. Мұндай жұмыстар 

жобалаудың кӛркем, бейне жақтарымен ерекшеленеді. Іс жүзінде ұқсас жұмыстармен тәжірибелі және білікті 

мамандар шұғылданады, солардың деңгейіне жеткізу қажеттілігі туындайды.  

Пререквизиттері: Композиция I, II, Түстану,  Сурет I, II, Кескіндеме I, II, Арнайы сурет I, Ӛнер тарихы- 1, 

Дизайн негіздері -1». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А. Сән дамуының келешегі, костюм құру заңдары, киімдерді қазіргі заманғы 

конструкциялау принциптері мен әдістері туралы білім; техникалық үлгілеу, техникалық есептеулерді орындау, 

есептеу және графикалық жұмыстарды орындау дағдылары; В. Дизайнерлік қызмет және дизайн-жобалау 

әдістері мен тәсілдерін меңгеру; түрлі мақсатты және функционалдық мақсаттағы костюмдерді жобалауға 

дайын болу; коллекциялық кӛркем белгілерін қалыптастыратын негізгі элементтерін біледі және түсінеді; С. 

Ӛнеркәсіптегі ғылыми-техникалық жетістіктерді және ұлттық-аймақтық ерекшеліктерді ӛз жобаларында 

қолдана біледі;дизайнның перспективалы тенденцияларын қалыптастыру үшін коллекциялық бұйымдардың 

рӛлі мен мәнін ашалады; Д. Кӛркем бейне, композиция, құрастыру және жасау технологиясын тұтас қамтитын 

біртұтас кешен ретінде ӛнеркәсіптік ӛндірістің болашақ бұйымды немесе ӛнімін кӛрсетеді; Е. Дербес бұйымдар 

коллекциясының дизайнерлік шешімі идеясын ұсыну; идеяны іске асыруда сенімді форманы таңдау; нобайлар,  

макеттерді ӛңдеуді бағалай алады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дизайн нысандарының ӛндірісі 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дизайн нысандарының ӛндірісі пәні 5В042100 – «Дизайн» мамандығы үшін 

таңдаулы және қосымша пәндердің бірі. Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің кәсіби дайындығын тереңдету 

мақсатында эстетикалық тәрбие беру және кӛркемдік білім берудің маманы – кең профильді дизайнерлерді 

дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жабдықтау элементтерінің формаларын талдаудағы білімдері мен дағдыларын 

қалыптастыратын тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттар қажетті (сонымен қатар, қалалық орта үшін) 

жабдықтарды кӛркем жобалау қағидалары мен әдістерімен таныстыру және интерьерлерді кешенді жобалау 

үшін форма түрлендіру заңдылықтарын қолдану 

Пререквизиттері: Инженерлік графика-1, Ӛнер тарихы- 1, Дизайн негіздері -1 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)интерьерлерді кешенді жобалуға арналған түрлендіру заңдылықтары мен 

кӛркемдеу құралдарын. В)орта нысандары мен жүйелерін абаттандыру үшін әр түрлі техникалық тәсілдері мен 

материалдарды. С)жабдықтауды түрленділуге қажетті барлық эскиздер мен модельдерді сауатты жобалауға. 

Д)жабдықтау элементтерінің формаларын талдау және кешенді жобалау үшін түрлендіру заңдылықтарын 

пайдалана білу. 
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Дублин дискрипторлары:  

Пәннің атауы: Жобалау 

Бағдарлама авторы: Кенжегалиева С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Заманына лайықты керекті дизайнердің, кӛркемдік мәнерін жетілдіру, жобалау 

мен кеңістікте ойлауы жаңа деңгейдегі, дизайн обьектілерін үлгілеуде және жобалау саласында жан - жақты 

мамандандырылған кәсіпкерді жұмысқа дайындау 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жобалау жағдайын талдау. Киім үлгісінің эскиздік сериясын жасақтау, 

техникалық сипаттау, ұүрастыру әдістемесін таңдау. Жобаның орындалуы. Киім үлгісінің  сызбасын 

құрастыру, техникалық үлгілеу, лекалдарды дайындау. Бұйымның дайындау технологиялық картасын  жасақтау 

Пререквизиттері: «Костюм дизайнының элементтері мен үрдістері I» «Киімді дайындау технологиясы», 

«Киімді құрастыру I», Ӛнер тарихы- 1, Дизайн негіздері -1 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)ӛнеркәсіптік ӛндірістің және оның пайдаланушылардың сұранысына 

байланысты шығармашылық ойды есептеп шығаруды түсіну және білу, комплектіні түрлі стильді сауатты 

түрде қарастыруды білуі жинақтардың жобаларына қойылатын талаптар; қазіргі заманғы беталыстарды есепке 

алып топтамадағы бірлі жарым ӛнімдердің біріккен ұстанымын білу В)киімді жобалауда әр түрлі пішінді 

моделдердің, киім үлгілерінің коллекцияларының конструкцияларын кұру әдістемелерін, техникалық 

есептеулерді жұмыстарды орындауын, үлгілеу принциптерін кәсіби деңгейде қолдану С)ойлау мәдениеті 

қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын, қалыптастыру мен 

дамытудың негізгі стратегиялық мүмкіндіктерін айқындап, ұлттық мәдениет пен әлемдік деңгейдегі ең үздік 

үлгілердің тәжірибелерін талдау D)дизайнерлік қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

кәсіби деңгейде пайдаланып, мәселелерді анықтайды, тұжырымдауды және шешім шығара алады E)тігін 

ӛнімдерді жинақтауда топтаманың технологиялық білімін тәжірибеде пайдаланып дизайнерлік қызмет және 

дизайн-жобалау әдістері мен тәсілдерін меңгеріп, түрлі мақсатты және функционалдық мақсаттағы 

костюмдерді жобалау 

 

Модуль 11.2 - Заманауи жобалық - шығармашылық пәндер II 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайн нысандарын жобалау – 5 

Бағдарлама авторы: Моменов Б.М 

Курсты оқытудың мақсаты: Барлық ақпараттық блоктарды қосылу міндеттері, фирмалық стилдің 

концепциясын ӛңдеу, сайттың жалпы стилі. Интернет желісінлегі жарнама принциптерін тереңдетіп меңгеру, 

қазіргі байланыста жарнамалық графиканы ашудың орны. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қысқаша мазмұны: визуалдық безендіру, сайттың эксклюзивтілігі мен 

оригиналдығы, сайттың техникалық талаптарға сай болуы. Ӛңделетін сайттың белгілі  (Internet  Explorer, Opera,  

Mozilla Firefox) браузерлермен біркелкілігі. Сайт құрудағы техникалық тапсырма. Сайт жобасының макетін 

орындау. 

Пререквизиттері: Ӛнер тарихы- 1, Дизайн негіздері -1, Жарнаманың арнайы түрлері 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: Желіде жарнама таратудың әдістерін білу, желіде графикалық міндеттер 

шешу; тұтынушыға интернет жарнама әсерінің тиімділігін білу; жарнамалық істің тактисаы мен стратегиясын 

білу; графикалық бағдарламада ӛз бетімен концепция орната білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық пәндерді жобалық оқытудың  технологиясы 

Бағдарлама авторы: Атыраубаев Б.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта нысандары мен жүйелерін жабдықтау және абаттандыру» пәні 5В042100 – 

«Дизайн» мамандығы үшін таңдаулы және қосымша пәндердің  бірі. Себебі қазіргі уақытта жиһаз бен ыдыс-

аяқтан бастап, инженерлік жабдықтауларға дейін бірде-бір сәулеттік интерьер немесе бірде-бір қалалық 

ансамбль «дизайнерлік» толықтыруларсыз толыққанды аяқталған болып саналмайды. 

 Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің кәсіби дайындығын тереңдету мақсатында эстетикалық тәрбие беру 

және кӛркемдік білім берудің маманы – кең профильді дизайнерлерді дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: жабдықтау элементтерінің формаларын талдаудағы білімдері мен дағдыларын 

қалыптастыратын тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттар қажетті (сонымен қатар, қалалық орта үшін) 

жабдықтарды кӛркем жобалау қағидалары мен әдістерімен таныстыру және интерьерлерді кешенді жобалау 

үшін форма түрлендіру заңдылықтарын қолдану 

Пререквизиттері: Салалы дизайн элементтері мен үрдістері- 1,2, Жарнаманың арнайы түрлері 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)интерьерлерді кешенді жобалуға арналған түрлендіру заңдылықтары мен 

кӛркемдеу құралдарын. В) орта нысандары мен жүйелерін абаттандыру үшін әр түрлі техникалық тәсілдері мен 

материалдарды. С)жабдықтауды түрленділуге қажетті барлық эскиздер мен модельдерді сауатты жобалауға. 



186 
 

Д)жабдықтау элементтерінің формаларын талдау және кешенді жобалау үшін түрлендіру заңдылықтарын 

пайдалана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жарнама және маркетинг 

Бағдарлама авторы: Батпенова Р.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студент «Жарнама және маркетинг» пәнін оқытудың негізгі мақсаты маркетинг 

теориялық негіздерімен таныстыру және фирмалар мен компаниялар қызметіндегі маркетинг принциптері мен 

элементтерін қолданылуы практикалық дағдылардын меңгеру. Бұл курста коммуникациялық сандар ерекше 

кӛңіл бӛлінеді. Коммуникациялық саясат – маркетингктік теория құралдарының бірі, яғни студенттің 

жарнамалық кызметтің теорияның негіздерімен, маркетингтік коммуникацияның тәсілдерімен танысуы, 

жарнама берушінің кәсіби дағдыларын меңгеруі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Жарнама және маркетинг» – мекеменің ұйымдастыру жүйесі қызметінің 

дизайнға қатысты тауарды құрастыру, ӛндіру, жылжыту, ӛткізу және жоғары табыс табу мақсатымен 

тұтынушылардың сұранысын зерттеу негізінде қызмет кӛрсетуді жинақты зеттейтін пән. «Жарнама және 

маркетинг» пәнінің «Дизайн» мамандығының оқу курсына енгізілуі жарнама және маркетингтің қазіргі 

заманның алуан түрлі құбылысы ретінде маңызының артуына байланысты. Қоғам санасында оң кӛзқарастың 

қалыптасуына ӛндірістің тұрақтылығы, жұмыс сапасы және дизайнер шығармашылығының гүлденуі әсер етеді.   

Пререквизиттері Дизайн негіздері 1, Ӛнер тарихы 1, Жарнаманың арнайы түрлері  

Постреквизиттері Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: Маркетингттік орта мен оның құрамының ерекшеліктерін игереді; Әлемдік 

тәжірибеде қабылданған жарнамалық қызмет ережелерін іске асырады; Жарнаманың функциялары, түрлері, 

құралдары және жарнамалық жолдаудың түрлерін істе қолдана алады; Маркетинг пен жарнамаға қатысты 

терминдер мен анықтамаларын біледі; Маркетинг концепцияларының теориялық негіздері және 

концепцияларын білу. Маркетингтік орта және оның құрамы. Маркетингті жоспарлау, басқару, бақылау 

барысы. Маркетинг ақпараттары мен маркентингтік зерттеулер жүйелері. Нарықты сегменттеу негіздерінің 

және тауар келбетін керек әдістмелері. Маркетингтік жүйеде тауар саясаты; Баға және дистрибьютивтік 

стратегиялық. Коммуникавтиктік саясат. Дүниежүзілік тәжірибидегі жарнама қызметіне байланысты 

қабылданатын нормалармен және ережелермен танысу. Жарнамалық іс-шаралардың тиімділігін бағатау 

әдістерін игереді. Жарнама құралдарымен, түрлерімен, функцияларын мен жарнаманың жолдауларды зерттеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобалау 

Бағдарлама авторы: Калмен С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттер сәулеттік графиканы макеттеумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде макет жасу әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен макеттеуді үйренеді. Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Түстану, Компьютерлік графика, Дизайн негіздері 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В. Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е.Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Модуль 11.3 - Заманауи жобалық - шығармашылық пәндер III 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау – 5 

Бағдарлама авторы: Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: қайталанбас қоғамдық ғимараттарды жобалауға ерекше талаптарды зерттеу  

Пәннің қысқаша мазмҧны: қоғамдық ғимараттарды типологиялық түрі бойынша жобалау: білім беруге, 

саудаға, спортқа, ойын-сауыққа және тағы басқа да бағыттарға арналған (студенттің таңдауы бойынша). 

Жобаалдылық талдау жасау, кӛркем образды іздеу, шешілген решімді негіздеу. Болашақ ғимараттың генералды 

жоспарымен  жағдайлық жоспармен сәйкес келуі: Жоспарларды, фасадтарды, бӛліктерді, жалпы түрді, 

территорияның ыңғайлылығын, интерьердің шешімдерін жасау. 

Пререквизиттері: : Түстану, Компьютерлік графика, Дизайн негіздері, Жобалау, Құрылымдау  
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Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қоғамдық ғимараттардың типологиялық негіздерін білу; В)Нысанның 

генералды жоспары және жағдайлық қосымшаны білу; С)3D Max бағдарламасында жоба жасай ала білу; 

Д)Жабдықтар дизайнында эргономикалық параметрлерді қолдана ала білу қабілеті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дипломдық жобалау және шығармашылық ізденістер 

Бағдарлама авторы: Сагимбаев А.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Дипломдық жобаның мазмұнын құрайтын негізгі талаптар мен міндеттерді, 

шешімдерді айқындай білу. Пәнді ӛткізу барысында жобалау нысандарын таңдауға қойылатын талаптар, бар 

мағлұматтарды зерттеудің және жинаудың негізгі позицияларын, ғылыми-зерттеу және кәсіби-шығармашылық 

мәселелерді кезеңдермен шешудің әдістемесі қарастырылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жобалаудың бірізділік кезеңдерін, олардың негізгі мазмұны мен әрбір кезеңнің 

нәтижелеріне қойылатын негізгі талаптарды; жобаның құрамын, дипломның негізгі бӛлімдері мен 

тарауларының кӛлемі мен масштабтары анықтауды меңгеру міндеттелінеді. 

Пререквизиттері: «Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау», «Сәулеттік дизайнның элементтері мен 

үрдістері», «Ланшафттық дизайн» 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Интерьерлерді кешенді жобалуға арналған түрлендіру заңдылықтары мен 

кӛркемдеу құралдарын. В)Орта нысандары мен жүйелерін абаттандыру үшін әр түрлі техникалық тәсілдері мен 

материалдарды. С)Жабдықтауды түрленділуге қажетті барлық эскиздер мен модельдерді сауатты жобалауға. 

Д)жабдықтау элементтерінің формаларын талдау және кешенді жобалау үшін түрлендіру заңдылықтарын 

пайдалана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инженерлік инфрақұылым 

Бағдарлама авторы: : Сагимбаев А.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Auto CAD бағдарламасында үшӛлшемді кеңістікті меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Проекциялық сызбалардағы кӛлеңке (ПСК) AutoCAD бағдарламасында кешендік 

сызбада кӛлеңкелер тұрғызу. Конустың (цилиндрдің) кӛлеңкесін салу. Оның жалғыз проекциясындаайналуы. 

Аксонометрде кӛлеңкені салу. Гранен формалардың кӛлеңкесі және қисық сызықты кӛріністі формалардың 

кӛлеңкесін салу. Перспективалық проекциялар (ПП). Гомологиялық фигураларды тұрғызу. AutoCAD 

бағдарламасында қисық сызықтардың және жазықтықтың перстиктивын тұрғызу. Перстективтерді тұрғызудың 

тәсілдері. AutoCAD перспективасында кӛлеңкелерді тұрғызу. Интерьердің перстпективі. Сандық белгісі бар 

тапсырмаларды проекцияда шешу. 

Пререквизиттері: Инженерлік инфрақұрылым, Дизайн негіздері, Түстану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Колористтік тілдің негізгі элементтерін және мәдениеттің материалдарын 

білу; В)композициялық заңдылықтарды білу; С)Сәндік және кескіндемелік құрылымды дұрыс қолдана білу 

дағдысы; Д)Жаратылыстың кӛзбен кӛріп қабылдауды ұғынуды түсіну. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жобалау 

Бағдарлама авторы: Қыдыров А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттер сәулеттік графиканы макеттеумен бірге оқып үйренеді. Студенттер 

ортогоналдық проекциялар негізінде макет жасу әдісі сәулетшілердің ойлаған ойларын үш ӛлшемді түсінуге 

кӛмегі үлкен. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста сызықтық сәулеттік графикамен макеттеуді үйренеді.  Пәннің 

бағдарламасы практикалық сабақтарды ӛткізу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Салалы дизайн элементтері мен үрдістері – I,  Сәулет дизайн жүйелеу 1 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Сызықтық сәулеттік графиканың негізгі түрлері мен орындау тәсілдерін; - 

оқу және нақтылы жобалаудағы сәулеттік графиканың ролі В.Түсті графиканың әдістері мен негізгі тәсілдері. 

С.Қағаз және картон арқылы жайпақ, кӛлемді және кеңістіктік формалардың моделдеу және 

конструкциялаудың әдістері мен тәсілдерін. Д.Қарым-қатынас іскерлігі. Түстік палитраны қолдана алу, 

натураға қарап академиялық (реалистік кескіндеме) техникалық тәсілдерді қолдану, сұхбаттасу барысында ӛз 

ойын жеткізе алу және практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е.Оқытудағы 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

6В01401 – МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2(3) КУРС 

Прием 2019 год 

Компонент 
Код 

дисциплины 
Наименование предмета  
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Модуль 5 - Основы педагогики и философии, 8 кредитов 

БД ВК IO 2210 Инклюзивное обучение 3 3 

ООД ОК Fil  2111 Философия 3 5 

Модуль 6.1 - Педагогические и исторические дисциплины, 12 кредитов 

ООД КВ CO 2112 Цифровизация в образовании 3 5 

БД КВ IKMM 2213 История казахской и мировой музыки ХІХ века 4 4 

БД КВ MP 2214 Музыкальная педагогика 4 3 

Модуль 6.2 - Педагогические и музыкальные дисциплины, 12 кредитов 

ООД КВ MO 2112 Менеджмент в образовании 3 5 

БД КВ KMM 2213 Казахская и мировая музыка ХХ века 4 4 

БД КВ PP 2214 Профессиональная педагогика 4 3 

Модуль 7.1 -Исполнительские дисциплины, 30 кредитов  

(траектория образования: инструментальное исполнение) 

БД КВ OMI  2215 
Основной музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, 

кобыз, хоровое дирижирование) 
3,4 10 

БД КВ HKRH 1 2216 Хоровой класс и работа с хором 1  3,4 10 

БД КВ VIShPR 2217 Вокал и исполнение  школьного песенного репертуара  3,4 10 

Модуль 7.2 - Исполнительская деятельность, 30 кредитов  

БД КВ OID 2215 Оркестровые инструменты и дирижирование 3,4 10 

БД КВ HPOU 2216 Хоровое пение в образовательных учреждениях  3,4 10 

БД КВ APMРShR 2217 
Академическое пение и методика преподавания школьного 

репертуара 

3,4 10 

Модуль 8 - Исполнение музыкальных произведений, 6 кредитов 

БД ВК Gar 2218 Гармония 4 4 

   Педагогическая практика 4 2 

 

Модуль 5 - Основы педагогики и философии 

 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Инклюзивное образование 

Автор программы: Амантаева Б.И. старший преподаватель 

Цель изучения курса: Формирование у студентов условий и истории развития специального образования и 

особенностей инклюзивного образования.  Ознакомить студентов с принципами обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями в инклюзивном образовании. Знакомство с различными типами учреждений 

для обучения детей с ограниченными возможностями. 

Краткое содержание дисциплины: Эволюция изменения отношения к людям с ограниченными 

возможностями. Раннее выявление недостатков в развитии и оказание им специальной помощи. Состояние 

содержания специального образования. Организация воспитания детей с недостатками в развитии. Сущность 

инклюзивного образования. Особенности процесса инклюзивного образования в разных странах. Работа 

учреждений инклюзивного образования в Казахстане. Правовые условия реформы образования. Организация 

работы по подключению детей с ограниченными возможностями к общеобразовательной организации. 

Контроль и оценка инклюзивного образования. Принципы построения программы личностно-развивающего 

обучения. Эффективные методы общения с родителями. Организация учебно –воспитательного процесса в 

дошкольных учреждениях, организациях среднего образования и лечебно –профессиональных учреждениях. 

Пререквизиты: Модуль социально-политических знаний (Социология, Политология, Культурология, 

Психология) 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A)умеет применять полученные знания, умения и навыки на практике. 

B)умеет использовать объем знаний об образцах организации деятельности кабинетов инклюзивного 

образования в дошкольных организациях. C)умеет использовать знания об инклюзивном образовании. 
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D)изучает особенности интеграции в общество и коррекционно-развивающего обучения детей, нуждающихся в 

специальной помощи. E)изучает методы общения с родителями в инклюзивном образовании. 

 

Модуль 6.1 - Педагогические и исторические дисциплины 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: «Цифровизация в образовании». 

Автор программы: Шангытбаева Г. А. 

Цель изучения курса: изучение цифровых технологий, развитие и внедрение цифровых технологий на всех 

уровнях образования. 

Краткое описание дисциплины: Информационные и цифровые образовательные ресурсы. Использование 

цифровых технологий в современном учебном процессе. Концепция, классификация цифровых и интернет-

ресурсов. Формы взаимодействия с цифровыми образовательными ресурсами. Технология Мультимедиа. 

Использование в учебном процессе мультимедийных технологий (технология "виртуальная реальность», 

технология" панорамные видео», технология» 3D моделирование«, технология» робототехника в образовании", 

содержание мультимедийного обучения, интерактивное электронное содержание) 

Пререквизиты: математика, информатика в школьном курсе. 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A)Знание и понимание принципов применения цифровых технологий в 

обучении; B)создание и использование цифровых ресурсов; C)умение проявлять знания и понимание о 

применении цифровых технологий, делать выводы; D)слушать, обмениваться информацией, высказывать свое 

мнение; E) применять полученные знания на практике. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: «История казахской и мировой музыки ХІХ века». 

Автор программы: преподаватель к.п.н. Зейнуллина Ж.Е. 

Цель изучения курса: Подготовка будущих специалистов музыки, владеющих глубокими знаниями истории и 

природы национальной и мировой музыкальной культуры через изучение предмета «История казахской и 

мировой музыки ХІХ века». 

Краткое содержание дисциплины: Ключевые проблемы в сфере профессиональной деятельности должны 

быть знакомы с историей казахской и мировой музыки и иметь чувство профессиональной ответственности за 

результат своего труда. Современные тенденции развития мировоззрения обучающихся и истории мировой 

музыки, связи с учебными материалами и получения новых знаний с использованием новейшей музыкальной 

истории. Поэтому учится самостоятельно заниматься и анализировать творческую работу в педагогической 

сфере. Будущий специалист музыки обладает общей культурой в изучении предмета "казахская и мировая 

музыка ХІХ века". Читая историю музыкального искусства, продолжатся в сочетании с современной музыкой. 

Основные проблемы: виды музыкальной культуры ХІХ века, сведения об участии в музыкальном искусстве в 

различных записях, музыкально - эпические традиции, кюйши и певческое искусство, профессиональная 

музыкальная культура XIX века. в заключение вы найдете подробную информацию по предмету "История 

казахской и мировой музыки". Будущий специалист должен понимать важность общей истории музыки, и 

иметь в ней сформированный профессиональный интерес. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)»,  

Постреквизиты: «Методика преподавания музыки и игры на музыкальных инструментах», «Дополнительный 

музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и исполнительское мастерство по школьному 

репертуару» «Казахский фольклорный ансамбль». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Оригинальные стили выдающихся композиторов. Может различать 

музыкальные жанры в европейской музыке. Изучает историю музыкального искусства в сочетании с 

современной музыкой; В)Понимает содержание исторических музыкальных произведений и умеет 

самостоятельно воспринимать художественную идею музыкального произведения, его содержание, форму, 

стиль и классифицировать в своем исполнении. С)Развитие языковой культуры. Владеет современной историей 

и культурой. D)Знание основных закономерностей творческого и музыкального мышления.. Е) Формирует 

репертуар (в зависимости от будущей профессиональной деятельности); применяет на практике исторические 

музыкальные знания. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: «Музыкальная педагогика». 

Автор программы: преподаватель к.п..н. Зейнуллина Ж.Е., преподаватель магистр Мухтарова С.К. 

Цель изучения курса: «Музыкальная педагогика» охват будущих учителей музыки специальными 

педагогическими знаниями и понятиями об особой природе музыки. Освоение закономерностей 

профессионального музыкального воспитания школьников. Подготовка студентов к профессиональной 



190 
 

деятельности через овладение специальными знаниями теории и практики музыкально-педагогического 

образования, опираясь на опыт современной и современной педагогики. 

Краткое содержание дисциплины: Одним из основных и интегральных дисциплин цикла учебных дисциплин, 

направленных на профессионально-педагогическую подготовку будущего специалиста-учителя музыки, 

является «музыкальная педагогика». Общее содержание дисциплины раскрывает основные задачи. Она состоит 

из разделов: основы методики музыкального образования, основы практической работы учителя музыки, 

профессионально-педагогическая деятельность учителя музыки, проблемы методики музыкального 

образования в педагогических исследованиях. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)».  

Постреквизиты: «Методика преподавания музыки и игры на музыкальных инструментах», «Дополнительный 

музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и исполнительское мастерство по школьному 

репертуару», «Казахский фольклорный ансамбль». 

Ожидаемые результаты обучения: А)знание и понимание: знает психолого-педагогические характеристики 

обучающихся при индивидуальном обучении; знает дифференциацию, интеграцию и инклюзивное 

образование; В)применяет: техническое и исполнительское образование и понимание на профессиональном 

уровне. Изучает основные закономерности музыкального мышления и творческого процесса. С)Анализ Умеет 

классифицировать репертуар музыкальных произведений. D)Синтез: сочетание на уроке элементов 

современных технологий в области музыки, новейшая конструирование-эссе, аналитические доклады, 

изложения. Е)оценка: умеет оценивать особенности репертуара по исполнительской, творческой 

работе,значимость произведения, соответствие выводов. 

 

Модуль 6.2 - Педагогические и музыкальные дисциплины 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Менеджмент в образовании  

Автор программы: к.п.н., доцент Мукеев Н.Е. 

Цель дисциплины: овладение студентами теоретических основ управления менеджмента и педагогического 

менеджмента  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы проблем управления менеджмента и 

педагогического менеджмента. Формирование менеджмента как научной теории. Основные функции 

менеджмента. Содержание школьного управления и методы исследования. Особенности системы управления 

школой, теоретические проблемы организации ее работы.  

Пререквизиты: Педагогические и гуманитарные дисциплины в школе, самопознание, психология 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Анализ ситуаций и процессов управления, выявление влияния на них 

микро и макро среды; В)Сравнение и классификация, группировка разных типов и моделей управления; 

управление по обеспечению личностного развития и полной социализации детей, подростков и молодежи в 

системе непрерывного образования; C)Организация деловых отношений с людьми в социальных и 

производственных системах; организация трехстороннего (ребенок-родитель-педагог) педагогического 

партнерства в контексте личностно-ориентированного обучения и воспитания; D)Анализ и программирование 

организации и управления социально-педагогической и психологической коррекционной работой; 

Е)Реализация процесса рефлексии, самоконтроля и коррекции результатов педагогической деятельности. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: «Казахская и мировая музыка ХХ века». 

Автор программы: преподаватель к.п.н. Зейнуллина Ж.Е. 

Цель изучения курса: Подготовка будущих специалистов музыки, владеющих глубокими знаниями истории и 

природы национальной и мировой музыкальной культуры через изучение предмета "казахская и мировая 

музыка ХХ века". 

Краткое содержание дисциплины: Ключевые проблемы в сфере профессиональной деятельности должны 

быть знакомы с историей казахской и мировой музыки и иметь чувство профессиональной ответственности за 

результат своего труда. Современные тенденции развития мировоззрения обучающихся и истории мировой 

музыки, связи с учебными материалами и получения новых знаний с использованием новейшей музыкальной 

истории. Поэтому учится самостоятельно заниматься и анализировать творческую работу в педагогической 

сфере. Будущий специалист музыки обладает общей культурой в изучении предмета "казахская и мировая 

музыка ХХ века". Читая историю музыкального искусства, продолжатся в сочетании с современной музыкой. 

Проблемы, охватывающие: виды музыкальной культуры ХХ века, сведения об участии в музыкальном 

искусстве в различных записях, музыкально - эпические традиции, кюйши и певческое искусство, 

профессиональная музыкальная культура XX века. в заключение вы найдете подробную информацию по 

предмету "История казахской и мировой музыки". Будущий специалист должен понимать важность общей 

истории музыки, и иметь в ней сформированный профессиональный интерес. 
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Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором». 

Постреквизиты: «Методика преподавания музыки и игры на музыкальных инструментах», «Дополнительный 

музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и исполнительское мастерство по школьному 

репертуару», «Казахский фольклорный ансамбль», «Современные мультимедийные технологии в сфере 

деятельности будущеге учителя музыки». 

Ожидаемые результаты обучения: А)оригинальные стили выдающихся композиторов. Может различать 

музыкальные жанры в европейской музыке. Изучает историю музыкального искусства в сочетании с 

современной музыкой; В)понимает содержание исторических музыкальных произведений и умеет 

самостоятельно воспринимать художественную идею музыкального произведения, его содержание, форму, 

стиль и классифицировать в своем исполнении. С)развитие языковой культуры. Владеет современной историей 

и культурой. D)знание основных закономерностей творческого и музыкального мышления. Е)формирует 

репертуар (в зависимости от будущей профессиональной деятельности); применяет на практике исторические 

музыкальные знания. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: «Профессиональная педагогика».  

Автор программы: преподаватель к.п.н. Зейнуллина Ж.Е., Мухтарова С.К. 

Цель изучения курса: «Профессиональная педагогика» охват будущих учителей музыки специальными 

педагогическими знаниями и понятиями об особой природе музыки. Освоение закономерностей 

профессионального музыкального воспитания школьников. Подготовка студентов к профессиональной 

деятельности через овладение специальными знаниями теории и практики музыкально-педагогического 

образования, опираясь на опыт современной и современной педагогики. 

Краткое содержание дисциплины: Одним из основных и интегральных дисциплин цикла учебных дисциплин, 

направленных на профессионально-педагогическую подготовку будущего специалиста-учителя музыки, 

является «профессиональная педагогика». Общее содержание дисциплины раскрывает основные задачи. Она 

состоит из разделов: основы методики музыкального образования, основы практической работы учителя 

музыки, профессионально-педагогическая деятельность учителя музыки, проблемы методики музыкального 

образования в педагогических исследованиях. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором». 

Постреквизиты: «Методика преподавания музыки и игры на музыкальных инструментах», «Дополнительный 

музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и исполнительское мастерство по школьному 

репертуару», «Казахский фольклорный ансамбль», «Современные мультимедийные технологии в сфере 

деятельности будущеге учителя музыки». 

Ожидаемые результаты обучения: А)знание и понимание : знает психолого-педагогические характеристики 

обучающихся при индивидуальном обучении; знает дифференциацию, интеграцию и инклюзивное 

образование; В)применяет: техническое и исполнительское образование и понимание на профессиональном 

уровне. Изучает основные закономерности музыкального мышления и творческого процесса. С)Анализ Умеет 

классифицировать репертуар музыкальных произведений. D)Синтез: сочетание на уроке элементов 

современных технологий в области музыки, новейшая конструирование-эссе, аналитические доклады, 

изложения. Е)оценка: умеет оценивать особенности репертуара по исполнительской, творческой 

работе,значимость произведения, соответствие выводов. 

 

Модуль 7.1 -Исполнительские дисциплины 

(траектория образования: инструментальное исполнение) 
 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: «Основной музыкальный инструмент I (фортепиано, баян, домбра, кобыз, хоровое 

дирижирование)».  

Автор программы: преподаватели: к.п.н. Мукеева Н.Е., к.п.н. Бекниязов Б.Б., PhD доктор философии 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш. 

Цель изучения курса: Подготовка учителя современной всесторонне развитой музыки, владеющего в полной 

мере учебным материалом, владеющего педагогическим мастерством, способного организовать и осуществлять 

образовательную деятельность во время занятий и во внеурочное время, технически оснащенного и эстетически 

развитого музыкального грамотного, владеющего школьным репертуаром и основным инструментом. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет играет важную роль в подготовке профессионально 

подготовленного учителя музыки в общеобразовательных школах. Воспитывать высокообразованных 

музыкантов, способных самостоятельно готовить необходимые педагогические и концертные репертуары для 

совершенствования практического, исполнительского и педагогического мастерства, владеющих основными 

приемами дирижирования произведения на музыкальном инструменте. 
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Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором». 

Постреквизиты: «Методика преподавания музыки и игры на музыкальных инструментах», «Дополнительный 

музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и исполнительское мастерство по школьному 

репертуару», «Казахский фольклорный ансамбль», «Современные мультимедийные технологии в сфере 

деятельности будущеге учителя музыки». 

Ожидаемые результаты обучения: А)уметь: владеть исполнительскими и концертмейстерскими навыками. 

Понимает и умеет выполнять передовые элементы музыкальных знаний по своей области. В)уметь: знать 

психолого-педагогические характеристики обучающихся при индивидуальном обучении; уметь анализировать, 

интегрировать обучение и осуществлять инклюзивное образование. С)применяет технические и 

исполнительские знания и понимание на профессиональном уровне. Использует основные закономерности 

музыкального мышления и творческого процесса. D)умеет классифицировать репертуар музыкальных 

произведений. На уроке могут быть включены элементы новых современных технологий в области музыки, 

новые разработки-эссе, аналитические доклады, изложения, как планы, так и выполнять. Е)уметь: оценивать 

особенности репертуара по исполнительской, творческой работе,значение произведения, соответствие выводов. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: «Хоровой класс и работа с хором 1» 

Автор программы:  преподаватель  Байшукурова А.Ж., преподаватель  Куспанов М.О. 

Цель изучения курса: Формирование у обучающихся навыков и умений пения при работе с хором в школе, 

овладение методами работы с хором, умение осуществлять вокально-хоровую работу. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "Хоровой класс и работа с хором 1», уделяя внимание 

воспитанию всесторонне развитой личности, готовит учителя музыки, обладающего знаниями и способными 

донести их своим ученикам во всех звеньях вокально - хорового искусства. В данной дисциплине студенты 

развивают навыки художественного исполнения произведений на высоком профессиональном уровне и слуха, 

необходимые для работы хорового коллектива. Развитие вокально - хоровых навыков, ознакомление студентов 

с системой обучения вокальному хору, ознакомление студентов с передовыми образцами хорового творчества 

казахских и зарубежных композиторов, а также с творчеством народных песен и народных композиторов, 

организация практики успешной практической работы с хором, биографию о музыке и авторах текстов, 

периодами издания произведения, его содержанием,идеями и художественными особенностями произведения, 

знание вокально – хоровых навыков,- анализ хора: тип и тип хора, диапазоны партий и хора, тесситура, 

интонационные, ритмические и другие трудности: выявление дыхания, развитие и совершенствование 

музыкальных способностей студентов (музыкальный слух, ритм, память, музыкальное мышление); 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором». 

Постреквизиты: «Методика преподавания музыки и игры на музыкальных инструментах», «Дополнительный 

музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и исполнительское мастерство по школьному 

репертуару», «Казахский фольклорный ансамбль», «Современные мультимедийные технологии в сфере 

деятельности будущеге учителя музыки». 

Ожидаемые результаты обучения: А)уметь: понимать и демонстрировать передовые элементы знаний по 

своей области. В) уметь: работать в коллективе, четко аргументировать свою точку зрения, предлагать новые 

решения. С)применяет полученные знания и понимание на профессиональном уровне. D)умеет 

классифицировать репертуар музыкальных произведений. Основываясь на полученных знаниях, умеет 

обобщать мысли, обобщать узлы, анализировать. Е)уметь: добавлять современные элементы, составлять новое 

сочинение - эссе, аналитические доклады,изложения, составлять план. Исполняет выразительное, 

художественно-идейное содержание произведений. Умеет оценивать особенности репертуара по 

исполнительской, творческой работе,значение произведения, соответствие выводов. 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: «Вокал и исполнение  школьного песенного репертуара» 

Автор программы:  преподаватели: Куспанов М.О., Карагулов А.Е., Сатыбалдиева Ж.К., Абдирова Г.А. 

Цель изучения курса: Уделяя внимание воспитанию всесторонне развитой личности, на профессионально-

творческих факультетах сформировалось профессиональное исполнительское мастерство, знания во всех 

областях вокального искусства и способные полностью донести их своим ученикам, способные самостоятельно 

работать, владеющие методами голосования, способные профессионально обучать учащихся песням из 

школьного репертуара. 

Краткое содержание дисциплины: Процесс подготовки учителя музыки современных школ сложный и 

многогранный. Музыкальный предмет в школьной программе обязывает учащихся самостоятельно выполнять 

музыку во время урока. Дисциплина "исполнение вокального и школьного репертуара" проводится во II 

полугодии 2 курса. Учебный курс рассматривается как теоретическое и практическое освоение процесса пения, 

так и проблемы самостоятельного проведения студентами полученных на занятиях знаний. Проведение курса 

"исполнение вокального и школьного песенного репертуара" осуществляется методом проведения 
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индивидуальных занятий. Такой метод позволяет преподавателю определять уровень музыкальной подготовки 

с индивидуальными способностями студента. Предмет играет важную роль в подготовке профессионально 

подготовленного учителя музыки в общеобразовательных школах. Воспитание высококвалифицированных 

преподавателей-музыкантов, способных к самостоятельной подготовке педагогических и концертных 

репертуаров, необходимых для совершенствования практического, исполнительского и педагогического 

мастерства. Умение работать с голосами детей. Рефлексия-основа профессионально-речевого опыта учителя-

музыканта. Техника речи. Составление речевых текстов. Культура вокального исполнения. Знакомство с 

песней. Знакомство с авторами песен. Работа с музыкой, сопровождением песни. Прослушивание выбора 

мелодий и песен с помощью простых аккордов и гармонических фигур. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором». 

Постреквизиты: «Методика преподавания музыки и игры на музыкальных инструментах», «Дополнительный 

музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и исполнительское мастерство по школьному 

репертуару», «Казахский фольклорный ансамбль», «Современные мультимедийные технологии в сфере 

деятельности будущеге учителя музыки». 

Ожидаемые результаты обучения: А)знание и понимание: исполняет произведения казахстанских, 

зарубежных композиторов, народных композиторов и народных песен а cappella (без сопровождения) и 

исполняет с помощью концертмейстера; умеет совершенствовать вокально-технические навыки; В)применение: 

на профессиональном уровне применяет технические и исполнительские знания и понимание. исполняет 

легкую песню из школьного репертуара с помощью концертмейстера; отвечает на вопросы по специальности, 

владеет музыкальными терминами; использует основные закономерности музыкального мышления и 

творческого процесса. С)анализ:умеет классифицировать репертуар музыкальных произведений; умеет 

совершенствовать вокально-технические навыки; владеет репертуаром для исполнения. D)Синтез: сочетание на 

уроке элементов современных технологий в области музыки, новейшая конструирование-эссе, аналитические 

доклады, изложения. Е)оценка: умеет оценивать особенности репертуара по исполнительской, творческой 

работе,значимость произведения, соответствие выводов. 

Модуль 7.2 - Исполнительская деятельность 
 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: «Оркестровые инструменты и дирижирование».  

Автор программы:  преподаватели: к.п.н. Мукеева Н.Е., к.п.н. Бекниязов Б.Б., PhD доктор философии 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш. 

Цель изучения курса: Подготовка учителя современной всесторонне развитой музыки, владеющего в полной 

мере учебным материалом, владеющего педагогическим мастерством, способного организовать и осуществлять 

образовательную деятельность во время занятий и во внеурочное время, технически оснащенного и эстетически 

развитого музыкального грамотного, владеющего школьным репертуаром и основным инструментом. 

Краткое содержание дисциплины: Обучающиеся наряду с овладением играми на оркестровых инструментах 

совершенствуют знания по дирижированию и нотной грамотности. Предмет играет важную роль в подготовке 

профессионально подготовленного учителя музыки в общеобразовательных школах. Воспитывать 

высокообразованных музыкантов, способных самостоятельно готовить необходимые педагогические и 

концертные репертуары для совершенствования практического, исполнительского и педагогического 

мастерства, владеющих основными приемами дирижирования произведения на музыкальном инструменте. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором». 

Постреквизиты: «Методика преподавания музыки и игры на музыкальных инструментах», «Дополнительный 

музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и исполнительское мастерство по школьному 

репертуару», «Казахский фольклорный ансамбль», «Современные мультимедийные технологии в сфере 

деятельности будущеге учителя музыки». 

Ожидаемые результаты обучения:  А)уметь: владеть исполнительскими и концертмейстерскими навыками. 

Понимает и умеет выполнять передовые элементы музыкальных знаний по своей области. В)уметь: 

дифференцировать, интегрировать обучение и вести инклюзивное образование. С)применяет технические и 

исполнительские знания и понимание на профессиональном уровне. Использует основные закономерности 

музыкального мышления и творческого процесса. D)умеет классифицировать репертуар музыкальных 

произведений. Е)уметь: оценивать особенности репертуара по исполнительской, творческой работе, значение 

произведения, соответствие выводов. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: «Хоровое пение в образовательных учреждениях».  

Автор программы: преподаватель Байшукурова А.Ж., преподаватель Куспанов М.О. 



194 
 

Цель изучения курса: Подготовка музыкально грамотного учителя, технически оснащенного и эстетически 

развитого, способного организовать и осуществлять вокально-хоровую деятельность во время занятий и 

внеурочной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Обучающиеся совершенствуют музыкальные способности в хоровом 

классе (слух, память, эмоциональность), расширяют музыкальное познание, учатся корректировать чистоту 

звука в правильном дыхании, дикции, рисовать музыку, выполнять а capella. Кроме того, хор способствует 

повышению профессионально-технического мастерства, воспитанию вкуса в выборе репертуара. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором». 

Постреквизиты: «Методика преподавания музыки и игры на музыкальных инструментах», «Дополнительный 

музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и исполнительское мастерство по школьному 

репертуару», «Казахский фольклорный ансамбль», «Современные мультимедийные технологии в сфере 

деятельности будущеге учителя музыки». 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знает художественное содержание, музыку, текст произведения и о 

фактах жизни композиторов; Решает научные и практические вопросы исполнительского искусства; 

Е)демонстрирует и руководит организацией музыкальных коллективов. Владеет стилем анализа и исполнения 

сложных произведений. Применяет на практике навыки дирижерских хоровых знаний. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: «Академическое пение и методика преподавания школьного репертуара» 

Автор программы: преподаватели: Куспанов М.О., Карагулов А.Е., Сатыбалдиева Ж.К., Абдирова Г.А. 

Цель изучения курса: Уделяя внимание воспитанию всесторонне развитой личности, на профессионально-

творческих факультетах сформировалось профессиональное исполнительское мастерство, знания во всех 

областях вокального искусства и способные полностью донести их своим ученикам, способные самостоятельно 

работать, владеющие методами голосования, способные профессионально обучать учащихся песням из 

школьного репертуара. 

Краткое содержание дисциплины:  Изучается методика преподавания академического пения и школьного 

пения.Одним из основных и интегральных дисциплин цикла учебных дисциплин, направленных на 

профессионально-педагогическую подготовку будущего специалиста-учителя музыки, является 

«профессиональная педагогика». Общее содержание дисциплины раскрывает основные задачи. Она состоит из 

разделов: основы методики музыкального образования, основы практической работы учителя музыки, 

профессионально-педагогическая деятельность учителя музыки, проблемы методики музыкального 

образования в педагогических исследованиях. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором». 

Постреквизиты: «Методика преподавания музыки и игры на музыкальных инструментах», «Дополнительный 

музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и исполнительское мастерство по школьному 

репертуару», «Казахский фольклорный ансамбль», «Современные мультимедийные технологии в сфере 

деятельности будущеге учителя музыки». 

Ожидаемые результаты обучения: А)знание и понимание: исполняет произведения казахстанских, 

зарубежных композиторов, народных композиторов и народных песен а cappella (без сопровождения) и 

исполняет с помощью концертмейстера; умеет совершенствовать вокально-технические навыки; В)применение: 

на профессиональном уровне применяет технические и исполнительские знания и понимание. исполняет 

легкую песню из школьного репертуара с помощью концертмейстера; отвечает на вопросы по специальности, 

владеет музыкальными терминами; использует основные закономерности музыкального мышления и 

творческого процесса. С)анализ: умеет классифицировать репертуар музыкальных произведений; умеет 

совершенствовать вокально-технические навыки; владеет репертуаром для исполнения. D)Синтез: сочетание на 

уроке элементов современных технологий в области музыки, новейшая конструирование-эссе, аналитические 

доклады, изложения. Е)оценка: умеет оценивать особенности репертуара по исполнительской, творческой 

работе,значимость произведения, соответствие выводов. 

 

8  Модуль – Исполнение музыкальных произведений. 

  

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 

Название дисциплины: «Гармония». 

Автор программы: преподаватель магистр Ермекбаев А.А. 

Цель изучения курса: Формирование у обучающихся умений понимать гармонические закономерности в 

музыкальном искусстве и применять их на практике. Профессиональная подготовка будущего учителя музыки, 

обучение всем методам игры на музыкальном инструменте в управлении хором, создание комплекса навыков, 

обеспечивающих способность дирижировать, в процессе игры на музыкальном инструменте продвигать 

идейную художественную ценность музыкальных произведений самостоятельно, донести его фактурно – 

стилистические особенности. 
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Краткое содержание дисциплины: Гармония-средство формирования гармонии и выразительности в музыке. 

Многообразная структура гармонии: звуковая система-гармонический оборот-гармоническая форма. 

Классическая гармония (18В), ее основные свойства. Развитие гармонии в 20 веке. Особенности гармонии 

известных мастеров середины 20 века. Расширять музыкальный и общий кругозор студентов, стимулировать 

развитие музыкального таланта, умение критически оценивать их музыкальные способности, различные 

явления искусства, способствовать развитию профессиональной, научно-эстетической и музыкальной мысли 

студентов. Гармония-средство формирования гармонии и выразительности в музыке. Многообразная структура 

гармонии: звуковая система-гармонический оборот-гармоническая форма. Классическая гармония (18В), ее 

основные свойства. Расширять музыкальный и общий кругозор студентов, стимулировать развитие 

музыкального таланта, умение критически оценивать их музыкальные способности, различные явления 

искусства, способствовать развитию профессиональной, научно-эстетической и музыкальной мысли студентов. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором». 

Постреквизиты: «Методика преподавания музыки и игры на музыкальных инструментах», «Дополнительный 

музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и исполнительское мастерство по школьному 

репертуару», «Казахский фольклорный ансамбль», «Современные мультимедийные технологии в сфере 

деятельности будущеге учителя музыки». 

Ожидаемые результаты обучения: А)знать: структуру, содержание и методику музыкального урока; В)уметь: 

применять инновационно-педагогические технологии обучения, применять рефлексию, инновационные идеи в 

учебном процессе. С)умение ставить и творчески решать современные научные и практические задачи 

исполнительского искусства; D)умеет применять знания, полученные в организации и управлении 

музыкальным коллективом; грамотно читать, петь произведения нотами; Е)владение: осуществляет совместную 

концертно-исполнительскую деятельность; владеет оценкой с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в учебно-познавательной деятельности. 

 

6В01401 – МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2(2) КУРС 

(Технологии дистанционного обучения на основе высшего профессионального образования) 

Прием 2019 год 

Компонент 
Код 

дисциплины 
Наименование предмета  
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Модуль 5.1 - Исполнительские дисциплины, 10 кредитов 

БД КВ OMI(HD) 2213 
Основной музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, 

кобыз, хоровое дирижирование) 

3 5 

БД КВ HKRH 2 2214 Хоровой класс и работа с хором 2  3 5 

Модуль 5.2 - Исполнительская деятельность, 10 кредитов 

БД КВ OID  2213 Оркестровые инструменты и дирижирование 3 5 

БД КВ HPOU 2 2214 Хоровое пение в образовательных учреждениях 2  3 5 

Модуль 6 - Музыкально-педагогические дисциплины, 7 кредитов 

БД ВК TKO 2215 Технология критериального оценивания 3 3 

ПД ВК 
MPMIMI 2316 

Методика преподавания музыки и игры на музыкальных 

инструментах 

3 4 

Модуль 7.1 - Музыкально-исполнительские дисциплины, 19 кредитов 

ПД КВ DMIIMShR 2317 

Дополнительный музыкальный инструмент (фортепиано, баян, 

домбра, кобыз) и исполнительское мастерство по школьному 

репертуару 

3 5 

ПД КВ MOPP 2318 Методическое обеспечение педагогических практик 3,4 6 

ПД КВ SMTSDBUM 

2319 

Современные мультимедийные технологии в сфере деятельности 

будущего учителя музыки 

3,4 8 

Модуль 7.2 - Слушание музыкальных произведений, 19 кредитов 

ПД КВ 
IRMIRDMSh 

2317 

Изучение родственных музыкальных   инструментов и  репертуар 

детской музыкальной школы 

3 5 

ПД КВ OIODMI 2318 
Особенности индивидуального обучения на детских музыкальных 

инструментах 

3,4 6 

ПД КВ KAMP 2319 Компьютерная аранжировка музыкальных произведений  3,4 8 

Модуль 8 - Исполнительская деятельность и преподавания музыки, 12 кредитов 
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ПД ВК IMUM(2) 2320 
Исполнительское мастерство учителя музыки 2 (основной 

музыкальный инструмент, хоровое дирижирование) 

4 5 

ПД ВК HKHChHP 2321 Хоровой класс, хороведение и чтение хоровых партитур 4 5 

  Педагогическая практика 4 2 

 

Модуль 5.1 - Исполнительские дисциплины 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: «Основной музыкальный инструмент I (фортепиано, баян, домбра, кобыз, хоровое 

дирижирование)».  

Автор программы: преподаватели: к.п.н. Мукеева Н.Е., к.п.н. Бекниязов Б.Б., PhD доктор философии 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш. 

Цель изучения курса: Подготовка учителя современной всесторонне развитой музыки, владеющего в полной 

мере учебным материалом, владеющего педагогическим мастерством, способного организовать и осуществлять 

образовательную деятельность во время занятий и во внеурочное время, технически оснащенного и эстетически 

развитого музыкального грамотного, владеющего школьным репертуаром и основным инструментом. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет играет важную роль в подготовке профессионально 

подготовленного учителя музыки в общеобразовательных школах. Воспитывать высокообразованных 

музыкантов, способных самостоятельно готовить необходимые педагогические и концертные репертуары для 

совершенствования практического, исполнительского и педагогического мастерства, владеющих основными 

приемами дирижирования произведения на музыкальном инструменте. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором». 

Постреквизиты: «Методика преподавания музыки и игры на музыкальных инструментах», «Дополнительный 

музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и исполнительское мастерство по школьному 

репертуару», «Казахский фольклорный ансамбль», «Современные мультимедийные технологии в сфере 

деятельности будущеге учителя музыки». 

Ожидаемые результаты обучения: А)уметь: владеть исполнительскими и концертмейстерскими навыками. 

Понимает и умеет выполнять передовые элементы музыкальных знаний по своей области. В)уметь: знать 

психолого-педагогические характеристики обучающихся при индивидуальном обучении; уметь анализировать, 

интегрировать обучение и осуществлять инклюзивное образование. С)применяет технические и 

исполнительские знания и понимание на профессиональном уровне. Использует основные закономерности 

музыкального мышления и творческого процесса. D)умеет классифицировать репертуар музыкальных 

произведений. На уроке могут быть включены элементы новых современных технологий в области музыки, 

новые разработки-эссе, аналитические доклады, изложения, как планы, так и выполнять. Е)уметь: оценивать 

особенности репертуара по исполнительской, творческой работе,значение произведения, соответствие выводов. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: «Хоровой класс и работа с хором 2» 

Автор программы:  преподаватель  Байшукурова А.Ж., преподаватель  Куспанов М.О. 

Цель изучения курса: Формирование у обучающихся навыков и умений пения при работе с хором в школе, 

овладение методами работы с хором, умение осуществлять вокально-хоровую работу. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Хоровой класс и работа с хором 1», уделяя внимание 

воспитанию всесторонне развитой личности, готовит учителя музыки, обладающего знаниями и способными 

донести их своим ученикам во всех звеньях вокально - хорового искусства. В данной дисциплине студенты 

развивают навыки художественного исполнения произведений на высоком профессиональном уровне и слуха, 

необходимые для работы хорового коллектива. Развитие вокально - хоровых навыков, ознакомление студентов 

с системой обучения вокальному хору, ознакомление студентов с передовыми образцами хорового творчества 

казахских и зарубежных композиторов, а также с творчеством народных песен и народных композиторов, 

организация практики успешной практической работы с хором, биографию о музыке и авторах текстов, 

периодами издания произведения, его содержанием,идеями и художественными особенностями произведения, 

знание вокально – хоровых навыков,- анализ хора: тип и тип хора, диапазоны партий и хора, тесситура, 

интонационные, ритмические и другие трудности: выявление дыхания, развитие и совершенствование 

музыкальных способностей студентов (музыкальный слух, ритм, память, музыкальное мышление); 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором», 

«История казахской и мировой музыки ХІХ века», «Музыкальная педагогика», «Вокал и исполнение  

школьного песенного репертуара». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения:А)уметь: понимать и демонстрировать передовые элементы знаний по 

своей области. В) уметь: работать в коллективе, четко аргументировать свою точку зрения, предлагать новые 
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решения. С)применяет полученные знания и понимание на профессиональном уровне. D)умеет 

классифицировать репертуар музыкальных произведений. Основываясь на полученных знаниях, умеет 

обобщать мысли, обобщать узлы, анализировать. Е)уметь: добавлять современные элементы, составлять новое 

сочинение - эссе, аналитические доклады,изложения, составлять план. Исполняет выразительное, 

художественно-идейное содержание произведений. Умеет оценивать особенности репертуара по 

исполнительской, творческой работе,значение произведения, соответствие выводов. 

  

Модуль 5.2 - Исполнительская деятельность 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: «Оркестровые инструменты и дирижирование».  

Автор программы:  преподаватели: к.п.н. Мукеева Н.Е., к.п.н. Бекниязов Б.Б., PhD доктор философии 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш. 

Цель изучения курса: Подготовка учителя современной всесторонне развитой музыки, владеющего в полной 

мере учебным материалом, владеющего педагогическим мастерством, способного организовать и осуществлять 

образовательную деятельность во время занятий и во внеурочное время, технически оснащенного и эстетически 

развитого музыкального грамотного, владеющего школьным репертуаром и основным инструментом. 

Краткое содержание дисциплины: Обучающиеся наряду с овладением играми на оркестровых инструментах 

совершенствуют знания по дирижированию и нотной грамотности. Предмет играет важную роль в подготовке 

профессионально подготовленного учителя музыки в общеобразовательных школах. Воспитывать 

высокообразованных музыкантов, способных самостоятельно готовить необходимые педагогические и 

концертные репертуары для совершенствования практического, исполнительского и педагогического 

мастерства, владеющих основными приемами дирижирования произведения на музыкальном инструменте. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором». 

Постреквизиты: «Методика преподавания музыки и игры на музыкальных инструментах», «Дополнительный 

музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и исполнительское мастерство по школьному 

репертуару», «Казахский фольклорный ансамбль», «Современные мультимедийные технологии в сфере 

деятельности будущеге учителя музыки». 

Ожидаемые результаты обучения:  А)уметь: владеть исполнительскими и концертмейстерскими навыками. 

Понимает и умеет выполнять передовые элементы музыкальных знаний по своей области. В)уметь: 

дифференцировать, интегрировать обучение и вести инклюзивное образование. С)применяет технические и 

исполнительские знания и понимание на профессиональном уровне. Использует основные закономерности 

музыкального мышления и творческого процесса. D)умеет классифицировать репертуар музыкальных 

произведений. Е)уметь: оценивать особенности репертуара по исполнительской, творческой работе, значение 

произведения, соответствие выводов. 

 

Дублинный дискриптор (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: «Хоровое пение в образовательных учреждениях 2» 

Автор программы: преподаватель Байшукурова А.Ж., преподаватель Куспанов М.О. 

Цель изучения курса: Подготовка музыкально грамотного учителя, технически оснащенного и эстетически 

развитого, способного организовать и осуществлять вокально-хоровую деятельность во время занятий и 

внеурочной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Обучающиеся совершенствуют музыкальные способности в хоровом 

классе (слух, память, эмоциональность), расширяют музыкальное познание, учатся корректировать чистоту 

звука в правильном дыхании, дикции, рисовать музыку, выполнять а capella. Кроме того, хор способствует 

повышению профессионально-технического мастерства, воспитанию вкуса в выборе репертуара. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором», 

«История казахской и мировой музыки ХІХ века», «Музыкальная педагогика», «Вокал и исполнение  

школьного песенного репертуара». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:  А)знает художественное содержание, музыку, текст произведения и о 

фактах жизни композиторов; Решает научные и практические вопросы исполнительского искусства; 

Е)демонстрирует и руководит организацией музыкальных коллективов. Владеет стилем анализа и исполнения 

сложных произведений. Применяет на практике навыки дирижерских хоровых знаний. 

 

Модуль 6 - Музыкально-педагогические дисциплины 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Технология критериального оценивания». 
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Автор программы: к.п.н. Картбаева Ж.Ж. 

Цель изучения курса: Обучение обучающихся возможностям освоения средств оценивания в соответствии с 

целями и содержанием психолого-педагогической деятельности. Овладение измерительными технологиями 

оценивания. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Технология критериального оценивания» занимает важное место в 

профессиональной подготовке будущих педагогов. Это обусловлено внедрением новых образовательных 

стандартов, основанных на компетентностном подходе, доказанных ростом значимости вопроса формирования 

надежной, валидной и технологической системы оценки учебных достижений современных учащихся. Знания, 

умения, навыки, приобретенные в процессе преподавания дисциплины, позволяют студентам ориентироваться 

на проблемы: место и роль оценивания в образовательном процессе, основные подходы к учебным 

достижениям учащихся, организация системы критериального оценивания учащихся, способы, формы и 

средства его реализации. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором», 

«История казахской и мировой музыки ХІХ века», «Музыкальная педагогика», «Вокал и исполнение  

школьного песенного репертуара». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)уметь: знает и понимаеть психиалогико-педагогические основы 

организации критериального оценивания учащихся. В)уметь: владееть приемами организации критериального 

оценивания, применяеть соответствующие методические пособия. С)умеет планировать результаты обучения, 

разрабатывать и анализировать рубрикаторы для объективной оценки учащихся. D)синтезирует психиалогико-

педагогические особенности учебно-познавательной деятельности обучающихся в организации процедуры 

оценивания. Е)умееть оценивать с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учебно - 

познавательной деятельности учащихся. 

 

Дублинские дискриптор (А, В, С, Д, Е)   

Наименование дисциплины: «Методика преподавания музыки и игры на музыкальных инструментах». 

Автор программы: преподаватель к.п.н. Мукеева Н.Е., преподаватель магистр Мухтарова С.К. 

Цель изучения курса: Подготовка будущих учителей музыки к профессионально-педагогической профессии с 

учащимися общеобразовательных школ.-дать студентам возможность получить представление о содержании 

дисциплины, знаниях, направлениях.;  

- помощь в освоении музыкальной работы в реализации музыкальных программ с учетом возрастных 

особенностей учащихся в разных классах общеобразовательной школы, их интересов, танцевальных 

способностей и т. д.; 

- создание условий для творческого поиска в обобщении своего опыта в методике музыкального образования, 

- содействие овладению профессиональными педагогическими качествами личности учителя в различных 

видах музыкальной деятельности ;  

Краткое содержание дисциплины: Курс «Методика преподавания музыки и игры на музыкальных 

инструментах»  является основной и интегрированной дисциплиной в цикле учебных дисциплин, направленной 

на подготовку будущего специалиста, учителя музыки в качестве профессионально-педагога. При проведении 

данного курса основы обучения опираются на знания, умения и навыки, полученные в курсе истории и теории 

историко-теоретических, музыкальных знаний. Преподается методика музыкального образования и методика 

обучения детей игре на музыкальных инструментах. Изучаются лекционные и практические занятия. Особое 

внимание уделяется методике преподавания дисциплины, а также актуализации поисково-исследовательской 

работы обучающихся. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором», 

«История казахской и мировой музыки ХІХ века», «Музыкальная педагогика», «Вокал и исполнение  

школьного песенного репертуара». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать: основы методики преподавания музыки в начальных 

и средних классах, особенности профессионально-педагогической деятельности учителя в 

общеобразовательной школе, содержание программ для музыки и виды организации внешкольной работы. 

В)Применение: применяет полученные теоретические и методические знания на практике, школа выполняет 

элементарное сопровождение песен, выразительно исполняет выразительное отношение к художественному 

образу, умеет использовать вокально-хоровые навыки перед учащимися при обучении пению. С)Знает наизусть 

музыкальные термины. D)Синтез: при проведении музыкального урока применяет на практике три методики: 

слушание, обучение и нотная грамотность музыкальных произведений.. Умеет классифицировать, 

анализировать составные части учебного материала, анализировать и анализировать репертуар по возрастным 

особенностям класса. Е) Оценка: может составить элементы конспект урока, составить эссе и доклад. 

Оценивает значимость материала по курсу. 
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 Модуль 7.1 - Музыкально-исполнительские дисциплины 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 

Наименование дисциплины: «Дополнительный музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) 

и исполнительское мастерство по школьному репертуару».  

Автор программы: преподаватели: к.п.н. Мукеева Н.Е., к.п.н. Бекниязов Б.Б., PhD  доктор философии 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А.  

Цель изучения курса: Подготовка учителя современной всесторонне развитой музыки, владеющего в полной 

мере учебным материалом, владеющего педагогическим мастерством, способного организовать и осуществлять 

образовательную деятельность во время занятий и во внеурочное время, технически оснащенного и эстетически 

развитого музыкального грамотного, владеющего школьным репертуаром и основным инструментом. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет играет важную роль в подготовке профессионально 

подготовленного учителя музыки в общеобразовательных школах. Воспитывать высокообразованных 

музыкантов, способных самостоятельно готовить необходимые педагогические и концертные репертуары для 

совершенствования практического, исполнительского и педагогического мастерства, владеющих основными 

приемами дирижирования произведения на музыкальном инструменте. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором», 

«История казахской и мировой музыки ХІХ века», «Музыкальная педагогика», «Вокал и исполнение  

школьного песенного репертуара». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Должен знать: владеет исполнительскими и концертмейстерскими 

навыками. Понимает и умеет выполнять передовые элементы музыкальных знаний по своей области. В)Должен 

уметь: знает психолого-педагогические характеристики обучающихся при индивидуальном обучении; умеет 

анализировать, интегрировать обучение и осуществлять инклюзивное образование. С)Применяет технические и 

исполнительские знания и понимание на профессиональном уровне. Использует основные закономерности 

музыкального мышления и творческого процесса. D)Умеет классифицировать репертуар музыкальных 

произведений. Основываясь на полученных знаниях, умеет обобщать мысли, обобщать узлы, анализировать. 

Е)Владеть: На уроке могут быть использованы элементы новых современных технологий в области музыки, 

умеет создавать новые сочинения - эссе, аналитические доклады, изложения, выполнять наряду с планом. 

Умеет оценивать особенности репертуара по исполнительской, творческой работе,значение произведения, 

соответствие выводов. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 

Наименование дисциплины: «Методическое обеспечение педагогических практик». 

Автор программы: к.п.н. Картбаева Ж.Ж. 

Цель изучения курса: Научить готовить необходимые нормативные документы, формируя профессиональные 

умения и навыки будущего учителя, способствующие реализации целостного педагогического процесса 

компетентностным способом  

Краткое содержание дисциплины: Методическое обеспечение педагогических практик обеспечивает 

формирование студентов как будущих музыкальных специалистов. Способствует четкой оценке их готовности 

и соответствия специальности. В основе этого компонента по выбору лежит принцип доступа к 

профессиональной деятельности по поэтапной системе. В процессе дисциплины формируется личностный и 

профессиональный аспект студентов. К личностным аспектам относятся научный подход, высокий уровень 

общей культуры, информационная грамотность воздействия и др. К профессиональным аспектам относятся 

педагогические способности, умение ориентироваться в специальных направлениях (личностные, экспертные, 

коммуникационные, конструктивные, творческие и организационные, прогнозирующие, а также обеспечение 

профессиональной компетентности, научно-исследовательские) и другие виды деятельности. Педагогическая 

практика имеет большое значение в формировании таких качественных аспектов у студентов. Предмет 

методического обеспечения педагогической практики играет ключевую роль в организации и управлении 

студентами навыками педагогического и музыкально-исполнительского мастерства, а также профессиональной 

подготовке учебно-воспитательной работы в школе. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором», 

«История казахской и мировой музыки ХІХ века», «Музыкальная педагогика», «Вокал и исполнение  

школьного песенного репертуара». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает психолого-педагогические характеристики обучающихся в 

процессе обучения, дифференциацию, анализ, интеграцию и инклюзивное образование; В)Владеет новыми 

педагогическими технологиями в преподавании музыки, умеет работать в коллективе; С)Использует 
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технические и исполнительские знания и понимание на профессиональном уровне. Е)Демонстрирует и 

руководит организацией музыкальных коллективов на практике полученных знаний. 

 

Дублинские дискриптор (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Современные мультимедийные технологии в сфере деятельности будущего 

учителя музыки» 

Автор программы: преподаватель магистр Ермекбаев А.А. 

Цель изучения курса: Подготовка учителя современной всесторонне развитой музыки, владеющего в полной 

мере учебным материалом, владеющего педагогическим мастерством, способного организовать и осуществлять 

образовательную деятельность во время занятий и во внеурочное время, технически оснащенного и эстетически 

развитого музыкального грамотного, владеющего школьным репертуаром и основным инструментом. 

Краткое содержание дисциплины: Основной частью образовательной программы 5В010600 – музыкальное 

образование является совокупность учебно-методических документов, необходимых и достаточных для 

качественного обучения и освоения учебной дисциплины «Современные мультимедийные технологии в сфере 

деятельности будущего учителя музыки». Этот предмет позволяет достичь следующих целей и задач:  

повышение эффективности и качества подготовки специалистов в соответствии с направлениями подготовки; 

организация и систематизация содержания изучения учебной дисциплины с учетом достижений науки, техники 

и производства; улучшение методического обеспечения образовательного процесса; рациональное 

планирование и организация самостоятельного контроля знаний студентов и учебной работы; оказание 

методической помощи студентам в освоении учебного материала; оказание помощи преподавателям в 

совершенствовании педагогического мастерства; овладение кругозором обучающихся и основным уровнем 

искусства связями с учебными материалами; формирование художественного отношения, творческих 

способностей студентов к предмету; владеть навыками и умениями самостоятельно заниматься, анализировать 

и оценивать творческую деятельность в педагогической сфере; выбирать новые технологические методы в 

зависимости от вида занятий; реализовывать инновационные идеи, находить нестандартные и альтернативные 

решения; помогает критически мыслить, генерировать новые педагогические идеи. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором», 

«История казахской и мировой музыки ХІХ века», «Музыкальная педагогика», «Вокал и исполнение  

школьного песенного репертуара». 

Постреквизиты: «Дисциплины на уровне магистратуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умеет: понимать и выполнять передовые элементы музыкальных 

знаний по своей области. В)Умеет: владеть приемами организации критериального оценивания, применять 

соответствующие методические пособия. С)Применяет технические и исполнительские знания и понимание на 

профессиональном уровне. Умеет классифицировать репертуар музыкальных произведений. Использует 

основные закономерности музыкального мышления и творческого процесса.D) Сочетание на уроке элементов 

современных технологий в области музыки, новейшая разработка - эссе, аналитические доклады, изложения. 

Е)Умеет: оценивать особенности репертуара по исполнительской, творческой работе,значимость произведения, 

соответствие выводов. 

 

Модуль 7.2 - Слушание музыкальных произведений 
 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 

Наименование дисциплины: «Изучение родственных музыкальных инструментов и  репертуар детской 

музыкальной школы».  

Автор программы: преподаватели: к.п.н. Мукеева Н.Е., к.п.н.. Бекниязов Б.Б., PhD доктор философии 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А.  

Цель изучения курса: Овладение основными приемами игры на родственных музыкальных инструментах, 

изучение репертуара детской музыкальной школы. Подготовка специалиста, способного различать взаимосвязь 

движения звуков в музыке, оценивать и применять художественное искусство.  

Краткое содержание дисциплины: Родственное музыкальное инструментальное исполнительство-один из 

видов творческой деятельности. Инструментальная исполнительская культура. Инструментальные 

произведения в различных направлениях и эпохах, стилях по обучаемому инструменту. Особенности 

репертуара детской музыкальной школы. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором», 

«История казахской и мировой музыки ХІХ века», «Музыкальная педагогика», «Вокал и исполнение  

школьного песенного репертуара». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает: современную историю и культуру; историю профессионально-

творческого музыкального образования; историю, теорию и опыт игры на музыкальном инструменте. В)Умеет: 
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решать научные и практические вопросы исполнительского искусства. С)Знает репертуар детской музыкальной 

школы. D)Владеет: концертно-исполнительским; профессиональным мастерством; профессиональным 

вмешательством; решением практических проблем; навыками организации и управления. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 
Наименование дисциплины: «Особенности индивидуального обучения на детских музыкальных 

инструментах». 

Автор программы: преподаватели: к.п.н. Қартбаева Ж.Ж., магистр Мухтарова С.К., магистр Берденова А.Ж. 

Цель изучения курса: Воспитание музыкально-исполнительского мастерства на основе развития творческого 

мышления будущих специалистов. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности индивидуального обучения на детских музыкальных 

инструментах, структура предмета состоит из частей, соединенных друг с другом. Это: индивидуальная 

практическая работа с учителем; домашнее задание; приобщение обучающихся к творческой деятельности; 

Ансамблевое исполнение; исполнительская практика. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором», 

«История казахской и мировой музыки ХІХ века», «Музыкальная педагогика», «Вокал и исполнение  

школьного песенного репертуара». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Современная история и культуру; формирование истории 

профессионально-творческих музыкальных знаний; История, теория и практика игры на музыкальных 

инструментах; Специальные комплексы музыкально-теоретических, исторических, общефизических 

дисциплин; Знает основные закономерности творческого и музыкального мышления; в) Решает научные и 

практические вопросы исполнительского искусства; Умеет профессионально работать. С)Знает и применяет 

особенности индивидуального обучения на детских музыкальных инструментах. D)Теоретическое, 

историческое, общепрофессиональное комплексы; Владеет основными закономерностями творческого и 

музыкального мышления. E)Владеет концертно-исполнительскими навыками; профессионального мастерства; 

профессионального общения; решения практических проблем; организации и управления. 

 

Дублинный дискриптор (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Компьютерная аранжировка музыкальных произведений» 

Автор программы:  преподаватель магистр Ермекбаев А.А. 

Цель изучения курса: Подготовка учителя современной всесторонне развитой музыки, владеющего в полной 

мере учебным материалом, владеющего педагогическим мастерством, способного организовать и осуществлять 

образовательную деятельность во время занятий и во внеурочное время, технически оснащенного и эстетически 

развитого музыкального грамотного, владеющего школьным репертуаром и основным инструментом. 

Подготовка высококвалифицированных музыкантов, владеющих основными приемами компьютерной 

обработки музыкальных произведений. 

Краткое содержание дисциплины: Основной частью образовательной программы 5В010600 – музыкальное 

образование является совокупность учебно-методических документов, необходимых и достаточных для 

качественного обучения и освоения учебной дисциплины «Компьютерная аранжировка музыкальных 

произведений». Этот предмет позволяет достичь следующих целей и задач: повышение эффективности и 

качества подготовки специалистов в соответствии с направлениями подготовки;организация и систематизация 

содержания изучения учебной дисциплины с учетом достижений науки, техники и производства; улучшение 

методического обеспечения образовательного процесса.; самостоятельное эффективное планирование и 

организация учебной работы и контроля знаний студентов; оказание методической помощи студентам в 

овладении учебным материалом; оказание помощи преподавателям в совершенствовании педагогического 

мастерства; овладение учебными материалами основных уровней мировоззрения обучающихся и искусства; 

формирование художественных представлений, творческих способностей студентов к предмету; умение 

самостоятельно заниматься творческой работой, анализировать и оценивать; умение выбирать новые 

технологические методы в зависимости от вида занятий.; реализация инновационных идей, умение находить 

нестандартные и альтернативные решения;умение мыслить критически, генерировать новые педагогические 

идеи. широко познакомиться с ккомпьютером, научиться приемам обработки. Аккорды. Двухголосие. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором», 

«История казахской и мировой музыки ХІХ века», «Музыкальная педагогика», «Вокал и исполнение  

школьного песенного репертуара». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умеет: понимать и выполнять передовые элементы музыкальных 

знаний по своей области. В)Умение создавать: компьютерную обработку музыкальных произведений. 

С)Применяет технические и исполнительские знания и понимание на профессиональном уровне.Умеет 

классифицировать репертуар музыкальных произведений.Использует основные закономерности музыкального 
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мышления и творческого процесса. D)Сочетание на уроке элементов современных технологий в области 

музыки, новейшая разработка - эссе, аналитические доклады, изложения.. Е)Умеет: оценивать особенности 

репертуара по исполнительской, творческой работе,значимость произведения, соответствие выводов. 

 

Модуль 8 - Исполнительская деятельность и преподавания музыки 
 

Дублинские дискриптор (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Исполнительское мастерство учителя музыки 2 (основной музыкальный 

инструмент, хоровое дирижирование)» 

Автор программы: преподаватели: к.п.н. Мукеева Н.Е., к.п.н. Бекниязов Б.Б., PhD доктор философии 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш. 

Цель изучения курса: Подготовка учителя современной всесторонне развитой музыки, владеющего в полной 

мере учебным материалом, владеющего педагогическим мастерством, способного организовать и осуществлять 

образовательную деятельность во время занятий и во внеурочное время, технически оснащенного и эстетически 

развитого музыкального грамотного, владеющего школьным репертуаром и основным инструментом. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет играет важную роль в подготовке профессионально 

подготовленного учителя музыки в общеобразовательных школах. Воспитывать высокообразованных 

музыкантов, способных самостоятельно готовить необходимые педагогические и концертные репертуары для 

совершенствования практического, исполнительского и педагогического мастерства, владеющих основными 

приемами дирижирования произведения на музыкальном инструменте. 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором», 

«История казахской и мировой музыки ХІХ века», «Музыкальная педагогика», «Вокал и исполнение  

школьного песенного репертуара». 

Постреквизиты: «Магистратура». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умеет: владеть исполнительскими и концертмейстерскими навыками. 

Понимает и умеет выполнять передовые элементы музыкальных знаний по своей области. В)Умеет: знать 

психолого-педагогические характеристики обучающихся при индивидуальном обучении; уметь анализировать, 

интегрировать обучение и осуществлять инклюзивное образование. С)Применяет технические и 

исполнительские знания и понимание на профессиональном уровне. применяет знания, полученные в 

организации и управлении музыкальным коллективом; осуществляет совместную концертно-исполнительскую 

деятельность; обладает профессиональным мастерством.; Использует основные закономерности музыкального 

мышления и творческого процесса. D)Умеет классифицировать репертуар музыкальных произведений. На 

уроке могут быть включены элементы новых современных технологий в области музыки, новые разработки-

эссе, аналитические доклады, изложения, как планы, так и выполнять. Е)Умеет: оценивать особенности 

репертуара по исполнительской, творческой работе,значимость произведения, соответствие выводов. 

осуществляет профессиональные отношения в решении современных практических проблем, организационно – 

управленческой деятельности. 

Дублинские дискриптор (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Хоровой класс, хороведение и чтение хоровых партитур» 

Автор программы:  преподаватель Байшукурова А.Ж., преподаватель Куспанов М.О. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины «Хоровой класс, хороведение и чтение хоровых партитур» является 

формирование у обучающихся навыков, умений и навыков осуществления вокально-хоровой работы в 

школе;организация и развитие музыкального слуха, приобщение к активному использованию в творческой 

исполнительской практике. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет «Хоровой класс, хороведение и чтение хоровых партитур», 

уделяя внимание воспитанию всесторонне развитой личности, готовит учителя музыки, обладающего знаниями 

и способными донести их своим ученикам во всех звеньях вокально - хорового искусства. В данной дисциплине 

студенты развивают навыки художественного исполнения произведений на высоком профессиональном уровне 

и слуха, необходимые для работы хорового коллектива. Развитие вокально - хоровых навыков, ознакомление 

студентов с системой обучения вокальному хору, ознакомление студентов с передовыми образцами хорового 

творчества казахских и зарубежных композиторов, а также с творчеством народных песен и народных 

композиторов, организация практики успешной практической работы с хором, биографию о музыке и авторах 

текстов, периодами издания произведения, его содержанием,идеями и художественными особенностями 

произведения, знание вокально – хоровых навыков,- анализ хора: тип и тип хора, диапазоны партий и хора, 

тесситура, интонационные, ритмические и другие трудности: выявление дыхания, развитие и 

совершенствование музыкальных способностей студентов (музыкальный слух, ритм, память, музыкальное 

мышление)); 

Пререквизиты: «Сольфеджио с основами  музыкальной теории», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки (основной музыкальный инструмент, хоровое  дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором», 
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«История казахской и мировой музыки ХІХ века», «Музыкальная педагогика», «Вокал и исполнение  

школьного песенного репертуара». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умеет: понимать и демонстрировать передовые элементы знаний по 

своей области. В) Умеет: работать в коллективе, четко аргументировать свою точку зрения, предлагать новые 

решения. С)написание эссе, аналитических докладов, изложений,составление плана - добавление элементов, 

новое составление. Исполняет выразительное, художественно-идейное содержание произведений. Использует 

основные закономерности музыкального мышления и творческого процесса. D)Умеет классифицировать 

репертуар музыкальных произведений. На уроке могут быть включены элементы новых современных 

технологий в области музыки, новые разработки-эссе, аналитические доклады, изложения, как планы, так и 

выполнять. Е)Умеет: оценивать особенности репертуара по исполнительской, творческой работе,значимость 

произведения, соответствие выводов, оценивать значение материала по курсу, соответствие выводов. Умеет 

оценивать результаты выполнения произведения. 

 

5В010600 – МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3 КУРС 
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Модуль 8 - Музыкально-педагогические дисциплины, 16 кредитов  

БД ОК MPM 3225 Методика преподавания музыки 5 5 

БД ОК PK(R)Ya 3226 Профессиональный казахский (русский) язык 5 3 

БД ВК TKO 3227 Технология критериального оценивания 5 5 

ПД ВК Gar 3228 Гармония 5 3 

Модуль 9.1 - Музыкально-творческая деятельность, 29 кредитов 

БД КВ OMI(2) 3229 
Основной музыкальный инструмент 2(фортепиано, баян, домбра, 

кобыз, хоровое дирижирование) 
5,6 10 

БД КВ HKRH(1) 3230 Хоровой класс и работа с хором 1 5,6 10 

ПД КВ KFA 3331 Казахский фольклорный ансамбль 5,6 9 

Модуль 9.2 -  Исполнительское мастерство, 29 кредитов 

БД КВ UMA(2) 3229 Ударный музыкальный инструмент 2 (хоровое дирижирование)  5,6 10 

БД КВ HPOU(2) 3230 Хоровое пение в образовательных учреждениях 2 5,6 10 

ПД КВ IIIAI 3331 История исполнительского искусства и ансамблевое исполнение 5,6 9 

Модуль 10.1 -  Музыкально-исполнительские дисциплины, 10 кредитов 

ПД КВ DMIIMShR 3330 

Дополнительный музыкальный инструмент (фортепиано, баян, 

домбра, кобыз) и исполнительское мастерство по школьному 

репертуару 

6 5 

ПД КВ MOPP 3331 Методическое обеспечение педагогических практик 6 5 

Модуль 10.2 -  Слушание и исполнение музыкальных произведений, 10 кредитов 

ПД КВ 
IRMIRDMSh 

3330 

Изучение родственных музыкальных инструментов и  репертуар 

детской музыкальной школы 
6 5 

ПД КВ OIODMI 3331 
Особенности индивидуального обучения на детских музыкальных 

инструментах 
6 5 

 

Модуль 8 - Музыкально-педагогические дисциплины. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Технология критериального оценивания». 

Автор программы: к.п.н. Картбаева Ж.Ж. 

Цель изучения курса: Обучение обучающихся возможностям освоения средств оценивания в соответствии с 

целями и содержанием психолого-педагогической деятельности. Овладение измерительными технологиями 

оценивания. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Технология критериального оценивания» занимает важное место в 

профессиональной подготовке будущих педагогов. Это обусловлено внедрением новых образовательных 

стандартов, основанных на компетентностном подходе, доказанных ростом значимости вопроса формирования 

надежной, валидной и технологической системы оценки учебных достижений современных учащихся. 
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Знания, умения, навыки, приобретенные в процессе преподавания дисциплины, позволяют студентам 

ориентироваться на проблемы: место и роль оценивания в образовательном процессе, основные подходы к 

учебным достижениям учащихся, организация системы критериального оценивания учащихся, способы, формы 

и средства его реализации. 

Пререквизиты: «Инклюзивное обучение», «Специальность (фортепиано, баян, домбыра, кобыз)», «Практика 

хорового дирижирования». 

Постреквизиты: «Казахский народный инструментальный ансамбль», «История мировой музыки и народное 

творчество». 

Ожидаемые результаты обучения: А)уметь: знает и понимаеть психиалогико-педагогические основы 

организации критериального оценивания учащихся. В)уметь: владееть приемами организации критериального 

оценивания, применяеть соответствующие методические пособия. С)умеет планировать результаты обучения, 

разрабатывать и анализировать рубрикаторы для объективной оценки учащихся. D)синтезирует психиалогико-

педагогические особенности учебно-познавательной деятельности обучающихся в организации процедуры 

оценивания. Е)умееть оценивать с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учебно - 

познавательной деятельности учащихся. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 

Наименование дисциплины: «Гармония». 

Автор программы: преподаватель магистр Ермекбаев А.А. 

Цель изучения курса: Формирование у обучающихся умений понимать гармонические закономерности в 

музыкальном искусстве и применять их на практике. Профессиональная подготовка будущего учителя музыки, 

обучение всем методам игры на музыкальном инструменте в управлении хором, создание комплекса навыков, 

обеспечивающих способность дирижировать, в процессе игры на музыкальном инструменте продвигать 

идейную художественную ценность музыкальных произведений самостоятельно, донести его фактурно – 

стилистические особенности. 

Краткое содержание дисциплины: Гармония-средство формирования гармонии и выразительности в музыке. 

Многообразная структура гармонии: звуковая система-гармонический оборот-гармоническая форма. 

Классическая гармония (18В), ее основные свойства. Развитие гармонии в 20 веке. Особенности гармонии 

известных мастеров середины 20 века. Расширять музыкальный и общий кругозор студентов, стимулировать 

развитие музыкального таланта, умение критически оценивать их музыкальные способности, различные 

явления искусства, способствовать развитию профессиональной, научно-эстетической и музыкальной мысли 

студентов. Гармония-средство формирования гармонии и выразительности в музыке. Многообразная структура 

гармонии: звуковая система-гармонический оборот-гармоническая форма. Классическая гармония (18В), ее 

основные свойства. Расширять музыкальный и общий кругозор студентов, стимулировать развитие 

музыкального таланта, умение критически оценивать их музыкальные способности, различные явления 

искусства, способствовать развитию профессиональной, научно-эстетической и музыкальной мысли студентов. 

Пререквизиты: «Хоровой класс и сольфеджио»,  Специальность (фортепиано, баян, домбыра, кобыз)», 

«Практика хорового дирижирования». 

Постреквизиты: «Современные мультимедийные технологии в сфере деятельности будущего учителя 

музыки», «Казахский народный инструментальный ансамбль», «История мировой музыки и народное 

творчество», 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает: структуру, содержание и методику музыкального урока; В) 

Умеет: применять инновационно-педагогические технологии обучения, применять рефлексию, инновационные 

идеи в учебном процессе. С)Умение ставить и творчески решать современные научные и практические задачи 

исполнительского искусства; D)Умеет применять знания, полученные в организации и управлении 

музыкальным коллективом; грамотно читать, петь произведения нотами; Е)Владение: осуществляет 

совместную концертно-исполнительскую деятельность; владеет оценкой с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в учебно-познавательной деятельности. 

 

Модуль 9.1 - Музыкально-творческая деятельность  

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 

Наименование дисциплины: «Основной музыкальный инструмент 2 (фортепиано, баян, домбра, кобыз, 

хоровое дирижирование)».  

Автор программы: преподаватели: к.п.н. Мукеева Н.Е., к.п.н. Бекниязов Б.Б., PhD доктор философии 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш. 

Цель изучения курса: Подготовка учителя современной всесторонне развитой музыки, владеющего в полной 

мере учебным материалом, владеющего педагогическим мастерством, способного организовать и осуществлять 

образовательную деятельность во время занятий и во внеурочное время, технически оснащенного и эстетически 

развитого музыкального грамотного, владеющего школьным репертуаром и основным инструментом. 
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Краткое содержание дисциплины: Предмет играет важную роль в подготовке профессионально 

подготовленного учителя музыки в общеобразовательных школах. Воспитывать высокообразованных 

музыкантов, способных самостоятельно готовить необходимые педагогические и концертные репертуары для 

совершенствования практического, исполнительского и педагогического мастерства, владеющих основными 

приемами дирижирования произведения на музыкальном инструменте. 

Пререквизиты: «Хоровой класс и сольфеджио»; «Вокал и исполнение  школьного песенного репертуара». 

Постреквизиты: «Современные мультимедийные технологии в сфере деятельности будущего учителя 

музыки», «Методология музыкального образования», «Исполнительское мастерство учителя музыки (основной 

музыкальный инструмент)». 

Ожидаемые результаты обучения: А)уметь: владеет исполнительскими и концертмейстерскими навыками. 

Понимает и умеет выполнять передовые элементы музыкальных знаний по своей области. В)уметь: знаеть 

психолого-педагогические характеристики обучающихся при индивидуальном обучении; уметь анализировать, 

интегрировать обучение и осуществлять инклюзивное образование. С)применяет технические и 

исполнительские знания и понимание на профессиональном уровне. Изучает основные закономерности 

музыкального мышления и творческого процесса. D)умеет классифицировать репертуар музыкальных 

произведений. На уроке могут быть включены элементы новых современных технологий в области музыки, 

новые разработки-эссе, аналитические доклады, изложения, как планы, так и выполнять. Е)умеет оценивать 

особенности репертуара по исполнительской, творческой работе,значение произведения, соответствие выводов. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 

Наименование дисциплины: «Хоровой класс и работа с хором 1».  

Автор программы: преподаватель Байшукурова А.Ж., преподаватель Куспанов М.О. 

Цель изучения курса:  формирование у обучающихся навыков и умений пения при работе с хором в школе, 

освоение методов работы с хором, возможности осуществления вокально-хоровой работы, умений; 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Хоровой класс и работа с хором 1» уделяя внимание 

воспитанию всесторонне развитой личности, готовит учителя музыки, обладающего знаниями и способными 

донести их своим ученикам во всех звеньях вокально - хорового искусства. В данной дисциплине студенты 

развивают навыки художественного исполнения произведений на высоком профессиональном уровне и слуха, 

необходимые для работы хорового коллектива. Развитие вокально - хоровых навыков, ознакомление студентов 

с системой обучения вокальному хору, ознакомление студентов с передовыми образцами хорового творчества 

казахских и зарубежных композиторов, а также с творчеством народных песен и народных композиторов, 

организация практики успешной практической работы с хором, биографию о музыке и авторах текстов, 

периодами издания произведения, его содержанием,идеями и художественными особенностями произведения, 

знание вокально – хоровых навыков,- анализ хора: тип и тип хора, диапазоны партий и хора, тесситура, 

интонационные, ритмические и другие трудности: выявление дыхания, развитие и совершенствование 

музыкальных способностей студентов (музыкальный слух, ритм, память, музыкальное мышление); 

Пререквизиты: «Хоровой класс и сольфеджио»; «Вокал и исполнение  школьного песенного репертуара». 

Постреквизиты: «Исполнительское мастерство учителя музыки (хоровое дирижирование)», «Хоровой класс и 

чтение хоровых партитур».  

Ожидаемые результаты обучения: А)уметь: понимаеть и умеет демонстрировать передовые элементы знаний 

по своей области. В)умеет работать в коллективе, четко аргументировать свою точку зрения, предлагать новые 

решения. С)применяет полученные знания и понимание на профессиональном уровне. D)умеет 

классифицировать репертуар музыкальных произведений. Основываясь на полученных знаниях, умеет 

обобщать мысли, обобщать узлы, анализировать. Е)умеет: добавлять современные элементы, составлять новое 

сочинение - эссе, аналитические доклады,изложения, составлять план. Исполняет выразительное, 

художественно-идейное содержание произведений. Умеет оценивать особенности репертуара по 

исполнительской, творческой работе,значение произведения, соответствие выводов. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 

Наименование дисциплины: «Казахский фольклорный ансамбль».  

Автор программы: преподаватель  PhD философия докторы Раимбергенов А.И. 

Цель изучения курса: Развитие у обучающихся способности эмоционально чувствовать музыкальное 

произведение, правильно понимать, играть в творческом значении; 

Краткое содержание дисциплины: Предмет «Казахский фольклорный ансамбль» проводится в форме 

групповых занятий. Умение самостоятельно анализировать и выполнять произведения различных форм, 

начиная с первых занятий, таких как устройство инструмента, правая рука, левая рука, ведение губки. В 

зависимости от способности отдельного студента дается репертуар различной технической сложности, 

исполнительский. Воспитывать высококвалифицированных специалистов, способных самостоятельно готовить 

необходимые педагогические и концертные репертуары для совершенствования практического, 

исполнительского и педагогического мастерства, владеющих основными способами игры на музыкальном 

инструменте. Основные понятия, знания, умения и навыки, которые должен знать студент в результате 

изучения дисциплины: 



206 
 

- развивать индивидуальную и коллективную работу, совместную работу и творческую деятельность в процессе 

исполнения музыки в сопровождении инструментального фортепиано; 

- роль внутреннего музыкального восприятия играет как исполнительному музыканту, так и педагогу. 

- необходимо слушать себя извне. 

- активность эмоционально-психической работы в создании художественного образа и важность поиска 

подходящих средств выразительности. 

Пререквизиты: «История казахской музыки», «Специальность (фортепиано, баян, домбыра, кобыз)», 

Постреквизиты: «Казахский народный инструментальный ансамбль», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки  (основной музыкальный инструмент)». 

Ожидаемые результаты обучения: А)знать: знает историю и проблемы современной цивилизации и 

культуры, традиции классических и современных оркестровых и музыкальных школ; В)уметь: умеет развивать 

индивидуальную и коллективную работу, совместно работать в процессе исполнения музыки с 

инструментальным сопровождением и заниматься творчеством. Использует историю, теорию, опыт игры на 

музыкальных инструментах; С)изучает нотные материалы, владеет методикой познания, ставит современные 

научно - практические задачи исполнительского искусства и творчески решает его; D)умеет классифицировать 

репертуар музыкальных произведений. Использует знания, полученные в организации и управлении 

музыкальным коллективом; Е) владеть: раскрывает выразительное, художественно-идейное содержание 

произведений. Умеет оценивать особенности репертуара по исполнительской, творческой работе, значение 

произведения, соответствие выводов. 

 

Модуль 9.2 -  Исполнительское мастерство 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 

Наименование дисциплины: Ударный музыкальный инструмент 2 (хоровое дирижирование).  

Автор программы: преподаватели: к.п.н. Мукеева Н.Е., к.п.н. Бекниязов Б.Б., PhD доктор философии 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш.  

Цель изучения курса: Воспитание будущего специалиста на основе формирования его художественно-

эстетического отношения к музыкально-исполнительскому мастерству 

Краткое содержание дисциплины: Структура предмета основного музыкального инструмента состоит из 

частей, соединенных друг с другом. Это: индивидуальная практическая работа с преподавателем; домашнее 

задание; приобщение студентов к творческой деятельности; Ансамблевое исполнение; исполнительская 

практика. 

Пререквизиты: «Хоровой класс и сольфеджио»; «Вокал и исполнение  школьного песенного репертуара». 

Постреквизиты: «Современные мультимедийные технологии в сфере деятельности будущего учителя 

музыки», «Методология музыкального образования», «Исполнительское мастерство учителя музыки  (основной 

музыкальный инструмент)». 

Ожидаемые результаты обучения: А) знает историю происхождения, методы обучения ударных 

музыкальных инструментов; В) владеет педагогическим опытом, навыками организации и руководства 

музыкальными коллективами; Е) пропагандирует музыкальную культуру в соответствии с общественно-

социальными особенностями музыкальной культуры, обладает высокими морально-эстетическими и 

профессиональными качествами. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 

Наименование дисциплины: «Хоровое пение в образовательных учреждениях 2».  

Автор программы: оқытушы  Байшукурова А.Ж.., оқытушы Куспанов М.О. 

Цель изучения курса: Подготовка музыкально грамотного учителя, технически оснащенного и эстетически 

развитого, способного организовать и осуществлять вокально-хоровую деятельность во время занятий и 

внеурочной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Студенты совершенствуют музыкальные способности в хоровом классе 

(слух, память, эмоциональность), расширяют музыкальное познание, учатся корректировать чистоту звука для 

правильного дыхания, дикции, рисовать музыку, выполнять а capella. Кроме того, хор способствует 

повышению профессионально-технического мастерства, воспитанию вкуса в выборе репертуара. 

Пререквизиты: «Хоровой класс и сольфеджио»; «Вокал и исполнение  школьного песенного репертуара». 

Постреквизиты: «Исполнительское мастерство учителя музыки (хоровое дирижирование)», «Хоровой класс и 

чтение хоровых партитур».  

Ожидаемые результаты обучения: А) знает художественное содержание, музыку, текст произведения и 

биографию композиторов; Решает научные и практические вопросы исполнительского искусства; 

Е)демонстрирует и руководит организацией музыкальных коллективов. Владеет стилем анализа и исполнения 

сложных произведений. Применяет на практике навыки дирижерских хоровых знаний. 
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Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 

Наименование дисциплины «История исполнительского искусства и ансамблевое исполнение».  

Автор программы: преподаватель  PhD доктор философии Раимбергенов А.И. 

Цель изучения курса: Дать учащимся представление об основных закономерностях основных музыкальных 

инструментов. Образование по истории исполнительского искусства и ансамблевому исполнительству, 

формирование интереса к произведениям, видам инструментов. Подготовка учителей с высшим музыкальным 

образованием. Подготовка специалиста, способного различать взаимосвязь движения звуков в музыке, 

оценивать и применять в художественном искусстве. 

Краткое содержание дисциплины: Инструментальное исполнительство-это один из видов творческой 

деятельности. Инструментальная исполнительская культура. Индивидуальная практическая работа 

обучающихся с обучающимися; домашнее задание; приобщение студентов к творческой деятельности; 

Ансамблевое исполнение; исполнительская практика. 

Пререквизиты: «История казахской музыки», «Специальность (фортепиано, баян, домбра, кобыз)», 

Постреквизиты: «Казахский народный инструментальный ансамбль», «Исполнительское мастерство учителя 

музыки  (основной музыкальный инструмент)» 

Ожидаемые результаты обучения: А)знать: современную историю и культуру; формирование истории 

профессионально-творческого музыкального образования; историю, теорию и опыт игры на музыкальных 

инструментах. В)уметь: решать научные и практические вопросы исполнительского искусства. С)умеет 

применять полученные знания и руководить в организации музыкальных коллективов. D)музыкально-

теоретический, исторический, общепрофессиональный комплексы; знает основные закономерности 

творческого и музыкального мышления. Е)уметь: концертно-исполнительское; профессиональное мастерство; 

профессиональное общение; решение практических проблем; владеет навыками организации и управления. 

 

Модуль 10.1 -  Музыкально-исполнительские дисциплины 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 

Наименование дисциплины: «Дополнительный музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) 

и исполнительское мастерство по школьному репертуару».  

Автор программы: преподаватели: к.п.н. Мукеева Н.Е., к.п.н. Бекниязов Б.Б., PhD доктор философии 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А.  

Цель изучения курса: Подготовка учителя современной всесторонне развитой музыки, владеющего в полной 

мере учебным материалом, владеющего педагогическим мастерством, способного организовать и осуществлять 

образовательную деятельность во время занятий и во внеурочное время, технически оснащенного и эстетически 

развитого музыкального грамотного, владеющего школьным репертуаром и основным инструментом. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет играет важную роль в подготовке профессионально 

подготовленного учителя музыки в общеобразовательных школах. Воспитывать высокообразованных 

музыкантов, способных самостоятельно готовить необходимые педагогические и концертные репертуары для 

совершенствования практического, исполнительского и педагогического мастерства, владеющих основными 

приемами дирижирования произведения на музыкальном инструменте. 

Пререквизиты: «Основной музыкальный инструмент 2 (фортепиано, баян, домбра, кобыз; хоровое 

дирижирование)», «Казахский фольклорный ансамбль». 

Постреквизиты: «Современные мультимедийные технологии в сфере деятельности будущего учителя 

музыки», " исполнительское мастерство учителя музыки (основной музыкальный инструмент)". 

Ожидаемые результаты обучения: А)Должен знать: владеет исполнительскими и концертмейстерскими 

навыками. Понимает и умеет выполнять передовые элементы музыкальных знаний по своей области. В)Должен 

уметь: знает психолого-педагогические характеристики обучающихся при индивидуальном обучении; умеет 

анализировать, интегрировать обучение и осуществлять инклюзивное образование. С)Применяет технические и 

исполнительские знания и понимание на профессиональном уровне. Использует основные закономерности 

музыкального мышления и творческого процесса. D)Умеет классифицировать репертуар музыкальных 

произведений. Основываясь на полученных знаниях, умеет обобщать мысли, обобщать узлы, анализировать. 

Е)Владеть: На уроке могут быть использованы элементы новых современных технологий в области музыки, 

умеет создавать новые сочинения - эссе, аналитические доклады, изложения, выполнять наряду с планом. 

Умеет оценивать особенности репертуара по исполнительской, творческой работе,значение произведения, 

соответствие выводов. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 

Наименование дисциплины: «Методическое обеспечение педагогических практик». 

Автор программы: к.п.н. Картбаева Ж.Ж. 

Цель изучения курса: Научить готовить необходимые нормативные документы, формируя профессиональные 

умения и навыки будущего учителя, способствующие реализации целостного педагогического процесса 

компетентностным способом  
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Краткое содержание дисциплины: Методическое обеспечение педагогических практик обеспечивает 

формирование студентов как будущих музыкальных специалистов. Способствует четкой оценке их готовности 

и соответствия специальности.  В основе этого компонента по выбору лежит принцип доступа к 

профессиональной деятельности по поэтапной системе. В процессе дисциплины формируется личностный и 

профессиональный аспект студентов. К личностным аспектам относятся научный подход, высокий уровень 

общей культуры, информационная грамотность воздействия и др. К профессиональным аспектам относятся 

педагогические способности, умение ориентироваться в специальных направлениях (личностные, экспертные, 

коммуникационные, конструктивные, творческие и организационные, прогнозирующие, а также обеспечение 

профессиональной компетентности, научно-исследовательские) и другие виды деятельности. Педагогическая 

практика имеет большое значение в формировании таких качественных аспектов у студентов. Предмет 

методического обеспечения педагогической практики играет ключевую роль в организации и управлении 

студентами навыками педагогического и музыкально-исполнительского мастерства, а также профессиональной 

подготовке учебно-воспитательной работы в школе. 

Пререквизиты: «Инклюзивное обучение», «Специальность (фортепиано, баян, домбра, кобыз)», «Технология 

критериального оценивания». 

Постреквизиты: «Казахский народный инструментальный ансамбль», «История мировой музыки и народное 

творчество» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает психолого-педагогические характеристики обучающихся в 

процессе обучения, дифференциацию, анализ, интеграцию и инклюзивное образование; В)Владеет новыми 

педагогическими технологиями в преподавании музыки, умеет работать в коллективе; С)Использует 

технические и исполнительские знания и понимание на профессиональном уровне. Е)Демонстрирует и 

руководит организацией музыкальных коллективов на практике полученных знаний. 

Модуль 10.2 -  Слушание и исполнение музыкальных произведений 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 

Наименование дисциплины: «Изучение родственных музыкальных инструментов и репертуар детской 

музыкальной школы».  

Автор программы: преподаватели: к.п.н. Мукеева Н.Е., к.п.н.. Бекниязов Б.Б., PhD доктор философии 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А.  

Цель изучения курса: Овладение основными приемами игры на родственных музыкальных инструментах, 

изучение репертуара детской музыкальной школы. Подготовка специалиста, способного различать взаимосвязь 

движения звуков в музыке, оценивать и применять художественное искусство.  

Краткое содержание дисциплины: Родственное музыкальное инструментальное исполнительство-один из 

видов творческой деятельности. Инструментальная исполнительская культура. Инструментальные 

произведения в различных направлениях и эпохах, стилях по обучаемому инструменту. Особенности 

репертуара детской музыкальной школы. 

Пререквизиты: «Основной музыкальный инструмент 2 (фортепиано, баян, домбра, кобыз, хоровое 

дирижирование)», «Казахский фольклорный ансамбль». 

Постреквизиты: «Современные мультимедийные технологии в сфере деятельности будущего учителя 

музыки», «Исполнительское мастерство учителя музыки  (основной музыкальный инструмент)». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает: современную историю и культуру; историю профессионально-

творческого музыкального образования; историю, теорию и опыт игры на музыкальном инструменте. В)Умеет: 

решать научные и практические вопросы исполнительского искусства. С)Знает репертуар детской музыкальной 

школы. D)Владеет: концертно-исполнительским; профессиональным мастерством; профессиональным 

вмешательством; решением практических проблем; навыками организации и управления. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 

Наименование дисциплины: «Особенности индивидуального обучения на детских музыкальных 

инструментах». 

Автор программы: преподаватели: к.п.н. Қартбаева Ж.Ж., магистр Мухтарова С.К., магистр Берденова А.Ж. 

Цель изучения курса: Воспитание музыкально-исполнительского мастерства на основе развития творческого 

мышления будущих специалистов. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности индивидуального обучения на детских музыкальных 

инструментах, структура предмета состоит из частей, соединенных друг с другом. Это: индивидуальная 

практическая работа с учителем; домашнее задание; приобщение обучающихся к творческой деятельности; 

Ансамблевое исполнение; исполнительская практика. 

Пререквизиты: «Инклюзивное образование», «Специальность (фортепиано, баян, домбра, кобыз)», 

«Технология критериального оценивания». 

Постреквизиты: «Казахский народный инструментальный ансамбль», «История мировой музыки и народное 

творчество» 



209 
 

Ожидаемые результаты обучения: А)Современная история и культуру; формирование истории 

профессионально-творческих музыкальных знаний; История, теория и практика игры на музыкальных 

инструментах; Специальные комплексы музыкально-теоретических, исторических, общефизических 

дисциплин; Знает основные закономерности творческого и музыкального мышления; в)Решает научные и 

практические вопросы исполнительского искусства; Умеет профессионально работать. С)Знает и применяет 

особенности индивидуального обучения на детских музыкальных инструментах. D)Теоретическое, 

историческое, общепрофессиональное комплексы; Владеет основными закономерностями творческого и 

музыкального мышления. E)Владеет концертно-исполнительскими навыками; профессионального мастерства; 

профессионального общения; решения практических проблем; организации и управления. 

 

6В01404  – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

2 КУРС 

Прием 2019 год  

Компонент 
Код 

дисциплины 
Наименование предмета  
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Модуль 5.1  Философия и менеджмент образования, 15 кредитов 

БД ВК IO 2214 Инклюзивное образование    3 3 

ООД КВ MO 2115 Менеджмент образования  3 5 

ООД ОК Fil 2116 Философия 3 5 

ООД ОК FK 2117 Физическая культура 3 2 

Модуль 5.2  Философия и основы менеджмента образования, 15 кредитов 

БД ВК IO 2214 Инклюзивное образование    3 3 

ООД КВ OMO 2115 Основы менеджмента образования 3 5 

ООД ОК Fil 2116 Философия 3 5 

ООД ОК FK 2117 Физическая культура 3 2 

Модуль 6.1  Спортивные дисциплины, 15 кредитов 

БД КВ IFKS 2218 История физической  культуры и спорта  3 5 

БД КВ PMP 2219 Плавание с методикой преподавания 3 5 

БД КВ PIMP 2220 Подвижные игры с методикой преподавания 3 5 

Модуль 6.2 Основы теоретических и методических дисциплин в школе, 15 кредитов 

БД КВ ОО 2218 Олимпийское образование 3 5 

БД КВ TMOPSh 2219 Теоретические и методические основы плавания в школе 3 5 

БД КВ KNI 2220 Казахские национальные игры 3 5 

Модуль 7.1 Теория обучения и практика, 14 кредитов 

БД ВК PFKS 2221 Педагогика физической культуры и спорта 4 5 

БД КВ LSMP 2222 Лыжный спорт с методикой преподавания 4 5 

ООД ОК FK 2123 Физическая культура 4 2 

  Педагогическая практика 4 2 

Модуль 7.2  Педагогика физической культуры и практика, 14 кредитов 

БД ВК PFKS 2221 Педагогика физической культуры и спорта 4 5 

БД КВ TMOLPSh 2222 Теоретические и методические основы лыжной подготовки в школе 4 5 

ООД ОК FK 2123 Физическая культура 4 2 

  Педагогическая практика 4 2 

Модуль 8.1 Технология спортивных видов, 16 кредитов 

БД КВ PsFKS 2224 Психология физической культуры и спорта 4 5 

БД КВ NTMP 2225 Настольный теннис с методикой преподавания 4 6 

БД КВ MFKS 2226 Менеджмент физической культуры и спорта  4 5 

Модуль 8.2 Теоретические и методические основы спортивных игр в школе, 16 кредитов 

БД КВ PdFKS 2224 Психодиагностика в физической культуре и спорте 4 5 

БД КВ TMP 2225 Tеннис с методикой преподавания 4 6 

БД КВ POFKS 2226 Правовые основы физической культуры и спорта 4 5 

 

Модуль 5.1  Философия и менеджмент образования 

 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Инклюзивное образование 

Автор программы: Амантаева Б.И. старший преподаватель 
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Цель изучения курса: Формирование у студентов условий и истории развития специального образования и 

особенностей инклюзивного образования.  Ознакомить студентов с принципами обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями в инклюзивном образовании. Знакомство с различными типами учреждений 

для обучения детей с ограниченными возможностями. 

Краткое содержание дисциплины: Эволюция изменения отношения к людям с ограниченными 

возможностями. Раннее выявление недостатков в развитии и оказание им специальной помощи. Состояние 

содержания специального образования. Организация воспитания детей с недостатками в развитии. Сущность 

инклюзивного образования. Особенности процесса инклюзивного образования в разных странах. Работа 

учреждений инклюзивного образования в Казахстане. Правовые условия реформы образования. Организация 

работы по подключению детей с ограниченными возможностями к общеобразовательной организации. 

Контроль и оценка инклюзивного образования. Принципы построения программы личностно-развивающего 

обучения. Эффективные методы общения с родителями. Организация учебно –воспитательного процесса в 

дошкольных учреждениях, организациях среднего образования и лечебно –профессиональных учреждениях. 

Пререквизиты: Дошкольная педагогика, Основы логопедии 

Постреквизиты: Формы организации логопедической работы в дошкольных учреждениях, организация 

психологической работы с детьми с ОВ 

Ожидаемые результаты обучения: A)умеет применять полученные знания, умения и навыки на практике. 

B)умеет использовать объем знаний об образцах организации деятельности кабинетов инклюзивного 

образования в дошкольных организациях. C)умеет использовать знания об инклюзивном образовании. 

D)изучает особенности интеграции в общество и коррекционно-развивающего обучения детей, нуждающихся в 

специальной помощи. E)изучает методы общения с родителями в инклюзивном образовании. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) Е) 

Наименование дисциплины: Менеджмент в образовании  

Автор программы: к.п.н., доцент Мукеев Н.Е. 

Цель дисциплины: овладение студентами теоретических основ управления менеджмента и педагогического 

менеджмента  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы проблем управления менеджмента и 

педагогического менеджмента. Формирование менеджмента как научной теории. Основные функции 

менеджмента. Содержание школьного управления и методы исследования. Особенности системы управления 

школой, теоретические проблемы организации ее работы.  

Пререквизиты: Педагогические и гуманитарные дисциплины в школе, самопознание, психология 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Анализ ситуаций и процессов управления, выявление влияния на них 

микро и макро среды; В)Сравнение и классификация, группировка разных типов и моделей управления; 

управление по обеспечению личностного развития и полной социализации детей, подростков и молодежи в 

системе непрерывного образования; C)Организация деловых отношений с людьми в социальных и 

производственных системах; организация трехстороннего (ребенок-родитель-педагог) педагогического 

партнерства в контексте личностно-ориентированного обучения и воспитания; D)Анализ и программирование 

организации и управления социально-педагогической и психологической коррекционной работой; 

Е)Реализация процесса рефлексии, самоконтроля и коррекции результатов педагогической деятельности. 

 

Модуль 5.2  Философия и основы менеджмента образования 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Основы менеджмента образования 

Автор программы: к.п.н., доцент Мукеев Н.Е. 

Цель дисциплины: овладение студентами теоретических основ управления менеджмента и педагогического 

менеджмента  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы проблем управления менеджмента и 

педагогического менеджмента. Формирование менеджмента как научной теории. Основные функции 

менеджмента. Содержание школьного управления и методы исследования. Особенности системы управления 

школой, теоретические проблемы организации ее работы.  

Пререквизиты: Педагогические и гуманитарные дисциплины в школе, самопознание, психология 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Анализ ситуаций и процессов управления, выявление влияния на них 

микро и макро среды; В)Сравнение и классификация, группировка разных типов и моделей управления; 

управление по обеспечению личностного развития и полной социализации детей, подростков и молодежи в 

системе непрерывного образования; C)Организация деловых отношений с людьми в социальных и 

производственных системах; организация трехстороннего (ребенок-родитель-педагог) педагогического 

партнерства в контексте личностно-ориентированного обучения и воспитания; D)Анализ и программирование 
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организации и управления социально-педагогической и психологической коррекционной работой; 

Е)Реализация процесса рефлексии, самоконтроля и коррекции результатов педагогической деятельности. 

 

Модуль 6.1  Спортивные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: История физической культуры и спорта 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Дать студентам знания о возникновении и развитии средств, форм и методов, идей и 

теорий в области физического воспитания в различные периоды существования общества. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в предмет ИФК и спорта. Физическая культура в древнем мире. 

Физическая культура в рабовладельческом обществе, в средние века, в новое и новейшее время. Физическая 

культура и спорт в различные исторические периоды. Физическая культура и спорт в период присоединения 

Казахстана к России. Физическая культура и спорт в Казахстане в дореволюционный и послереволюционный 

период. Становление и развитие физического воспитания в школах Казахстана. Физкультурное движение в 

СССР в годы ВОВ.  Организация физической культуры и спорта. Развитие физической культуры и спорта в 

государствах содружества на современном этапе. Международное спортивное движение. Олимпийские игры: 

возникновение, содержание, возрождение игр, современное развитие Олимпийских игр. 

Пререквизиты: «Современная история Казахстана», «Легкая атлетика с методикой преподавания», 

«Гимнастика с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Баскетбол с методикой преподавания», «Волейбол с методикой преподавания», «Футбол с 

методикой преподавания». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать историю развития, перспективы развития ФКиС 

на разных этапах существования человеческого общества. В)Уметь использовать в педагогической 

деятельности, полученные знания, умения и навыки в области совершенствования системы физического 

воспитания. С)Студент должен приобрести способность  к вынесению суждений, формулированию выводов. 

Д)Овладеть основами педагогического мастерства; Е)Знать принципы, методы, средства обучения и воспитания 

детей и подростков.   

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Плавание с методикой преподавания 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: Курс «Плавание с методикой преподавания» призван раскрыть общие вопросы по 

организации и проведению занятий по плаванию; вооружить студентов теоретическими и практическими 

знаниями в области плавания. 

Краткое содержание дисциплины: Структура и содержание предмета плавания. Классификация и общая 

характеристика видов плавания. Характеристика основных групп средств и методов, применяемых при 

обучении плаванию. Методика обучения технике плавания. Форма проведения занятий по плаванию. 

Характеристика приемов спасения утопающих с помощью специального спасательного инвентаря. Организация 

и проведение соревнований по плаванию. 

Пререквизиты: «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Анатомия и физиология человека»,  

«Гимнастика с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Физическое воспитание в малокомплектной школе», «Гигиена физического культуры и 

спорта», «Теория и методика обучения базовым видам спорта» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты должны знать и понимать основные современные 

образовательные технологии обучения плаванию. В)Уметь использовать на практике полученные знания, 

умения и навыки. С)Студент должен приобрести способность к вынесению суждений, формулированию 

выводов. Д)По окончании курса студент должен овладеть основами педагогического мастерства, знать 

принципы, методы, средства обучения и воспитания детей и подростков. Е)По окончании курса студент должен 

знать теоретические, методические и практические основы обучения  плаванию. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Подвижные игры с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Дать студентам современные знания о месте и значении подвижных игр  в учебно-

тренировочном процессе, сформировать у них профессионально-педагогические знания, умения и навыки 

планирования, организации и проведения подвижных игр на занятии. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Цель и задачи дисциплины. Игра – как средство физического 

воспитания. Понятие об игровой деятельности. Педагогическая характеристика подвижных игр детей 

школьного возраста. Классификация подвижных игр. Формы организации и проведения подвижных игр. 

Оздоровительное, образовательное и воспитательное значение подвижных игр. Методика проведения и 

применения подвижных игр. Подвижные игры на уроках физической культуры в младшем, среднем и старшем 
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школьном звене. Подвижные игры во внеурочное время, на спортивных праздниках. Игры-атракционы. 

Подвижные  игры. Соревнования по подвижным играм. Подвижные игры в летних оздоровительных лагерях. 

Подвижные игры на занятиях различными видами спорта. 

Пререквизиты: «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Физическая культура»,  «Гимнастика с 

методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Физическое воспитание в малокомплектной школе», «Теория и методика обучения базовым 

видам спорта», спортивные дисциплины 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать методические основы организации и проведения 

подвижных игр во всех формах физического воспитания; В)Уметь  использовать полученные знания, умения и 

навыки в области методики применения и проведения национальных и подвижных игр. С)Приобрести 

способность к вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Овладеть основами педагогического 

мастерства, знать принципы, методы, средства обучения и воспитания детей и подростков. Е)Овладеть 

профессионально-педагогическими умениями и навыками. 

 

Модуль 6.2 Основы теоретических и методических дисциплин в школе 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Олимпийское образование 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель  изучения курса: изучить историю Олимпийского движения в мире и в Казахстане,  современное 

развитие профессионального спорта. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Исторические аспекты становления и развития различных видов 

спорта. Образование международных спортивных организаций. Международное спортивное движение. 

Значение Олимпийских игр. Организация Олимпийских игр. Развитие Олимпийского движения Республики 

Казахстан. Зимние Олимпийские игры. Летние Олимпийские игры. Современное олимпийское движение и его 

проблемы. Олимпийские игры и развитие спорта. Международный Олимпийский Комитет. Профессиональный 

спорт: развитие, содержание, цели и задачи, современное состояние. 

Пререквизиты: «Современная история Казахстана», «Легкая атлетика с методикой преподавания», 

«Гимнастика с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Баскетбол с методикой преподавания», «Волейбол с методикой преподавания», «Футбол с 

методикой преподавания». 

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студенты должны знать и 

понимать значение Олимпийских игр в развитии спорта, состояние профессионального спорта на 

современном этапе. В)Студент должен уметь использовать в педагогической деятельности, полученные 

знания, умения и навыки. С)Студент должен приобрести способность к вынесению суждений, 

формулированию выводов. Д)По окончании курса студент должен овладеть основами педагогического 

мастерства. Е)По окончании курса студент должен овладеть знаниями в области развития Олимпийских игр и 

профессионального спорта. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Теоретические и методические основы плавания в школе 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: раскрыть общие вопросы по организации и проведению уроков физической культуры 

по плаванию в общеобразовательной школе, вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями в 

области  организации работы по плаванию. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Цели и задачи дисциплины. Структура и содержание 

дисциплины. Урок - основная форма проведения занятий по плаванию. Структура, построение урока. Учет 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей учащихся при  проведении уроков по плаванию. Средства 

обучения. Виды плавания. Методика обучения плаванию школьников различных возрастных групп.   

Пререквизиты: «Теория и методика избранного вида спорта», «Анатомия человека»,  «Гимнастика с 

методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Здоровье сберегающие технологии в условиях общеобразовательных школ», «Гигиена 

физического культуры и спорта», «Методика преподавания предмета «Физическая культура»  в 

общеобразовательной школе в условиях обновления содержания образования» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты должны знать современные образовательные технологии 

обучения школьников плаванию. В)Уметь использовать полученные знания, умения и навыки в области  

методики обучения плаванию школе. С)Должен приобрести способность к вынесению суждений, 

формулированию выводов. Д)Должен овладеть основами педагогического мастерства, знать принципы, 

методы, средства обучения и воспитания детей и подростков. Е)По окончании курса студент должен овладеть 

профессионально-педагогическими умениями и навыками в области изучения плавания в школе. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Казахские национальные  игры 

Автор программы: Мамытов Б.К. 

Цель изучения курса. Формирование профессиональных знаний, практических умений и навыков по 

организации и применению казахских национальных  игр в учебном процессе по физическому воспитанию. 

Краткое содержание дисциплины. Введение. Содержание дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Понятие 

об игровой деятельности. Значение казахских национальных игр в физическом воспитании школьников. 

Содержание национальных игр. Методика проведения  игр на уроках физической культуры с детьми 

различного возраста.  Применение  казахских национальных  игр во внешкольной и внеклассной работе по 

физической культуре. Тогыс-кумалак. Организация и проведение  соревнований по казахским национальным 

играм. 

Пререквизиты: «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Физическая культура», «Гимнастика с 

методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Физическое воспитание в малокомплектной школе», «Методика преподавания предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательной школе в условиях обновления содержания образования», 

спортивные дисциплины 

Ожидаемые результаты обучения: А)Должен знать актуальные проблемы теории и методики 

преподавания. В)Должен уметь управлять процессом изучения казахскими национальными играми в 

условиях обновления программы. С)Должен приобрести способность планировать и проводить казахские 

национальные игры во всех формах физического воспитания. Д)Иметь навыки применения казахских 

национальных игр в учебно-тренировочном процессе спортсменов различных видов спорта. Е)Владеть 

методами, средствами и формами организации проведения  национальных игр с детьми различных возрастных 

групп. 

 

Модуль 7.1 Теория обучения и практика 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Педагогика физической культуры и спорта 

Автор программы: Зейбель  В.И. 

Цель изучения курса: является создание целостного представления о сущности, специфике, закономерностях 

педагогики в области физической культуры и спорта, систематизация и углубление знаний, технологии 

преподавания и умения их практической реализации.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы  педагогики физической культуры и 

спорта. Профессионально-педагогическая компетентность  специалистов в области физической культуры и 

спорта.  Место физической культуры и спорта в системе целостного педагогического процесса. Обучение в 

условиях реализации целостного педагогического процесса. Формы организации педагогического процесса в 

области физической культуры и спорта. Методы обучения. Воспитание в системе целостного педагогического  

процесса. Педагогические основы воспитания личности в спортивной команде. Основы педагогического 

мастерства. 

Пререквизиты:  «Инклюзивное образование», «Гимнастика с методикой преподавания», «Легкая атлетика с 

методикой преподавания» 

Постреквизиты: «Педагогическое мастерство учителя физической культуры и тренера», «Теория и методика 

физической культуры», «Теория и методика  детско-юношеского спорта». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать специфику организации и проведения занятий по физической 

культуре и спорту в различных образовательных учреждениях. В)Уметь использовать психолого-

педагогические закономерности развития физических качеств и двигательных умений; С)Должен приобрести 

навыки свободного выбора и владения основными методами, средствами и формами обучения и воспитания; 

Д)Должен ориентироваться в проблемах педагогики, обусловленных спецификой физической культурой. 

Е)Должен анализировать учебную и учебно-методическую литературу, осуществлять выбор образовательных 

средств построения целостного педагогического процесса 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Лыжный спорт с методикой преподавания 

Автор программы: Жумагамбетов С.С. 

Цель  изучения курса: формирование профессиональных знаний, умений и  навыков по теории и методики 

обучения различным видам с лыжного спорта, необходимых выпускникам вузов РК для самостоятельной 

работы в качестве преподавателя или тренера, с различным контингентом занимающихся. 

Краткое содержание дисциплины: История возникновения и развития лыжного спорта. Виды лыжного 

спорта: классификация, характеристика. Основы техники и методика обучения передвижению на лыжах. 

Требования к проведению уроков по лыжной подготовке. Организация и методика проведения занятий с 

детьми, подростками, юношами и взрослым населением. Проведение соревнований. 
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Пререквизиты: «Анатомия и физиология человека», «Гимнастика с методикой преподавания», «Легкая 

атлетика с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Теория и методика детско-юношеского спорта», «Теория и методика физической культуры», 

«Физическое воспитание в малокомплектной школе». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Должны знать и понимать историю развитие  лыжной подготовки и 

лыжного спорта В)Уметь использовать в практике профессиональную речь и специальные жесты; владеть 

методикой обучения способам передвижения на лыжах с учетом возрастных особенностей С)Должны 

приобрести навыки к регулярным занятиям лыжным спортом; Д)Должны овладеть методикой обучения 

способам передвижения на лыжах. Е)Должны освоить на практических занятиях  технику и методику обучения 

лыжного спорта. 

 

Модуль 7.2  Педагогика физической культуры и практика 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Теоретические и методические основы лыжной подготовки в школе 

Автор программы: Жумагамбетов С.С. 

Цель  изучения курса: раскрыть общие вопросы по организации и проведению уроков физической культуры 

по лыжному спорту в общеобразовательной школе, вооружить студентов теоретическими и практическими 

знаниями в области  организации уроков по лыжному спорту. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание программы   по физической культуре в общеобразовательной 

школе для 1-11 классов (раздел Лыжный спорт).  Методика преподавания лыжного спорта в 

общеобразовательных школах с учетом возрастно-половых особенностей школьников. Урок – основная форма 

проведения занятий по лыжам. Требования к структуре и организации уроков по лыжному спорту в школе. 

Пререквизиты:  «Анатомия и физиология человека», «Гимнастика с методикой преподавания», «Легкая 

атлетика с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Теория и методика  детско-юношеского спорта», «Теория и методика физической 

культуры», «Методика преподавания предмета «Физическая культура»  в общеобразовательной школе в 

условиях обновления содержания образования». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Формулировать  конкретные  задачи  преподавания  лыжного  спорта  в 

школах; В)Умение владеть методикой обучения способам передвижения на лыжах с учетом возрастных 

особенностей и методикой развития физических качеств при занятиях на лыжах; С)Должен приобрести навыки 

к регулярным занятиям лыжным спортом; Д)Должен овладеть методикой построения урока физической 

культуры по лыжной подготовке . Е)Должен освоить технику выполнения  различных  лыжных ходов. 

 

Модуль 8.1 Технология спортивных видов 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)     

Наименование дисциплины:  Психология  физической культуры и спорта 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель  изучения курса: формирование профессионально-педагогической готовности будущего тренера по 

видам спорта и учителя физической культуры в условиях модернизации. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Психология физической культуры. Развитие, 

воспитание и формирование личности. Психологические основы обучения и воспитания. Спорт как 

специфический вид человеческой деятельности. Психология личности и коллектива  в спорте. Психические 

процессы, свойства и состояния. Психические явления и особенности их протекания и изменения в сфере 

физической культуры и спорта. Социально-психологические основы общения, обучения и совершенствования в 

спорте. Психологию личности и коллектива в спорте. Психологическое обеспечение  спортивной  деятельности.  

Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», 

«Легкая атлетика  с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Педагогическое мастерство учителя физической 

культуры и тренера», «Теория и методика  детско-юношеского спорта». 

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студенты должны знать и 

понимать основы воспитание личности в коллективе. В)Умение использовать в практике основы психологии 

физической культуры и спорта. С)Студент должен приобрести способность к вынесению суждений, 

формулированию выводов. Д)Студент должен овладеть основами педагогического мастерства, знать принципы, 

методы, средства обучения и воспитания детей и подростков. Е)Студенты должны знать разделы психологии, 

владеть приемами  психологических исследований.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование  дисциплины: Настольный теннис с методикой преподавания 

Автор программы: Жумагамбетов С.С. 
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Цель изучения курса: Вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для организации и 

проведения уроков по настольному теннису в общеобразовательной школе; привить студентам 

профессионально-педагогические навыки в проведении уроков и тренировочных занятий по настольному 

теннису. 

Краткое содержание дисциплины: История возникновения и развития настольного тенниса. Роль и место 

настольного тенниса в системе физического воспитания и оздоровления населения. Правила игры в настольный 

теннис и методика судейства. Классификация технических приемов и основы тактики игры. Педагогические 

принципы и правила, применяемые в процессе обучения. Средства и методы обучения настольному теннису. 

Особенности методики обучения и преподавания в школе. Виды соревнований. Планирование, организация и 

проведение соревнований. 

Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», 

«Легкая атлетика  с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Методика преподавания предмета «Физическая 

культура» в общеобразовательной школе в условиях обновления содержания образования», «Теория и методика  

детско-юношеского спорта». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты должны знать и понимать теоретические, методические и 

практические основы проведения занятий  по настольному теннису. В)Знать и уметь  использовать полученные 

знания, умения и навыки в профессиональной деятельности. С)Студент должен приобрести способность к 

вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Уметь использовать педагогические умения, позволяющие 

решить задачи обучения настольному теннису в школьных учреждениях. Е)Студент должен  владеть 

средствами и методами обучения игре. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)     

Наименование дисциплины:  Менеджмент физической культуры и спорта 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель  изучения курса: вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями в области 

организации  и управления физической культуры и спорта .  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы социального управления. Государственная политика 

в области физической культуры и спорта. Характеристика физической культуры и спорта  и ее место в жизни 

общества. Физкультурно-спортивные организации,их виды и правовое положение. Характеристика 

социального управления. Основные понятия теории менеджмента. Государственные органы менеджмента 

физической культуры и спорта. Общественные органы  менеджмента физической культуры и спорта. 

Физкультурно-спортивные организации. Подготовка физкультурных кадров и организация работы по их 

расстановке. Финансирование физической культуры и спорта. Материально-техническое обеспечение 

физической культуры и спорта.  Порядок приобретения спортивного инвентаря и оборудования. 

Пререквизиты: «Гимнастика с методикой преподавания», «Легкая атлетика  с методикой преподавания». 

«Менеджмент образования». 

Постреквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Педагогическое мастерство учителя физической 

культуры и тренера», «Теория и методика  детско-юношеского спорта». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Должен знать и понимать задачи, стоящие перед физической 

культурой в области организации и управления физической культурой и спортом В)Умение использовать в 

практике основы организации и управления физической культурой и спортом. С)Должен приобрести 

способность к вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Должен овладеть навыками в выборе 

системы измерений и интерпретации результатов педагогических исследований в области физического 

воспитания школьников. Е)Студенты должны знать теоретические основы социального управления физической 

культурой и спортом.  

 

Модуль 8.2 Теоретические и методические основы спортивных игр в школе 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Психодиагностика  в физическом воспитании и спорте 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов общего представления о спортивной психодиагностике, 

теории и методах психодиагностических измерений 

Краткое содержание: Теория психодиагностических измерений. Методика психодиагностических измерений в 

спорте. Методы измерения надежности и устойчивости соревновательной деятельности. Методы исследования 

психических процессов. Методы исследования личности. 

Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», 

«Легкая атлетика  с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Педагогическое мастерство учителя физической 

культуры и тренера», «Теория и методика  детско-юношеского спорта». 



216 
 

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студенты должны знать и 

понимать содержание спортивной психодиагностики. В)Умение управлять своим поведением и поведением 

других в сложных условиях спортивной деятельности. С)Студент должен приобрести способность к вынесению 

суждений, формулированию выводов. Д)По окончании курса студент должен овладеть основами 

педагогического мастерства, знать принципы, методы, средства обучения и воспитания детей и подростков. 

Е)Студенты должнывладеть методами спортивной психодиагностики . 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование  дисциплины: Теннис с методикой преподавания 

Автор программы: Жумагамбетов С.С. 

Цель изучения курса: Вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для организации и 

проведения занятий по теннису; привить студентам профессионально-педагогические навыки в проведении 

уроков и тренировочных занятий по  теннису. 

Краткое содержание дисциплины: История возникновения и развития тенниса. Современное состояние 

тенниса. Роль и место тенниса в системе физического воспитания и оздоровления населения. Правила игры в 

настольный теннис и методика судейства. Классификация технических приемов и основы тактики игры. 

Педагогические принципы и правила, применяемые в процессе обучения. Средства и методы обучения 

настольному теннису. Особенности методики обучения и преподавания в школе. Виды соревнований. 

Планирование, организация и проведение соревнований. 

Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», 

«Легкая атлетика  с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Основы спорта и профессионально-прикладной 

физической подготовки», «Теория и методика  детско-юношеского спорта». 

Ожидаемые результаты обучения: А)студенты должны знать и понимать теоретические, методические и 

практические основы проведения занятий  по настольному теннису. В)Знать и уметь  использовать полученные 

знания, умения и навыки в профессиональной деятельности. С)Студент должен приобрести способность к 

вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Уметь использовать педагогические умения, позволяющие 

решить задачи обучения настольному теннису в школьных учреждениях. Е)Студент должен  владеть 

средствами и методами обучения игре. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Правовые основы физической культуры и спорта  

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: состоит в овладении студентами основами правовых знаний в области физической 

культуры и спорта, выработке позитивных отношений к вопросам связанных с физической культурой и спорту, 

в рассмотрении правоотношений в данной области с точки зрения социальной реальности, выработанной 

современным обществом, наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Краткое содержание:  Теоретические основы правового регулирования в сфере физической культуры и спорта. 

История формирования отечественной нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и спорта. 

Современная нормативно-правовая база физической культуры и спорта в Казахстане. Конституционные права 

человека и гражданина в области физической культуры и спорта. Закон о физической культуре и спорте. 

Гражданско-правовое регулирование деятельности государственных органов управления физической культурой 

и спортом, общественных объединений физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности. 

Правовой статус основных субъектов физкультурно-спортивного движения в Казахстане. Социально-правовой 

статус педагога, преподавателя, тренера, организатора физической культуры и спорта. Правовое положение 

коммерческих и некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта. Нормативно-правовые 

акты международных организаций физической культуры и спорта. 

Пререквизиты: «Гимнастика с методикой преподавания», «Легкая атлетика с методикой преподавания». 

«Менеджмент образования». 

Постреквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Педагогическое мастерство учителя физической 

культуры и тренера», «Теория и методика  детско-юношеского спорта». 

Ожидаемые результаты обучения: А)знать законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в РК. В)уметь соблюдать правовые нормы и использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности С)уметь использовать полученные знания на практике; 

анализировать нормативные правовые акты в области физической культуры и спорта;. Д)применять 

полученные знания для оказания практической правовой помощи обучающемуся и воспитаннику в качестве 

педагога, тренера и организатора физической культуры и спорта. Е)готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования. 
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6В01404 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

2(3) КУРС 

Прием 2019 год  

Компонент 
Код 

дисциплины 
Наименование предмета  

С
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р
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6.1 Модуль  Образовательные ресурсы и философия, 15 кредитов 

БД ВК IO 2214 Инклюзивное обучение 3 3 

БД ВК AFCh  2115 Анатомия и физиология человека 3 5 

ООД КВ МO 2116 Менеджмент образования 3 5 

ООД ОК FK 2117 Физическая культура 3 2 

Модуль 6.2 Подвижные игры, 10 кредитов 

БД ВК IO 2214 Инклюзивное обучение 3 3 

БД ВК AFCh 2115 Анатомия и физиология человека 3 5 

ООД КВ OMO 2216 Основы менеджмента образования 3 5 

ООД ОК FK 1217 Физическая культура 3 2 

7.1 Модуль Спортивные дисциплины, 15 кредит 

БД КВ IFKS 2218 История физической культуры и спорта 3 5 

БД КВ VMP 2219 Волейбол с методикой преподавания 3 5 

БД КВ FMP 2220 Футбол с методикой преподавания 3 5 

7.2 Модуль Теоретические и методические основы спортивных дисциплин в школе, 15 кредитов 

БД КВ ОО 2218 Олимпийское образование 3 5 

БД КВ TMOVSh 2219 Теоретические и методические основы волейбола в школе 3 5 

БД КВ TMOFSh 2220 Теоретические и методические основы футбола в школе 3 5 

8  Модуль. Теоретико - психологические основы физической культуры, 15 кредитов 

БД ВК PFKS 2221 Психология физической культуры и спорта 4 5 

БД ВК TKO 2222 Технология критериального оценивания 4 3 

БД ВК TMDUS 2223 Теория и методика детско-юношеского спорта 4 5 

  Педагогическая практика 4 2 

9.1 Модуль Обновленная технология физического воспитания, 15 кредитов 

БД КВ PMP 2224 Плавание с методикой преподавания 4 5 

БД КВ SS 2225 Спортивные сооружения 4 5 

БД КВ TMP 2226 Туризм с методикой преподавания 4 3 

ООД ОК FK  2127 Физическая культура 4 2 

9.2 Модуль Медико-спортивные дисциплины, 15 кредитов 

БД КВ TMOPSh 2224 Теоретические и методические основы плавания в школе 4 5 

БД КВ PSPSS  2225 Планирование и строительство простейших спортивных сооружений 4 5 

БД КВ TKRSh 2226 Туристко-краеведческая работа в школе 4 3 

ООД ОК FK  2127 Физическая культура 4 2 

 

6В01404 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

2(2) КУРС 

(Технологии дистанционного обучения на основе высшего профессионального образования) 

Прием 2019 год 

Компонент 
Код 

дисциплины 
Наименование предмета  

С
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т
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6 Модуль Обновленная технология физического воспитания, 20 кредитов 

БД ВК 
MРРFKOShUO

SO 2215 

Методика преподавания предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательной школе в условиях обновления содержания 

образования 

3 5 

ООД КВ FFVS 2316 Физиология физического воспитания и спорта 3 5 

ООД ОК TMFK 2317 Теория и методика физической культуры 3 5 

ООД ОК OSPPFP 2318 
Основы спорта и профессионально-прикладной физической 

подготовки 
3 

5 

7.1 Модуль Основы инновации физической культуре, 10 кредитов 
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ПД КВ 
MPESOFV 

2221 

Методика применения электронных средств обучения в 

физическом воспитании 
3 5 

БД КВ PMP 2222 Плавание с методикой преподавания 3 5 

7.2 Модуль Коммуникационные технологии в физическом воспитании, 10 кредитов 

ПД КВ IKTUFK 2221 
Информационно-коммуникационные технологии на уроках 

физической культуре 
3 5 

БД КВ TMOPSh 2222 Теоретические и методические основы плавания в школе 3 5 

8.1 Модуль Педагогическое мастерство в физическом воспитании, 18 кредитов 

ПД КВ TMP 2321 Туризм с методикой преподавания 4 4 

ПД КВ 
PMUFKT 2322 

Педагогическое мастерство учителя физической культуры и 

тренера 
4 5 

ПД КВ MFKS 2323 Менеджмент физической культуры и спорта 4 4 

  Педагогическая практика 4 5 

8.2 Модуль Оздоровительные технологии в школе, 18 кредитов 

ПД КВ TKRSh 2321 Турститко-краеведческая работа в школе 4 4 

ПД КВ 
ZTUOSh 2322 

Здоровьесберегающие технологии в условиях 

общеобразовательных школ 
4 5 

ПД КВ POFKS 2323 Правовые основы физической культуры и спорта 4 4 

  Педагогическая практика 4 5 

 

5В010800 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

3 КУРС 

Прием 2018 год  

Компонент 
Код 

дисциплины 
Наименование предмета  

С
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Модуль 7.1 Профессионально-ориентированные дисциплины и психология, 20 кредитов 

БД ОК PK(R)Ya 3208 Профессиональный  казахский (русский язык) 5 3 

БД ОК POIYa 3209 Профессионально-ориентированный иностранный язык 5 3 

БД ОК TMFК 3210 Теория и методика  физической культуры 5 5 

БД ОК PFKS 3211 Педагогика физической культуры и спорта 5 3 

БД КВ PFKS 3212 Психология  физической культуры и спорта 5 5 

  Педагогическая практика 5 1 

Модуль 7.2 Профессионально-ориентированные дисциплины  и психодиагностика 20 кредитов 

БД ОК PK(R)Ya 3208 Профессиональный  казахский (русский язык) 5 3 

БД ОК POIYa 3209 Профессионально-ориентированный иностранный язык 5 3 

БД ОК TMFК 3210 Теория и методика  физической культуры  5 5 

БД ОК PFKS 3211 Педагогика физической культуры и спорта 5 3 

БД КВ PFVS 3212 Психодиагностика в физическом воспитании и спорте 5 5 

  Педагогическая практика 5 1 

Модуль 8.1 Спортивные игры с методикой преподавания, 17 кредитов 

БД КВ BMP 3213 Баскетбол с методикой преподавания 5 7 

БД КВ VMP 3214 Волейбол с методикой преподавания 6 5 

БД КВ 
MPPFKOShUO

SO 3215 

Методика преподавания  предмета "Физическая культура" в 

общеобразовательной школе в условиях обновления содержания 

образования. 

6 5 

Модуль 8.2 Теоретические и методические основы спортивных игр  в школе, 17 кредитов 

БД КВ TMOBSh 3213 Теоретические и методические основы баскетбола в школе 5 7 

БД КВ TMOVSh 3214 Теоретические и методические основы волейбола в школе 6 5 

БД КВ TTFVDU 3215 
Теория и технология физического воспитания в дошкольных 

учреждениях 
6 5 

Модуль 13.1 Методика преподавания физического воспитания в школе, 13 кредитов 

ПД ОК TMOBVS 3305 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (по 

школьной программе) 
5 3 

ПД КВ 
MPFVMSh 

3306 

Методика преподавания физического воспитания в 

малокомплектных школах  
6 5 

ПД КВ FVShR 3307 Физическое воспитание школьников  региона 6 5 
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Модуль 13.2 Теория и методика обучения базовым видам спорта,  13 кредитов 

ПД ОК TMOBVS 3305 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (по 

школьной программе) 
5 3 

ПД КВ TTFVNSh 3306 
Теория и технология физического воспитания в начальной 

школе 
6 5 

ПД КВ FVSOSh 3307 
Физическое воспитание в сельских общеобразовательных 

школах 
6 5 

Модуль 14.1  Медико-биологические дисциплины, 10 кредитов 

ПД КВ GFKS 3308 Гигиена физической культуры и спорта 6 5 

ПД ВК FOFVS 3309 Физиологические основы физического воспитания и спорта 6 5 

Модуль 14.2 Комплексный контроль в спорте, 10 кредитов 

ПД КВ KSS 3308 Комплексный контроль в спорте 6 5 

ПД ВК FOFVS 3309 Физиологические основы физического воспитания и спорта 6 5 

 

Модуль 7.1 Профессионально-ориентированные дисциплины и психология 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)     

Наименование дисциплины:  Психология  физической культуры и спорта 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель  изучения курса: формирование профессионально-педагогической готовности будущего тренера по 

видам спорта и учителя физической культуры в условиях модернизации. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Психология физической культуры. Развитие, 

воспитание и формирование личности. Психологические основы обучения и воспитания. Спорт как 

специфический вид человеческой деятельности. Психология личности и коллектива  в спорте. Психические 

процессы, свойства и состояния. Психические явления и особенности их протекания и изменения в сфере 

физической культуры и спорта. Социально-психологические основы общения, обучения и совершенствования в 

спорте. Психологию личности и коллектива в спорте. Психологическое обеспечение  спортивной  деятельности.  

Пререквизиты: «Введение в специальность», «Организация внеклассной и внешкольной работы в школе», 

«Общая и возрастная психология» 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки», «Методика 

преподавания физического воспитания в малокомплектных школах», «Физическое воспитание школьников  

региона». 

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студенты должны знать и 

понимать основы воспитание личности в коллективе. В)Умение использовать в практике основы психологии 

физической культуры и спорта. С)Студент должен приобрести способность к вынесению суждений, 

формулированию выводов. Д)Студент должен овладеть основами педагогического мастерства, знать принципы, 

методы, средства обучения и воспитания детей и подростков. Е)Студенты должны знать разделы психологии, 

владеть приемами  психологических исследований. 

 

Модуль 7.2 Профессионально-ориентированные дисциплины  и психодиагностика   

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Психодиагностика  в физическом воспитании и спорте 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов общего представления о спортивной психодиагностике, 

теории и методах психодиагностических измерений 

Краткое содержание: Теория психодиагностических измерений. Методика психодиагностических измерений в 

спорте. Методы измерения надежности и устойчивости соревновательной деятельности. Методы исследования 

психических процессов. Методы исследования личности. 

Пререквизиты: «Введение в специальность», «Организация внеклассной и внешкольной работы в школе», 

«Общая и возрастная психология» 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки», «Методика 

преподавания физического воспитания в малокомплектных школах», «Физическое воспитание школьников  

региона». 

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студенты должны знать и 

понимать содержание спортивной психодиагностики. В)Умение управлять своим поведением и поведением 

других в сложных условиях спортивной деятельности. С)Студент должен приобрести способность к вынесению 

суждений, формулированию выводов. Д)По окончании курса студент должен овладеть основами 

педагогического мастерства, знать принципы, методы, средства обучения и воспитания детей и подростков. 

Е)Студенты должны владеть методами спортивной психодиагностики. 
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Модуль 8.1 Спортивные игры с методикой преподавания 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Баскетбол с методикой преподавания 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: Дать студентам современные знания о месте и значении баскетбола в системе 

физического воспитания, сформировать у них профессионально-педагогические умения и навыки, 

позволяющие решать задачи обучения и преподавания баскетбола. 

Краткое содержание дисциплины. История становления баскетбола как вида спорта. Правила игры. Правила 

соревнований, судейство. Классификация технико-тактических действий. Функции игроков. Методика  

обучения технике и тактике игры в баскетбол.Средства и методы  физической. технической и тактической 

подготовки баскетболистов. Организация и проведение уроков по баскетболу в школе. Проведение 

соревнований по баскетболу. 

Пререквизиты: «Педагогика», «Национальные и подвижные игры с методикой преподавания», «Организация 

внеклассной и внешкольной работы в школе». 

Постреквизиты: «Методика преподавания  предмета "Физическая культура" в общеобразовательной школе в 

условиях обновления содержания образования», «Применение информационных и компьютерных технологий  

в спортивных играх», «Теория и методика  детско-юношеского и профессионального спорта». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать методические основы организации и проведения 

занятий по баскетболу во всех формах физического воспитания; В)Уметь  использовать полученные знания, 

умения и навыки в области  методики применения и проведения баскетбола. С)Приобрести способность к 

вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Овладеть основами педагогического мастерства, знать 

принципы, методы, средства обучения и воспитания детей и подростков. Е)Овладеть профессионально-

педагогическими умениями и навыками в области баскетбола. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Волейбол с методикой преподавания 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: Вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для организации и 

проведения уроков по волейболу в общеобразовательной школе; привить студентам профессионально-

педагогические навыки в проведении уроков и тренировочных занятий по волейболу, подготовить 

высокообразованного и высококвалифицированного специалиста. 

Краткое содержание дисциплины: Роль и место волейбола в системе физического воспитания и оздоровления 

населения. Правила игры в волейбол и методика судейства. Классификация технических приемов и основы 

тактики игры. Педагогические принципы и правила, применяемые в процессе обучения.  Методики обучения и 

преподавания волейболу. Методика исправления ошибок. Техническая, тактическая, физическая, интегральная 

подготовка волейболистов. Проведения соревнований по волейболу. 

Пререквизиты: «Педагогика», «Национальные и подвижные игры с методикой преподавания», «Организация 

внеклассной и внешкольной работы в школе». 

Постреквизиты: «Теория и методика детско-юношеского и профессионального спорта», «Применение 

информационных и компьютерных технологий  в спортивных играх», «Основы спорта и профессионально-

прикладной физической подготовки». 

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студенты должны знать и 

понимать теоретические, методические и практические основы проведения различных форм физического 

воспитания по волейболу. В)Знать и уметь  использовать на практике полученные знания, умения и навыки. 

С)Студент должен приобрести способность к вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Уметь 

использовать педагогические умения, позволяющие решить задачи обучения волейболу в школьных 

учреждениях. Е)Студент должен  владеть средствами и методами обучения волейболу. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Методика преподавания предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательной школе в условиях обновления содержания образования  

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: изучение содержания обновленного содержания программы по физической культуре в 

школе,  для повышение мотивации обучающихся к укреплению физического и психического здоровья с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей, приобретение спортивно-специфических двигательных навыков и 

развитие физических способностей 

Краткое содержание дисциплины: Цель и задачи изучения учебного предмета «Физическая культура». 

Педагогические подходы к организации учебного процесса. Ценностно-ориентированный подход: личностно-

ориентированный подход, деятельностный подход, дифференцированный подход, коммуникативный подход к 

обучению, обучение на основе сквозных тем, игровое обучение, проектный подход, использование 

информационно-коммуникационных технологий. Подходы к оцениванию учебных достижений.  
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Критериальное оценивание. Формативное и суммативное оценивание. Организация содержания предмета 

«Физическая культура». Распределение учебной нагрузки. Содержание предмета «Физическая культура» 

Пререквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика обучения базовым видам 

спорта (по школьной программе)»  

Постреквизиты: «Теория и методика  детско-юношеского и профессионального спорта», «Основы спорта и 

профессионально-прикладной физической подготовки». 

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студенты должны знать  содержание 

обновленной программы по физической культуре в школе; В)Уметь использовать полученные знания и  

квалифицированно их применять; С)Студент должен приобрести навыки ценностно-ориентированного подхода 

в обучении; Д)По окончании курса студент должен  знать критерии оценивания учебных достижений; 

Е)Студент должен уметь использовать современные  электронные обучающие средства  по предмету 

«Физическая культура». 

 

Модуль 8.2 Теоретические и методические основы спортивных игр  в школе 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Теоретические и методические основы баскетбола в школе 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: Дать студентам современные знания о месте и значении баскетбола в системе 

физического воспитания школьников, сформировать у них профессионально-педагогические умения и навыки, 

позволяющие решать задачи обучения и преподавания баскетбола в общеобразовательной школе. 

Краткое содержание дисциплины. Баскетбол как средства всестороннего физического  развития школьников. 

Содержание игры в баскетбол. Урок – основная форма проведения занятий по баскетболу. Организация и 

проведение уроков по баскетболу в школе. Анализ технико-тактических действий баскетбола, входящих в 

школьную программу пог физической культуре. Средства и методы  обучения технике и тактике игры в 

баскетбол.Средства и методы  физической. технической и тактической подготовки баскетболистов.. 

Внеклассная и внешкольная работа по баскетболу. Проведение соревнований по баскетболу. 

Пререквизиты: «Педагогика», «Национальные и подвижные игры с методикой преподавания», «Организация 

внеклассной и внешкольной работы в школе». 

Постреквизиты: «Методика преподавания  предмета "Физическая культура" в общеобразовательной школе в 

условиях обновления содержания образования», «Применение информационных и компьютерных технологий  

в спортивных играх», «Теория и методика  детско-юношеского и профессионального спорта». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать методические основы организации и проведения 

уроков по баскетболу в общеобразовательной школе; В)Уметь  использовать полученные знания, умения и 

навыки в области  методики применения и проведения баскетбола  в школе. С)Приобрести способность к 

вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Овладеть основами педагогического мастерства, знать 

принципы, методы, средства обучения и воспитания детей и подростков. Е) Овладеть профессионально-

педагогическими умениями и навыками в области преподавания баскетбола. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Теоретические и методические основы  волейбола в школе 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: Вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для организации и 

проведения уроков по волейболу в общеобразовательной школе; привить студентам профессионально-

педагогические навыки в проведении уроков и тренировочных занятий по волейболу, подготовить 

высокообразованного и высококвалифицированного специалиста. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические и методические основы волейбола в школе. Применение 

средств технической, тактической подготовки по волейболу в зависимости от возрастно-половых особенностей 

школьников. Классификация технико-тактических действий в волейболе. Ошибки, методика их исправления. 

Контрольные нормативы по технике игры в волейбол. Проведение двухсторонних игр, судейство. Организация 

и проведение соревнований по волейболу в школе. 

Пререквизиты: «Педагогика», «Национальные и подвижные игры с методикой преподавания», «Организация 

внеклассной и внешкольной работы в школе». 

Постреквизиты: «Теория и методика детско-юношеского и профессионального спорта», «Применение 

информационных и компьютерных технологий  в спортивных играх», «Основы спорта и профессионально-

прикладной физической подготовки». 

Ожидаемые результаты обучения. А)В результате изучения дисциплины студенты должны знать и 

понимать теоретические, методические и практические основы уроков по волейболу. В)Знать и уметь 

использовать на практике полученные знания, умения и навыки. С)Студент должен приобрести способность  к 

вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Овладеть методикой обучения  и проведения уроков по 

волейболу Е)Студент должен овладеть профессионально-педагогическими умениями и навыками в области 

волейбола. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Теории и технологии физического воспитания в дошкольных учреждениях  

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических и практических знаний, умений и навыков будущих 

специалистов физической культуры по проблемам физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Цели и задачи дисциплины. Роль и значение физического 

воспитания в дошкольных учреждениях на современном этапе. Средства и  формы организация физического 

воспитания детей в дошкольных учреждениях, перспективы их развития. Методика проведения физической 

культуры в дошкольных учреждениях. Структура и содержание занятий  по физическому воспитанию в 

дошкольных учреждениях.  

Пререквизиты:  «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика обучения базовым видам 

спорта (по школьной программе)»  

Постреквизиты: «Теория и методика детско-юношеского и профессионального спорта», «Основы спорта и 

профессионально-прикладной физической подготовки». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать структуру и содержание уроков по физическому 

воспитанию в дошкольных учреждениях.В)Уметь планировать физическую культуру дошкольников. С)Студент 

должен иметь навыки проведения различных форм физического воспитания с детьми дошкольного возраста. 

Д)Студент должен проводить работу по физической культуре  в детских учреждениях. Е)По окончании курса 

студент должен  владеть методикой проведения уроков физической культуры у дошкольников. 

 

Модуль 13.1 Методика преподавания физического воспитания в школе 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Методика преподавания физического воспитания в малокомплектных школах  

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: Вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для организации и 

проведения уроков физической культуры в малокомплектной школе. 

Краткое содержание дисциплины: Объект, предмет и задачи курса. Состояние и основные проблемы 

малокомплектной школы. Приоритетные направления развития МКШ и механизм их реализации. Особенности 

методики проведения уроков физической культуры в малокомплектной школе. Физкультурно-оздоровительная 

работа в малокомплектной школе. 

Пререквизиты:  «Педагогика физической культуры и спорта», «Теория и методика физической культуры», 

«Организация внеклассной и внешкольной работы в школе». 

Постреквизиты: «Теория и методика  детско-юношеского и профессионального спорта», «Футбол с методикой 

преподавания», «Гандбол с методикой преподавания» 

Ожидаемые результаты обучения; А)Знать концепцию развития малокомплектной школы РК. В)Способность 

использовать на практике методику проведения урока физической культуры в условиях малокомплектной 

школы. С)Иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки. Д)Владеть основными способами 

организации и проведения занятий по физической культуре в малокомплектной школе. Е)Студент должен знать 

способы организации занятий по физической культуре в малокомплектной школе. 

 

Дублинские дескрипторы (А,В,С,Д, Е) 

Наименование дисциплины: Физическое воспитание школьников  в регионах 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса:  Формирование теоретических и практических знаний, умений и навыков будущих 

специалистов физической культуры по региональным проблемам физического воспитания школьников. 

Краткое содержание дисциплины: Научно-теоретические предпосылки реформирования системы 

физического воспитания школьников в регионах на современном этапе. Динамика уровня составляющих 

системы физического воспитания школьников региона Западного Казахстана. Методологические аспекты 

совершенствования процесса физического воспитания школьников регионов и их экспериментальное 

обоснование. 

Пререквизиты: «Теория и методика  физической культуры». «Теория и методика обучения базовых видов 

спорта», «Организация внеклассной и внешкольной работы в школе» 

Постреквизиты: «Методика применения электронного учебника  по предмету " Физическая культура в Вузе"», 

«Теория и методика детско-юношеского и профессионального спорта», «Основы спорта и профессионально-

прикладной физической подготовки». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Изучение дисциплины обеспечивает формирование направленного 

интереса к овладению профессией, ускоряет адаптацию к условиям и формам профессиональной практики. 

В)Развитие планирования физического воспитание школьников региона. С)Студент должен иметь навыки 

проведения различных форм физического воспитания. Д)Должен знать с учетом индивидуальных особенностей 

и адаптации к физическим нагрузкам. Е)Студент должен овладеть спецификой региональных стандартов 

физической подготовленности и физического развития школьников. 
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Модуль 13.2 Теория и методика обучения базовым видам спорта 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Теория и технология физического воспитания в начальной школе  

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических и практических знаний, умений и навыков будущих 

специалистов физической культуры в начальной школе. 

Краткое содержание дисциплины: Методика проведения уроков физической культуры в начальной школе. 

Структура и содержание уроков по физическому воспитанию в  начальной школе. Возрастные особенности 

детей 1-4 классов. Физкультурно-оздоровительная работа в начальной школе. Основные способы организации 

занятий. Организация и проведение соревнований по видам спорта в начальной школе. Веселые старты. 

Пререквизиты: «Педагогика физической культуры и спорта», «Теория и методика физической культуры», 

«Организация внеклассной и внешкольной работы в школе». 

Постреквизиты: «Теория и методика  детско-юношеского и профессионального спорта», «Футбол с методикой 

преподавания», «Гандбол с методикой преподавания» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать структуру и содержание уроков по физическому 

воспитанию в начальной школе. В)Планирование физической культуры школьников начального звена. 

С)Студент должен иметь навыки проведения различных форм физического воспитания с детьми. Д)По 

окончании курса студент должен проводить работу по физической культуре с учетом индивидуальных 

особенностей и адаптации к физическим нагрузкам. Е)По окончании курса студент должен  владеть методикой 

проведения уроков физической культуры в начальной школе. 

 

Дублинские дескрипторы (А,В,С,Д, Е) 

Наименование дисциплины: Физическое воспитание в сельских общеобразовательных школах 

Автор программы: Ботагариев Т.А. 

Цель изучения курса: Формирование профессионально - педагогических умений и навыков, позволяющих 

грамотно организовать и проводить учебно-воспитательный процесс в сельских общеобразовательных школах. 

Краткое содержание дисциплины: Планирования учебного процесса и внеклассной работы по физическому 

воспитаниюв сельских общеобразовательных школах. 

Содержание учебных программ-календарный, тематически и поурочный планы. Педагогическое управление 

учебно-воспитательным процессом и воспитание личности в коллективе. Тестирование кондиционных и 

координационных способностей учащихся в сельских общеобразовательных школах. 

Пререквизиты: «Педагогика физической культуры и спорта», «Теория и методика физической культуры», 

«Организация внеклассной и внешкольной работы в школе». 

Постреквизиты: «Теория и методика  детско-юношеского и профессионального спорта», «Футбол с методикой 

преподавания», «Гандбол с методикой преподавания» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Развитие осознанного отношения к изучаемым двигательным 

действиям, активация познавательной деятельности учащихся в сельских общеобразовательных школах. 

В)Углублением теоретических основ обучения двигательным действиям установлением межпредметных 

связей. С)Развитие самостоятельности и активности при выполнении учебных задании.Д)Психолого-

педагогические закономерности управления процессами воспитания. Е)Студент должен осуществлять 

организационно-массовую работу в сельских общеобразовательных школах. 

 

Модуль 14.1  Медико-биологические дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:   Гигиена физической культуры и спорта 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: вооружить будущих педагогов гигиеническими знаниями, направленными на 

сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. 

Краткое содержание дисциплины: Гигиеническое значение физического воспитания и спорта. Гигиена воды, 

воздушной среды. Гигиена закаливания. Двигательная активность как гигиенический фактор. Гигиенические 

требования к питанию спортсменов. Гигиенические основы проектирования, строительства и эксплуатации 

спортивных сооружений. Гигиеническое нормирование физических нагрузок при занятиях физической 

культурой. Гигиеническое обеспечение физического воспитания в школе. Гигиенические принципы 

физического воспитания. Система гигиенических факторов в подготовке спортсменов. Гигиеническое 

обеспечение занятий в отдельных видах спорта. 

Пререквизиты: «Возрастная  физиология   и школьная гигиена», «Теория и методика физической культуры», 

«Спортивная медицина». 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки», «Теория и 

методика  детско-юношеского и профессионального спорта», «Менеджмент физической культуры и спорта» 
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Ожидаемые результаты обучения: А)После окончания курса студент должен знать: основные теоретические 

положения гигиены В)Студент должен уметь нормировать физические нагрузки С)Иметь навыки: проведения 

санитарно-гигиенической оценки спортивных сооружений; планирования урока физической культуры, Д)Уметь 

использовать педагогические умения, гигиенические знания, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья. Е)Умение владеть основами педагогического мастерства и видами общения. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование  дисциплины: Физиологические основы физического воспитания и спорта 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса. Дать знания и привить навыки по повышению уровня самообразования по естественно 

научным основам, необходимым для физического воспитания, спортивной тренировки, управление состоянием 

функциональной подготовленности человека на занятиях физической культурой и спортом. 

Краткое содержание дисциплины. Введение. Содержание дисциплины. Цели и задачи дисциплины. 

Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма. Функциональные изменения в 

организме при физических нагрузках. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 

деятельности. Физиологические механизмы и закономерности развития физических качеств. Физиологические 

основы утомления спортсменов. Физиологическая характеристика восстановительных процессов. 

Физиологическая классификация и характеристика физических упражнений. Физиологические механизмы и 

закономерности формирования двигательных навыков. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Спортивная работоспособность в особых условиях внешней среды. 

Пререквизиты: «Теория и методика  физической культуры». «Спортивная медицина» 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки», «Теория и 

методика  детско-юношеского и профессионального спорта» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать основы формирования двигательных навыков, 

механизм формирования двигательных качеств, механизм адаптации организма к физическим нагрузкам 

В)Уметь проводить тестирование физической работоспособности спортсменов. С)Должен приобрести 

способность анализировать  передовые методики в области физиологии спорта; Д)Иметь навыки контроля за 

переносимостью физических нагрузок. Е)Студент должен владеть знаниями о работе физиологических 

механизмов во время выполнения физической работы. 

 

Модуль 14.2 Комплексный контроль в спорте 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Комплексный контроль в спорте 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: Вооружить будущих учителей знаниями о значении комплексного медицинского 

контроля в физическом воспитании для сохранения и укрепления здоровья. 

Краткое содержание дисциплины: Цели и задачи медицинского контроля. Система медицинского 

обеспечения занятиями физическими упражнениями. Изучение показателей здоровья. Диспансеризация. 

Содержание комплексного контроля.Тестирование Контроль за соревновательными и тренировочными 

воздействиями. Контроль за состоянием подготовенности спортсмена. Контроль за факторами внешней среды  

в подготовке спортменов. Учет в процессе спортивой тренировки. 

Пререквизиты: «Возрастная физиология и школьная гигиена», «Теория и методика физической культуры», 

«Спортивная медицина». 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки», «Теория и 

методика  детско-юношеского и профессионального спорта», «Менеджмент физической культуры и спорта». 

Ожидаемые результаты обучения: А)После окончания курса студент должен знать: основные теоретические 

положения комплексного контроля в физическом воспитании. В)Студент должен уметь проводить 

оперативный, текущий и этапный контроль. С)Иметь навыки по составлению и проведению тестов для 

организации комплексного контроля в физическом воспитании Д)Уметь использовать педагогические умения, 

гигиенические знания направленные на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. 

Е)Умение владеть основами педагогического мастерства и видами общения. 
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Модуль 9.1  Теория профессионального спорта и менеджмент, 10 кредитов 

БД ОК MFKS 2212 Менеджмент физической культуры и спорта 4 3 

БД ОК TMDYPS 2213 Теория и методика  детско-юношеского и профессионального спорта 4 3 

БД КВ 
MPEUPFKV 

3214 

Методика применения электронного учебника  по предмету " 

Физическая культура в Вузе" 
5 4 

Модуль 9.2 Применение электронных обучающих средств в спорте, 10 кредитов 

БД ОК MFKS 2212 Менеджмент физической культуры и спорта 4 3 

БД ОК TMDYPS 2213 Теория и методика  детско-юношеского и профессионального спорта 4 3 

БД КВ PEOSS 3214 Применение электронных обучающих средств в спорте 5 4 

Модуль 11.1 Методика преподавания физического воспитания в школе, 16 кредитов 

ПД ОК TMOBVS 3304 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (по школьной 

программе) 
5 3 

ПД КВ 
MPFVMSh 

3305 

Методика преподавания физического воспитания в малокомплектных 

школах  
5 5 

ПД ВК OVVRSh 3306 Организация внеклассной и внешкольной работы в школе. 5 3 

ПД ВК FOFVS 3307 Физиологические основы физического воспитания и спорта 5 5 

Модуль 11.2 Теория и методика обучения базовым видам спорта, 16 кредитов 

ПД ОК TMOBVS 3304 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (по школьной 

программе) 
5 3 

ПД КВ TTFVNSh 3305 Теория и технология физического воспитания в начальной школе 5 5 

ПД ВК OVVRSh 3306 Организация внеклассной и внешкольной работы в школе. 5 3 

ПД ВК FOFVS 3307 Физиологические основы физического воспитания и спорта 5 5 

Модуль 12.1. Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки, 23 кредитов 

ПД ВК OSPPFP 3308 
Основы спорта и профессионально-прикладной физической 

подготовки 
5 5 

ПД КВ PIKTSI 3309 
Применение информационных и компьютерных технологий  в 

спортивных играх. 
5 3 

  Производственная (педагогическая) практика 6 10 

  Педагогическая практика 6 5 

Модуль 12.2. Компьютерные технологии в физической культуре и спорте, 23 кредитов 

ПД ВК OSPPFP 3308 
Основы спорта и профессионально-прикладной физической 

подготовки 
5 5 

ПД КВ IKTFKS 3309 
Информационно-коммуникационные технологии в физической 

культуре и спорте 
5 3 

  Производственная (педагогическая) практика 6 10 

  Педагогическая практика 6 5 
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Модуль 9.1  Теоретические  основы физической культуры и спорта 27 кредитов 

БД ОК MFKS 4222 Менеджмент физической культуры и спорта 7 3 

БД ОК TMDYPS 4223 Теория и методика детско-юношеского и профессионального спорта 7 3 

БД КВ OSPPFP 4224 
Основы спорта и профессионально-прикладной физической 

подготовки 
7 6 

  Производственная (педагогическая) практика 8 10 

  Педагогическая практика 8 5 

Модуль 9.2  Теоретические основы физического воспитания, 27 кредитов 

БД ОК MFKS 4222 Менеджмент физической культуры и спорта 7 3 

БД ОК TMDYPS 4223 Теория и методика детско-юношеского и профессионального спорта 7 3 

БД КВ UPST 4224 Управление процессом спортивной тренировки 7 6 

  Производственная (педагогическая) практика 8 10 

  Педагогическая практика 8 5 

Модуль 9.3  Теоретические основы физического воспитания 27 кредитов 
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БД ОК MFKS 4222 Менеджмент физической культуры и спорта 7 3 

БД ОК TMDYPS 4223 Теория и методика детско-юношеского и профессионального спорта 7 3 

БД КВ SPS 4224  Современные проблемы спорта 7 6 

  Производственная (педагогическая) практика 8 10 

  Педагогическая практика 8 5 

Модуль 11.1 Медико-биологические дисциплины, 23 кредита 

ПД ОК TMOBVS 3303 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (по школьной 

программе) 
5 3 

ПД КВ ZTUOSh 3304 
Здоровьесберегающие технологии в условиях общеобразовательных 

школ 
6 5 

ПД КВ SM 3305 Спортивная медицина 6 5 

ПД КВ GFKS 3306 Гигиена физической культуры и спорта 6 5 

ПД КВ FOFVS 4307 Физиологические основы физического воспитания и спорта 7 5 

Модуль 11.2 Медико-биологические дисциплины, 23 кредита 

ПД ОК TMOBVS 3303 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (по школьной 

программе) 
5 3 

ПД КВ OTFK 3304 Оздоровительные технологии в физической культуре 6 5 

ПД КВ LFK 3305 Лечебная физическая культура 6 5 

ПД КВ KKS 3306 Комплексный контроль в спорте 6 5 

ПД КВ FVS 4307 Физиология видов спорта 7 5 

Модуль 11.3 Медико-биологические дисциплины, 23 кредита 

ПД ОК TMOBVS 3303 
Теория и методика обучения базовым видам спорта (по школьной 

программе) 
5 3 

ПД КВ OMOR 3304 Организационно-массовая оздоровительная работа 6 5 

ПД КВ MBOFV 3305 Медико-биологические основы физического воспитания 6 5 

ПД КВ IFPPRZ 3306 
Использование факторов питания для повышения работоспособности и 

здоровья 
6 5 

ПД КВ UFFPS 4307 Управление функциональной физической подготовкой спортсменов 7 5 

Модуль 12.1 Методические основы физического воспитания школьников 18 кредитов 

ПД КВ 
MPFVMShShIP

D 3308 

Методика преподавания физического воспитания в малокомплектных 

школах и школах-интернатах полного дня 
5 5 

ПД КВ FVShR 3309 Физическое воспитание школьников региона 6 5 

ПД КВ 
MPPFKOShUO

SO 4310 

Методика преподавания предмета "Физическая культура и спорт" в 

общеобразовательной школе в условиях обновления содержания 

образования. 

7 5 

ПД КВ OVVRSh 4311 Организация внеклассной и внешкольной работы в школе. 7 3 

Модуль 12.2 Методические основы физического воспитания школьников, 18 кредитов 

ПД КВ TTFVNSh 3308 Теория и технология физического воспитания в начальной школе 5 5 

ПД КВ FVSOSh 3309 Физическое воспитание в сельских общеобразовательных школах 6 5 

ПД КВ TUSP 4310 Технология управления спортивной подготовкой 7 5 

ПД КВ PMU 4311 Педагогическое мастерство учителя  7 3 

Модуль 12.3 Методические  основы  физического воспитания школьников, 18 кредитов 

ПД КВ TTFVDU 3308 
Теория и технология физического воспитания в дошкольных 

учреждениях 
5 5 

ПД КВ FPFRSh 3309 Физическая подготовленность и  физическое развитие школьников 6 5 

ПД КВ ONPI 4310 
Спортивная метрология с основами  научно-исследовательской работы 

в физической  культуре и спорте 
7 5 

ПД КВ 
TMFVLOLMZh 

4311 

Теория и методика физического воспитания в летних оздоровительных 

лагерях и по месту жительства 
7 3 

 

Модуль 9.1  Теоретические  основы физической культуры и спорта   

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки  

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: дать студентам глубокие знания по теоретическим основам спорта и профессионально-

прикладной физической подготовке, уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Цели и задачи дисциплины. Общая характеристика спорта.  

Классификация видов спорта. Социальные функции спорта. Основные направления в развитии спортивного 

движения. Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки. Основы спортивной 

тренировки Методы спортивной тренировки. Принципы спортивной тренировки. Основные стороны 
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спортивной тренировки. Тренировочные и соревновательные нагрузки. Основы построения процесса 

спортивной подготовки. Построение тренировки в малых циклах (микроциклах),  в средних циклах 

(мезоциклах), в больших циклах (макроциклах). Общие положения технологии планирования в спорте. 

Комплексный контроль и учет в подготовке спортсменов.  Теория и методика оздоровительно-рекреативной и 

реабилитационной физической подготовки. Назначения и задачи профессионально-прикладной физической 

подготовки. Построение и методики профессионально-прикладной физической подготовки. 

Пререквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика обучения базовых видов 

спорта», «Теория  и методика избранного вида спорта». 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать: классификацию спорта; цель, задачи, 

специфические принципы, содержание, построение спортивной тренировки. В)Должен знать технологию 

контроля за физическими нагрузками.С)Студент должен иметь навыки по составлению документов 

планирования. Д)Студент должен использовать основные положения дисциплины в различных спортивных 

организациях в профессиональной деятельности. Е)По окончании курса студент должен овладеть методикой 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

 

Модуль 9.2  Теоретические  основы физической культуры и спорта 

   

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Управление процессом спортивной тренировки 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: дать студентам глубокие знания по планированию, организации и построению 

спортивной тренировки со спортсменами различной квалификации 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Цели и задачи дисциплины. Понятие о спортивной тренировке. 

Цели и задачи спортивной тренировки. Характеристика общепедагогических и специфических принципов 

построения тренировочного процесса. Методы спортивной тренировки. Характеристика системы тренировочно-

соревновательной подготовки. Этапы спортивной тренировки. Теоретическая, физическая, техническая, 

тактическая и интегральная подготовка спортсмена. Тренировочные и соревновательные нагрузки, контроль за 

объемом и интенсивностью нагрузок в отдельные периоды подготовки. Структура построения спортивной 

тренировки. Построение тренировки в малых циклах (микроциклах), в средних циклах (мезоциклах), в больших 

циклах (макроциклах). Цели, задачи и средства различных циклов тренировки. Характеристика 

подготовительного, соревновательного и переходного периодов тренировки. Управление процессом 

спортивной тренировки. Технологии планирования в спорте. Комплексный контроль и учет в подготовке 

спортсменов.   

Пререквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика обучения базовых видов 

спорта», «Теория  и методика избранного вида спорта». 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать специфические принципы спортивной 

тренировки, методы ее проведения, структуру построения. В)Должен знать технологию построения циклов 

тренировки. С)Должен иметь навыки по составлению документов планирования, учета и контроля. Д)По 

окончании курса студент должен использовать основные положения дисциплины в различных спортивных 

организациях в профессиональной деятельности. Е)По окончании курса студент должен овладеть основами 

управления тренировочным процессом. 

 

Модуль 9.3  Теоретические  основы физической культуры и спорта   

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Современные проблемы спорта 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: Формирование знаний у будущих специалистов физической культуры о современном 

состоянии спорта в мире и в Казахстане. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Содержание, цели и задачи дисциплины. Научно-теоретические 

предпосылки развития спорта на современном этапе. Социальные функции спорта на совремнном этапе. 

Направления развития спорта на современном этапе. Общедоступный (массовый) спорт. Состояние работы 

детско-юношеских спортивных школ. Развитие школьно-студенческого спорта. Развитие спорта в высших 

учебных заведениях. Спорт высших достижений: супердостиженческий и  коммерческий спорт. Проблема 

недостаточной двигательной активности у детей и подростков (гипокинезия), профилактические мероприятия. 

Научные достижения в спорте. 

Пререквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика обучения базовых видов 

спорта», «Теория  и методика избранного вида спорта». 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Изучение дисциплины обеспечивает формирование направленного 
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интереса к овладению профессией, ускоряет адаптацию к условиям и формам профессиональной практики. 

В)Развитие спорта на современном этапе. С)Студент должен иметь навыки по привлечению детей и подростков 

к занятиям спорта. Д)По окончании курса студент должен проводить работу по организации и проведению 

спортивных соревнований. Е)По окончании курса студент должен овладеть знаниями о состояние спорта в 

мире и Казахстане. 

 

Модуль 11.1  Медико-биологические дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование  дисциплины: Физиологические основы физического воспитания и спорта 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса. Дать знания и привить навыки по повышению уровня самообразования по естественно 

научным основам, необходимым для физического воспитания, спортивной тренировки, управление состоянием 

функциональной подготовленности человека на занятиях физической культурой и спортом. 

Краткое содержание дисциплины. Введение. Содержание дисциплины. Цели и задачи дисциплины. 

Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма. Функциональные изменения в 

организме при физических нагрузках. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 

деятельности. Физиологические механизмы и закономерности развития физических качеств. Физиологические 

основы утомления спортсменов. Физиологическая характеристика восстановительных процессов. 

Физиологическая классификация и характеристика физических упражнений. Физиологические механизмы и 

закономерности формирования двигательных навыков. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Спортивная работоспособность в особых условиях внешней среды. 

Пререквизиты: «Теория и методика  физической культуры». «Спортивная медицина», «Гигиена физической 

культуры и спорта». 

Постреквизиты: Дисциплины уровня  магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать основы формирования двигательных навыков, 

механизм формирования двигательных качеств, механизм адаптации организма к физическим нагрузкам 

В)Уметь проводить тестирование физической работоспособности спортсменов. С)Должен приобрести 

способность анализировать  передовые методики в области физиологии спорта; Д)Иметь навыки контроля за 

переносимостью физических нагрузок. Е)Студент должен владеть знаниями о работе физиологических 

механизмов во время выполнения физической работы. 

 

Модуль 11.2  Медико-биологические дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Физиология видов спорта 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса. Дать знания и привить навыки по повышению уровня самообразования по естественно 

научным основам, необходимым для проведения спортивной тренировки в различных видах спорта 

Краткое содержание дисциплины. Содержание, цели и задачи дисциплины. Физиологические состояния 

организма человека при физической работе: разминка,  врабатывание, устойчивое состояние, утомление, 

восстановление. Функциональная система адаптации. Физиологические механизмы формирования 

двигательных качеств. Двигательные навыки. Работоспособность спортсмена. Резервы физической 

работоспособности. Тестирование физической работоспособности. Физиологические принципы и показатели 

спортивной тренировки. Особенности работы физиологических систем организма при занятиях баскетболом, 

волейболом, легкой атлетикой, гимнастикой, лыжным спортом, единоборствами и другими видами спорта. 

Физиологическая система подготовки спортсменов в  различных видах спорта. 

Пререквизиты: «Теория и методика  физической культуры». «Спортивная медицина», «Гигиена физической 

культуры и спорта». 

Постреквизиты: Дисциплины уровня  магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать основные требования, предъявляемые к 

занятиям различными видами спорта. В)Уметь проводить контроль за развитием общей физической 

работоспособности спортсменов. С)Должен приобрести способность анализировать передовые методики в 

области физиологии различных видов спорта Д)Иметь навыки физиологического контроля за спортсменами 

различной к специализации и подготовленности. Е)Студент должен владеть полученными знаниями и умело 

применять их в своей профессиональной деятельности 

 

Модуль 11.3  Медико-биологические дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование  дисциплины: Управление  функциональной физической подготовкой спортсмена 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 
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Цель изучения курса. Дать знания и привить навыки по  формирование у студентов направленного интереса к 

овладению навыками управления функциональной физической подготовкой спортсмена. 

Краткое содержание дисциплины. Введение в дисциплину. Физическая  подготовка. Организация процесса 

тренировки, основные факторы тренировочной нагрузки, виды и формы занятий. Функциональная 

подготовленность. Нормирование нагрузок на тренировочном занятии, в микроциклах, в мезоциклах и в 

годичном цикле тренировок (макроциклах). 

Пререквизиты: «Теория и методика физической культуры». «Спортивная медицина», «Гигиена физической 

культуры и спорта». 

Постреквизиты: Дисциплины уровня  магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать работу физиологических механизмов, протекающих при 

выполнении физической работы. В)Уметь использовать полученные знания в процессе управления 

функциональной подготовленностью спортсменов. С)Должен приобрести способность анализировать 

передовые методики спортивной физиологии. Д)Студент должен овладеть средствами и методами повышения 

физической работоспособности при спортивной тренировке. Е)Студент должен овладению навыками 

управления функциональной физической подготовкой спортсмена. 

 

Модуль 12.1 Методические основы физического воспитания школьников 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Методика преподавания предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательной школе в условиях обновления содержания образования  

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: изучение содержания обновленного содержания программы по физической культуре в 

школе,  для повышение мотивации обучающихся к укреплению физического и психического здоровья с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей, приобретение обучающимися спортивно-специфических 

двигательных навыков и развитие физических способностей 

Краткое содержание дисциплины: Цель и задачи изучения учебного предмета «Физическая культура». 

Педагогические подходы к организации учебного процесса. Ценностно-ориентированный подход: личностно-

ориентированный подход, деятельностный подход, дифференцированный подход, коммуникативный подход к 

обучению, обучение на основе сквозных тем, игровое обучение, проектный подход, использование 

информационно-коммуникационных технологий. Подходы к оцениванию учебных достижений.  

Критериальное оценивание. Формативное и суммативное оценивание. Организация содержания предмета 

«Физическая культура». Распределение учебной нагрузки. Содержание предмета «Физическая культура» 

Пререквизиты:  «Теория и методика физической культуры». «Педагогика физической культуры и спорта», 

«Теория и методика обучения базовым видам спорта (по школьной программе)»  

Постреквизиты: Дисциплины уровня  магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студенты должны знать  содержание 

обновленной программы по физической культуре в школе; В)Уметь использовать полученные знания и  

квалифицированно их применять; С)Студент должен приобрести навыки ценностно-ориентированного подхода 

в обучении; Д)По окончании курса студент должен  знать критерии оценивания учебных достижений; 

Е)Студент должен уметь использовать современные  электронные обучающие средства  по предмету 

«Физическая культура». 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Организация внеклассной и внешкольной работы в школе. 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для организации и 

проведения внешкольной и внеклассной работы по физической культуре; привить студентам профессионально-

педагогические навыки в проведении внешкольной и внеклассной работы. 

Краткое содержание дисциплины: Организация внешкольной и внеклассной работы по физическому 

воспитанию в школе. Внеклассная работа – как одна из форм физического воспитания в школе. 

Организационные аспекты внешкольной и внеклассной работы. Работа коллектива физической культуры. 

Организация и проведение спортивных соревнований в школе.  Организация спортивных вечеров, Дней 

здоровья,  туристических походов. 

Пререквизиты:  «Теория и методика физической культуры». «Педагогика физической культуры и спорта», 

«Теория и методика обучения базовым видам спорта (по школьной программе)»  

Постреквизиты: Дисциплины уровня  магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать теорию и методику организации внеклассной и внешкольной 

работы  в условиях школы. В)Способность использовать на практике методику проведения соревнований, 

оздоровительной спортивно-массовой работы; С)Иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки. 

Д)Владеть основными способами организации и проведения соревнований и других форм физического 

воспитания в школе; Е) Студент должен знать содержание работы коллектива физической культуры в школе. 
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Модуль 12.2 Методические основы физического воспитания школьников 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование  дисциплины: Технология управления спортивной подготовки 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: дать студентам глубокие знания по управлению, планированию, организации и 

построению спортивной тренировки со спортсменами различной квалификации 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Цели и задачи дисциплины. Понятие о спортивной тренировке. 

Цели и задачи спортивной тренировки. Характеристика общепедагогических и специфических принципов 

построения тренировочного процесса. Управление спортивной подготовкой. Методы спортивной тренировки. 

Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки. Структура построения спортивной 

тренировки. Построение тренировки в малых циклах (микроциклах), в средних циклах (мезоциклах), в больших 

циклах (макроциклах). Цели, задачи и средства различных циклов тренировки. Характеристика 

подготовительного, соревновательного и переходного периодов тренировки. Технологии планирования в 

спорте. Комплексный контроль и учет в подготовке спортсменов.   

Пререквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика обучения базовых видов 

спорта», «Теория  и методика избранного вида спорта». 

Постреквизиты: Дисциплины уровня  магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать специфические принципы спортивной 

тренировки, методы ее проведения, структуру построения. В)Должен знать технологию построения циклов 

тренировки. С)Должен иметь навыки по составлению документов планирования, учета и контроля. Д)По 

окончании курса студент должен использовать основные положения дисциплины в различных спортивных 

организациях в профессиональной деятельности. Е)По окончании курса студент должен овладеть основами 

управления тренировочным процессом 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Педагогическое мастерство учителя  

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: получить современные знания о требованиях, предъявляемых к учителю физической 

культуры и тренера по виду спорта, о проблемах педагогического мастерства учителя физической культуры, в 

условиях обновления  содержания школьной программы по физической культуре. 

Краткое содержание дисциплины: понятие педагогического мастерства учителя физической культуры. Виды 

педагогических способностей. Сущность педагогического общения и его особенности в деятельности учителя 

физической культуры. Виды общения. Основные компоненты процесса общения. Понятие стиля 

педагогического общения. Управление процессами контакта. 

Пререквизиты:  «Теория и методика физической культуры». «Педагогика физической культуры и спорта», 

«Теория и методика обучения базовым видам спорта (по школьной программе)»  

Постреквизиты: Дисциплины уровня  магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать сущность педагогического общения и его особенности в 

деятельности учителя физической культуры. В)Иметь способность  управлять процессами контакта  с 

обучаемыми; С)Иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки.  Д)Студент должне владеть 

различными стилями педагогического общения. Е)Студент должен знать основные компоненты процесса 

общения. 

 

Модуль 12.3 Методические основы физического воспитания школьников 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Спортивная метрология с основами  научно-исследовательской работы в 

физической культуре и спорте 

Автор программы: Мухтаров С.М. 

Цель изучения курса: ознакомить с особенностями измерений в физической культуре и спорте, средствами 

измерений и т.д.; задачи стандартизации, государственной системой стандартизации, категориями и видами 

стандартов;  

Краткое содержание дисциплины: Параметры, измеряемые в физической культуре и спорте  Системы 

единиц. Основной постулат метрологии. Факторы, влияющие на качество измерений 

Измерения в физической культуре и спорте. Особенности измерений в спорте. Тестирование - косвенное 

измерение. 

Пререквизиты:  «Теория и методика физической культуры». «Педагогика физической культуры и спорта», 

«Теория и методика обучения базовым видам спорта (по школьной программе)»  

Постреквизиты: Дисциплины уровня  магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студенты должны знать основные 

положения государственной системы стандартизации и системы измерений. В)Уметь квалифицированно 
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применять метрологически обоснованные средства, методы измерения и контроля в физическом воспитании; 

С)Студент должен приобрести способность к вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Студент 

должен овладеть методикой исследовательской работы; Е)Студент должен  знать  условия и факторы, 

влияющие на качество измерений 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Теория и методика  физического воспитания в летних оздоровительных лагерях 

и по месту жительства 

Автор программы:  Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: дать студентам теоретические основы физического воспитания детей и подростков, 

научить их практически реализовать ее основные методики во время работы в летних оздоровительных 

лагерях. 

Краткое содержание дисциплины: Общие основы теории и методики физического воспитания. Средства 

физического воспитания, применяемые  в летних оздоровительных лагерях. Особенности методики проведения 

физического воспитания в летних лагерях и по месту жительства. Формы проведения и организации. 

Подвижные игры и эстафеты. «Веселые старты». Планирование работы по физическому воспитанию в летних 

оздоровительных лагерях и по месту жительства. Проведение соревнований. Учет возрастных особенностей в 

процессе физического воспитания. 

Пререквизиты:  «Теория и методика физической культуры». «Педагогика физической культуры и спорта», 

«Теория и методика обучения базовым видам спорта (по школьной программе)»  

Постреквизиты: Дисциплины уровня  магистратуры 

Ожидаемые результаты: А)В результате изучения  дисциплины студенты должны знать и понимать роль 

физической культуры в системе воспитания подростков, молодежи; В)Умение использовать в практике  работы 

в летних лагерях. С)Знать и умело использовать средства физического воспитания. Д)Методически 

обоснованно планировать, контролировать и управлять процессом физического воспитания. Е)Иметь знания по 

анализу и обучению, показу (демонстрации) техники движений, физических упражнений.  
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Модуль 7.1.   Компьютерный дизайн и цветоведения, 22 кредитов 

БД ВК SII 3224 Цветоведения в изобразительном искусстве 5 5 

БД КВ PCh 3225 Проекционное черчение 5 6 

БД КВ AKOT 3226 История художественной обработки дерева 5 5 

БД КВ Shr 3227 Шрифт 5 5 

  Педагогическая практика 5 1 

Модуль  7.2.  Компьютерный дизайн и основы проектирование швейных изделий, 22 кредитов 

(Траектория: художественный труд) 

БД ВК PVS 3224 Психология восприятия цвета 5 5 

БД КВ PShI 3225 Практикум швейных изделий 5 6 

БД КВ SPA 3226 Скульптура и пластическая анатомия 5 5 

БД КВ GP 3227 Графика и проектирование 5 5 

    Педагогическая практика 5 1 

Модуль 9   Методика преподавания спецдисциплин, 13 кредитов 

ПД ОК  MPII 3331 Методика преподавание изобразительного искусства 6 5 

ПД ОК  MPCh 3332 Методика преподавания  черчения 6 3 

БД ВК MOIGP 3233 Методика обучения инженерной графики и проектирования 6 5 

Модуль 10.1   Рисунок и живопись, 16 кредито 

ПД КВ Ris(1) 3334 Рисунок 1 5,6 8 

ПД КВ Zhiv(1) 3335 Живопись 1 5,6 8 

Модуль 10.2   Художественный рисунок и живопись, 16 кредитов (Траектория: художественный труд) 

БД КВ RHT(1) 3334 Рисунок в художественном труде 1 5,6 8 

БД КВ ZhHT(1) 3335 Живопись в художественном труде 1 5,6 8 
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Модуль 7.1.   Компьютерный дизайн и цветоведения 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Цветоведения в изобразительном искусстве  

Автор программы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Г. Г. 

Цель изучения курса: Раскрыть особенности художественной живописи, обеспечить общую и нужную 

композиционную грамотность. 

Краткое содержание дисциплины: Символика цветов. Ближе-гармоничного сочетания контрастных цветов. 

Сборка диады.Основные характеристики цветов. Хроматические и ахроматические цвета. Расскажи о цвете, 

яркости и насыщенности цвета. Типы контраста. Дайте им характеристику. В. Кандинский локальные цвета. 

Ступенчатый последовательный контраст (гармония). Пространственное действие цвета. Возможность 

глубинного эффекта в цветовых комбинациях. Формообразующие свойства цвета. Цветовая гармония. 

Симулятивный контраст. Условия возникновения и нейтральности симулятивного контраста. Понятие о 

спектре.  

Пререквизиты: Академическая живопись, Декоративная живопись, Академическая живопись 1. 

Постреквизиты: Композиция 2, Живопись 2, живопись 2, живопись 2 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать содержание, методы и приемы проведения и 

обучения. Классификация методов обучения. В процессе обучения изобразительному искусству должен знать и 

понимать применение новых информационных технологий, восприятие информации, умение ставить перед 

собой цели и пути ее достижения. В)Умение использовать полученные знания и навыки в выступлениях перед 

страной, дискуссиях, дебатерах, осознавать социальную значимость своей будущей профессии, доказывать в 

осуществлении профессиональной и педагогической деятельности, систематически применять в теории и 

практике общественные дисциплины в решении профессиональных задач. С)Способность стремиться к 

энергичному достижению намеченной цели. Теоретические основы творческой деятельности, овладение 

знаниями в области творчества, реализация авторских географических идей в образовании, умение и навыки 

находить стандартные и альтернативные решения, быть способным критически мыслить, воспринимать новые 

педагогические идеи. D) Формирование теоретических и практических знаний, приобретение навыков и умений 

в профессиональном труде. Формирование использования информационных средств на профессиональном 

уровне, наряду с решением практических задач на основе изобразительного искусства и черчения. Е)Владеть 

знаниями в области постановки педагогических целей, умениями и навыками проектирования и реализации 

единого педагогического процесса, быть способным к позитивному мышлению, иметь место в системе 

национальных ценностей, следовать этическим ценностям, быть склонными к гуманизму и оптимизму. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Проекционное черчение 

Автор программы: Кобланов К. Р., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Изучение проекционного черчения-освоение студентами необходимых для будущего 

преподавателя предметов, развивающих способность мыслить в процессе профессиональной деятельности с 

помощью чертежей.  

Краткое содержание дисциплины: оформление чертежей, форматы чертежей, основная надпись, линии 

чертежа, масштабы, разрезание размеров. Схема шрифт. 

Пререквизиты: Начертательная геометрия и перспективы, Перспектива, техническое черчение и 

проектирование 1(техническое). 

Постреквизиты: Компьютерная графика и дизайн, Конструирование и моделирование художественных 

изделий. 

Ожидаемые результаты обучения: А)По результатам данной дисциплины студенты должны знать и 

понимать историю развития перспектив, основные образовательные технологии в соответствии с 

современными требованиями. В)Практическое применение категорий чертежей и понятий научных 

исследований, истории геометрических работ и перспектив. Е)Анализ художественных творческих 

материалов, художественных произведений и решения педагогических задач студенты должны выбрать 

активный подход к учебе. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  История художественной обработки дерева 

Автор программы: Кургамбеков М. С., Кобланов К. Р. 

Цель изучения курса: Дать профессиональное образование, направленное на развитие традиционных ремесел 

и ремесел казахского народа. 

Краткое содержание дисциплины: Основы Материаловедения. Художественная обработки древесины, виды. 

Художественная резьба по дереву (геометрический, контурный, рельефный, скульптурный орнамент). Виды 

деревянной мозаики. Способы обработки древесины. 

Пререквизиты: Начертательная геометрия и перспиктива, конструктивное изображение. 

Постреквизиты: основы художественной обработки древесины и металла, Работа с природными материалами . 
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Ожидаемые результаты обучения: А)знать и понимать историю художественной обработки дерева, основные 

сведения о металле. В)умение применять на практике основные виды художественной обработки металла и 

древесины, а также работы с художественным нагревом чеканкой, художественной литью. С)ознакомить 

студентов с основными видами оборудования, применяемого при работе, а также правильными правилами 

безопасности. D)овладение различными методами и формами обучения, формирование художественных 

творческих способностей. Е)после изучения дисциплины студент дополняет знания, приобретая теоретические 

и практические знания по художественной обработке металла и дерева, реализовывая их профессиональный 

труд. Самовольно изготавливает изделия из металла на основе художественного прикладного искусства. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Шрифт  

Автор программы: Алгартова Г. М, Кобланова К. Р. 

Цель изучения курса: Познакомиться с основными понятиями, эволюцией шрифтовой культуры, определить 

взаимосвязь шрифтовых форм и их с печатными технологиями, изучить анатомию, морфологию и эстетику 

шрифта, овладеть основными навыками работы с шрифтами. 

Краткое содержание дисциплины: История шрифта с древнейших времен до наших дней.  Глаголы и 

кириллицы. Эволюция шрифтовых форм и их взаимосвязь между собой-печатными технологиями. 

Классификация шрифтов. Виды шрифтов, их деление и назначение на категории с точки зрения дизайна. 

Анатомия шрифта и элементы знака. Структура шрифта. Типографские системы и единицы измерения-

шрифты. Понятие стиля в полиграфии шрифта. Шрифт в рекламе и плакате. Современная шрифтовая культура. 

Пререквизиты: Начертательная геометрия и перспиктива, конструктивное изображение  

Постреквизиты: основы художественной обработки древесины и металла, Работа с природными материалами  

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает классификацию шрифтовых форм. В)Понимает анатомию, 

морфологию и эстетику шрифта. С)Различают и используют виды шрифтов. D)Анализ правильного набора 

шрифтов различного назначения. E)Использование и оценка своих знаний в практической работе с шрифтом. 

 

Модуль 7.2.  Компьютерный дизайн и основы проектирование швейных изделий 

(Траектория: художественный труд) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Психология восприятия цвета 

Автор программы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Г. Г. 

Цель изучения курса: Раскрыть особенности художественной живописи, обеспечить общую и нужную 

композиционную грамотность. 

Краткое содержание дисциплины: Символика цветов. Ближе-гармоничного сочетания контрастных цветов. 

Сборка диады.Основные характеристики цветов. Хроматические и ахроматические цвета. Расскажи о цвете, 

яркости и насыщенности цвета. Типы контраста. Дайте им характеристику. В. Кандинский локальные цвета. 

Ступенчатый последовательный контраст (гармония). Пространственное действие цвета. Возможность 

глубинного эффекта в цветовых комбинациях. Формообразующие свойства цвета. Цветовая гармония. 

Симулятивный контраст. Условия возникновения и нейтральности симулятивного контраста. Понятие о 

спектре.  

Пререквизиты: академическая живопись, декоративная живопись, академическая живопись 1. 

Постреквизиты: Композиция 2, Живопись 2, живопись 2, живопись 2 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать содержание, методы и приемы проведения и 

обучения. В)Умение использовать полученные знания и навыки в выступлениях перед страной, дискуссиях, 

дебатерах, осознавать социальную значимость своей будущей профессии, доказывать в осуществлении 

профессиональной и педагогической деятельности, систематически применять в теории и практике 

общественные дисциплины в решении профессиональных задач. С)Способность стремиться к энергичному 

достижению намеченной цели. Теоретические основы творческой деятельности, овладение знаниями в области 

творчества, реализация авторских географических идей в образовании, умение и навыки находить стандартные 

и альтернативные решения, быть способным критически мыслить, воспринимать новые педагогические идеи. 

D)Формирование теоретических и практических знаний, приобретение навыков и умений в профессиональном 

труде. Формирование использования информационных средств на профессиональном уровне, наряду с 

решением практических задач на основе изобразительного искусства и черчения. Е)Владеть знаниями в области 

постановки педагогических целей, умениями и навыками проектирования и реализации единого 

педагогического процесса, быть способным к позитивному мышлению, иметь место в системе национальных 

ценностей, следовать этическим ценностям, быть склонными к гуманизму и оптимизму. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Практикум швейных изделий  

Автор программы: Алгартова Г. М., Кемалова Г. Б 
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Цель изучения курса: Изучение основных элементов и деталей одежды, удовлетворяющих потребностям 

общества, различных ручных и производственных машин, машинно–машинных швов, влаго-тепловой работы.   

Краткое содержание дисциплины: моделирование образцов одежды. Моделирование образцов одежды. Цель 

и задачи моделирования. Основные принципы моделирования одежды. Виды моделирования. Методы 

технического моделирования. Конструкторские линии. Декоративные линии. Моделирование платьев путем 

копирования складок. Моделирование платьев путем копирования складок.  Внесение декоративных изменений 

в основную схему платья. Принцип моделирования платья по формату. Моделирование блузки и жилета. 

Моделирование различных блузок. Технология моделирования, раскрой, пошива жилетов. Моделирование 

заднего роста блузки с рукавами фонарика. Пошив блузки. Моделирование блузки.  Раскрой блузки. 

Технология моделирования, раскрой, пошива жилетов. Моделирование моделей платья. Моделирование 

различных моделей платья. Изготовление моделей. Согласно эскиздеу. Введение отличительных линий в 

моделях платья. Получение мерных знаков платья.  Построение сеточного рисунка платья.  Построение 

чертежей передней и задней продольностей. 

Пререквизиты: основы черчения, академический рисунок, академическая живопись. 

Постреквизиты: конструирование и моделирование художественных изделий, Композиция. 

Ожидаемые результаты обучения: А)умеет устранять дефекты одежды, технологию отделки частей одежды, 

раскрой одежды и ткани. В)понимают виды производственных швейных машин, заправку, способы работы на 

ручных и производственных швейных машинах при изготовлении соединительных изделий. С)применяет 

измерение, дефектацию, узловую обработку одежды, самоконтроль при пошиве изделий, проверку качества, 

при использовании, проектировании и моделировании базового сборочного лекал. D)анализирует в макете и 

эскизе при конструировании нового изделия и изменении формы привычных изделий. Е)правильный выбор и 

использование информации, планирование работы, анализ недостатков, оценка работы. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Скульптура и пластическая анатомия  

Автор программы: Г. Кобланов 

Цель изучения курса: Благодаря трех сторонам статуи показывать композиционную величину каждого из 

частей на плоскости, а также на анатомических сторонах. 

Краткое содержание дисциплины: Изобразительное искусство значение предмета скульптуры в практике 

учителя. Материалы и технология скульптурного искусства. Выполнение барельефа с учетом модели (плита, 

растительное выражение). Композиционное задание портрет. 

Пререквизиты: Перспектива, академический рисунок 1, академическая живопись 1. 

Постреквизиты: Основы декоративно-прикладного искусства, работа с природными материалами 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать виды скульптуры, способы прокатки из различных 

материалов, правила прокатки, а также виды оборудования, применяемого в процессе работы. В)Умение 

применять на практике труды известных зарубежных и отечественных скульпторов, направленных на работу в 

решении творческих задач. С)Формирование знаний об анатомии птиц, животных, человека. D)Формирование 

умений и навыков чтения, развитие умственно-познавательного, логического анализа и творческого мышления. 

Воспитывать аккуратность, аккуратность и энтузиазм. Е)Оценка объема, независимо от возможности 

различных материалов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Графика и проектирование 

Автор программы: Кобланов К. Р., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Изучение дисциплины "Графика и проектирование" - изучение дисциплины "Графика и 

проектирование", позволяющего студентам развивать способность мыслить в процессе профессиональной 

деятельности с помощью схем, необходимых для будущего преподавателя. 

Краткое содержание дисциплины: оборудование чертежа. Рекомендации по их использованию. 

Геометрические построения. Стандартные аксонометрические проекции. Геометрические проекции. 

Пререквизиты: Начертательная геометрия и перспективы, Перспектива, техническое черчение и 

проектирование 1(техническое). 

Постреквизиты: Компьютерная графика и дизайн, конструирование и моделирование художественных 

изделий. 

Ожидаемые результаты обучения: А)По результатам данной дисциплины студенты должны знать и понимать 

историю развития перспектив, основные образовательные технологии в соответствии с современными 

требованиями. В)Практическое применение категорий чертежей и понятий научных исследований, истории 

геометрических работ и перспектив. Е)Анализ художественных творческих материалов, художественных 

произведений и решения педагогических задач студенты должны выбрать активный подход к учебе. 
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Модуль 9. Методика преподавания спецдисциплин 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Методика обучения инженерной графики и проектирования. 

Автор программы: Кобланов К. Р., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Изучить методику преподавания инженерной графики и проектирования. 

Краткое содержание дисциплины: Инженерная графика и оборудование проектирования. Рекомендации по 

их использованию. Геометрические построения. Стандартные аксонометрические проекции. Геометрические 

проекции. 

Пререквизиты: Грфика, Художественный труд, академическая картина (на английском языке). 

Постреквизиты: Инженерная графика и проектирование, Рисунок 1, Рисунок художественного труда 1 

Ожидаемые результаты обучения: А)По результатам данной дисциплины студенты знают и понимают 

историю развития инженерной графики и проектирования, основные образовательные технологии в 

соответствии с современными требованиями. В)Применяет на практике понятия категорий инженерной 

графики и научных исследований, историю геометрических работ и перспектив. С)Анализ художественных 

творческих материалов, художественных произведений и решения педагогических задач студенты должны 

выбрать активный подход к учебе. 

 

Модуль 10.1   Рисунок и живопись 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Рисунок 1 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б  

Цель изучения курса: Овладение костными мышечными формами. 

Краткое содержание дисциплины: Изображение тела человека, анатомический анализ скелета и мышц в 

изображении человека. Размещение костной мышцы. Соотношение пропорционального тела. Показать 

движение. Конструктивные отношения. Связь частиц. 

Пререквизиты: Академический рисунок (на английском языке), конструктивный рисунок, академический 

рисунок 1. 

Постреквизиты: Рисунок 2, Рисунок художественного труда 2, Рисунок художественного труда 2. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение анализировать художественные произведения и 

художественные средства через художественные тенденции и стилистические взгляды в развитии искусства. 

В)Уметь выбирать активные методы в эффективном освоении художественного творческого материала, 

анализировать видимые произведения и решать педагогические задачи. С)Решение проблем теоретического и 

практического уровня в изобразительном и методическом аспектах художественного произведения. Умение 

анализировать художественные произведения и художественные средства через художественные тенденции и 

стилистические взгляды в развитии искусства. D)Умение выбирать активные методы в эффективном освоении 

художественного творческого материала, уметь анализировать художественные произведения и решать 

педагогические задачи. Е)В результате изучения данной дисциплины студенты должны демонстрировать 

художественные педагогические принципы закономерности линейной и территориальной перспективы, знать 

принципы академической картины. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Живопись 1 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б  

Цель изучения курса: Подготовка к творческой работе и педагогической работе по данной дисциплине, 

конечной целью является развитие у студентов мышления, формирование собственных художественных 

стилей, повышение знаний, умений и навыков как художника – преподавателя.  

Краткое содержание дисциплины: Живописные особенности при написании личности человека: нейтральные 

ноги, этюд личности одетого человека, построенный в цветном предстоящем интерьере (тематическая 

постановка, в которой поставлен фрагмент человеческого тела). 

Пререквизиты: Перспектива, академическая картина 1, академическая живопись. 

Постреквизиты: Композиция 2, Живопись 2, живопись 2, живопись 2 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать историю развития перспектив, основные современные 

образовательные технологии преподавания отдельных дисциплин. Решение проблем теоретического и 

практического уровня в изобразительном и методическом аспектах художественного произведения. Умение 

анализировать художественные произведения и художественные средства через художественные тенденции и 

стилистические взгляды в развитии искусства. В)Уметь выбирать активные методы в эффективном освоении 

художественного творческого материала, анализировать видимые произведения и решать педагогические 

задачи. С)Решение проблем теоретического и практического уровня в изобразительном и методическом 

аспектах художественного произведения. Умение анализировать художественные произведения и 

художественные средства через художественные тенденции и стилистические взгляды в развитии искусства. 
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D)умение выбирать активные методы в эффективном освоении художественного творческого материала, уметь 

анализировать художественные произведения и решать педагогические задачи. Е)В результате изучения данной 

дисциплины студенты должны демонстрировать художественные педагогические принципы закономерности 

линейной и территориальной перспективы, знать принципы академической картины. 

 

Модуль 10.2   Художественный рисунок и живопись (Траектория: художественный труд) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Рисунок в художественном труде  

Автор программы: Есенгулов Г. К., Кобланов г. р.  

Цель изучения курса: Углубление анатомических знаний, наряду с грамотным штрихом. 

Краткое содержание дисциплины: Освоение костной мышечной формы. Соотношение пропорционального 

тела, указание движения. Конструктивные отношения. Связь частиц, оттенки. 

Пререквизиты: Академический рисунок (на английском языке), Конструктивный рисунок, Академический 

рисунок 1. 

Постреквизиты: Рисунок 2, Рисунок художественного труда 2, Рисунок художественного труда 2. 

Ожидаемые результаты изучения: А)Знать историю развития перспектив, основные современные 

образовательные технологии преподавания отдельных дисциплин. В)Уметь выбирать активные методы в 

эффективном освоении художественного творческого материала, анализировать видимые произведения и 

решать педагогические задачи. С)Решение проблем теоретического и практического уровня в изобразительном 

и методическом аспектах художественного произведения. Умение анализировать художественные 

произведения и художественные средства через художественные тенденции и стилистические взгляды в 

развитии искусства. D)Умение выбирать активные методы в эффективном освоении художественного 

творческого материала, уметь анализировать художественные произведения и решать педагогические задачи. 

Е)В результате изучения данной дисциплины студенты должны демонстрировать художественные 

педагогические принципы закономерности линейной и территориальной перспективы, знать принципы 

академической картины. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Живопись в художественном труде 1 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б  

Цель изучения курса: подготовка студентов, будущих художников-преподавателей к самостоятельной 

творческой работе и педагогической работе в области композиции  

Краткое содержание дисциплины: Анализ характера формы живописи обнаженного лица, единство цвета 

краски и целостность. 

Пререквизиты: Перспектива, академическая картина 1, академическая живопись. 

Постреквизиты: Композиция 2, Живопись 2, живопись 2, живопись 2 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение анализировать художественные произведения и 

художественные средства через художественные тенденции и стилистический подход в развитии искусства. 

В)Уметь выбирать активные методы в эффективном освоении художественного творческого материала, 

анализировать видимые произведения и решать педагогические задачи. С)Решение проблем теоретического и 

практического уровня в изобразительном и методическом аспектах художественного произведения. Умение 

анализировать художественные произведения и художественные средства через художественные тенденции и 

стилистические взгляды в развитии искусства. D)Умение выбирать активные методы в эффективном освоении 

художественного творческого материала, уметь анализировать художественные произведения и решать 

педагогические задачи. Е) В результате изучения данной дисциплины студенты должны демонстрировать 

художественные педагогические принципы закономерности линейной и территориальной перспективы, знать 

принципы академической картины. 

 

5В010700- ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕРЧЕНИЕ 

4 КУРС 
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Модуль 12.1. Художественное творчество, 11 кредитов (Траектория: художественный труд) 

ПД КВ ОPI  4339 Основы прикладного искусства (обслуживающий) 7 5 

ПД КВ ОTChI(1) 4340 Основы технология швейных изделий 1 7 6 

Модуль 12.2. Художественное творчество, 11 кредитов 
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ПД КВ SHOM 4339 Способы художественный обработки материалов 7 5 

ПД КВ ОTI(1) 4340 Основы текстильных изделий 1 7 6 

Модуль 12.3. Художественное творчество, 11  кредитов 

ПД КВ RPM 4339 Работа с природными материалами 7 5 

ПД КВ МOChIІМSh 4340 
Методика обучения черчения и изобразительного искусства в 

малокомплектных школах 
7 6 

Модуль  13.1. Основы творчество и практика, 22 кредитов (Траекториясы: художественный труд) 

ПД КВ Ris(2) 4341 Рисунок 2 7 6 

ПД КВ Zhiv(2) 4342 Живопись 2 7 6 

   Производственная  (педагогическая) практика 8 10 

Модуль 13.2  Основы художественного творчества, 22 кредитов 

ПД КВ KR(2) 4341 Конструктивный рисунок 2 7 6 

ПД КВ DZh(2) 4342 Декоративная живопись 2 7 6 

   Производственная  (педагогическая) практика 8 10 

Модуль 13.3. Художественное творчество, 22 кредитов 

ПД КВ RN(2) 4341 Рисунок с натуры 2 7 6 

ПД КВ TZh(2) 4342 Театральная живопись 2 7 6 

  Производственная  (педагогическая) практика 8 10 

Модуль 14.1  Художественная обработка дерева, 15 кредитов (Траекториясы: художественный труд) 

15 кредитов 

ПД КВ SI(2) 4343 Современное искусство 2 (практикум) (обслуживающий) 7 5 

ПД КВ FSID 4344 Формы современного искусства и дизайна (обслуживающий) 7 5 

   Преддипломная практика 8 5 

Модуль 14.2    Художественная обработка металла, 15 кредитов 

ПД КВ AI(2) 4343 Актуальное искусство 2 (практикум) (технический) 7 5 

ПД КВ SID 4344 Современное искусство и дизайн (технический) 7 5 

   Преддипломная практика 8 5 

Модуль  14.3 Основы художественная обработка металла, 15 кредитов 

ПД КВ TM 4343 Технология материалов 7 5 

ПД КВ НOTM 4344 Художественное оформление традиционных материалов 7 5 

   Преддипломная практика 8 5 

 

Модуль 12.1. Художественное творчество,  (Траектория: художественный труд). 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Основы прикладного искусства  (обслуживающий) 

Автор программы: Кобланов. К. Р., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Развитие научного мировоззрения будущих учителей изобразительного искусства. 

Владеть специальными особенностями, закономерностями, правилами, методами и способами композиции 

основ декоративно-прикладного искусства, одинаковыми для всех видов жанра изобразительного искусства. 

Краткое содержание дисциплины: История развития художественных приемов деревообработки. Понятие об 

элементах дизайна мебели. Принципы обработки мебели. Специфика декорирования и орнамента и декора в 

процессе обработки древесины. Технология сборки и обработки деревянных изделий. Изготовление различных 

изделий. 

Пререквизиты: Проектирование художественных изделий и основы композиции, черчения. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Решение проблем теоретического и практического уровня в 

изобразительном и методическом аспекте художественного произведения. Умение анализировать 

художественные произведения и художественные средства через художественные тенденции и стилистические 

взгляды в развитии искусства. В)Уметь выбирать активные методы в эффективном освоении художественного 

творческого материала, анализировать видимые произведения и решать педагогические задачи. С)Решение 

проблем теоретического и практического уровня в изобразительном и методическом аспектах художественного 

произведения. Умение анализировать художественные произведения и художественные средства через 

художественные тенденции и стилистические взгляды в развитии искусства. D)Умение выбирать активные 

методы в эффективном освоении художественного творческого материала, уметь анализировать 

художественные произведения и решать педагогические задачи. Е)В результате изучения данной дисциплины 

студенты должны демонстрировать художественные педагогические принципы закономерности линейной и 

территориальной перспективы, знать принципы академической картины. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Основы технология швейных изделий 1 

Автор программы: Алгартова Г. М., Кемалова Г. Б 

Цель изучения курса: Изучение основных элементов и деталей одежды, удовлетворяющих потребностям 

общества, различных ручных и производственных машин, машинно–машинных швов, влаго-тепловой работы.   

Краткое содержание дисциплины: Моделирование моделей одежды. Моделирование образцов одежды. Цель 

и задачи моделирования. Основные принципы моделирования одежды. Виды моделирования. Методы 

технического моделирования. Конструкторские линии. Декоративные линии. Моделирование платьев путем 

копирования складок. Моделирование платьев путем копирования складок.  Внесение декоративных изменений 

в основную схему платья. Принцип моделирования платья по формату. Моделирование блузки и жилета 

Моделирование различных блузок. Технология моделирования, раскрой, пошива жилетов. Моделирование 

заднего роста блузки с рукавами фонарика. Пошив блузки. Моделирование блузки. Раскрой блузки. Технология 

моделирования, раскрой, пошива жилетов. Моделирование моделей платья. Моделирование различных 

моделей платья. Изготовление моделей. Согласно эскиздеу. Введение отличительных линий в моделях платья. 

Получение мерных знаков платья. Построение сеточного рисунка платья.  Построение чертежей передней и 

задней продольностей. 

Пререквизиты: Основы черчения, академический рисунок, академическая живопись. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умеет устранять дефекты одежды, технологию отделки частей одежды, 

раскрой одежды и ткани. В)Понимают виды производственных швейных машин, заправку, способы работы на 

ручных и производственных швейных машинах при изготовлении соединительных изделий. С)Применяет 

измерение, дефектацию, узловую обработку одежды, самоконтроль при пошиве изделий, проверку качества, 

при использовании, проектировании и моделировании базового сборочного лекал. D)Анализирует в макете и 

эскизе при конструировании нового изделия и изменении формы привычных изделий. Е)Правильный выбор и 

использование информации, планирование работы, анализ недостатков, оценка работы. 

 

Модуль 12.2. Художественное творчество 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Способы художественный обработки материалов 

Автор программы: Кобланов. К. Р. Есенгулов 

Цель изучения курса: Овладение студентами навыками творческой работы, дать теоретические знания.  

Формирование у студентов художественного мышления, творческого мышления, художественного мышления. 

Сохранение визуального памяти художественных произведений, умение свободно пользоваться в 

традиционном ремесле и народном производстве. 

Краткое содержание дисциплин: Работа с материалами иллюстрации. Работа с долгами.  Работа с эскизом по 

теме. Система обработки металла (ручная обработка, механическая обработка, художественная обработка).   

Композиционные упражнения.  Объем и масса. Пропорции. Пластика. Контраст. Нюанс. Ритм.  Динамика.  

Симметрия. Масштаб. 

Пререквизиты: Основы черчения, Моделирования и композиции, черчения. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение анализировать художественные произведения и 

художественные средства через художественные тенденции и стилистический подход в развитии искусства. 

В)Уметь выбирать активные методы в эффективном освоении художественного творческого материала, 

анализировать видимые произведения и решать педагогические задачи. С)Решение проблем теоретического и 

практического уровня в изобразительном и методическом аспектах художественного произведения. Умение 

анализировать художественные произведения и художественные средства через художественные тенденции и 

стилистические взгляды в развитии искусства. D)Умение выбирать активные методы в эффективном освоении 

художественного творческого материала, уметь анализировать художественные произведения и решать 

педагогические задачи. Е)В результате изучения данной дисциплины студенты должны демонстрировать 

художественные педагогические принципы закономерности линейной и территориальной перспективы, знать 

принципы академической картины. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Основы текстильных изделий 1 

Автор программы: Алгартова Г. М., Кемалова Г. Б 

Цель изучения курса: Изучение основных элементов и деталей одежды, удовлетворяющих потребностям 

общества, различных ручных и производственных машин, машинно–машинных швов, влаго-тепловой работы.   

Краткое содержание дисциплины: Моделирование образцов одежды. Моделирование образцов одежды. Цель 

и задачи моделирования. Основные принципы моделирования одежды. Виды моделирования. Методы 

технического моделирования. Конструкторские линии. Декоративные линии. Моделирование платьев путем 

копирования складок. Моделирование платьев путем копирования складок.  Внесение декоративных изменений 
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в основную схему платья. Принцип моделирования платья по формату. Моделирование блузки и жилета 

Моделирование различных блузок. Технология моделирования, раскрой, пошива жилетов. Моделирование 

заднего роста блузки с рукавами фонарика. Пошив блузки. Моделирование блузки. Раскрой блузки. Технология 

моделирования, раскрой, пошива жилетов. Моделирование моделей платья. Моделирование различных 

моделей платья. Изготовление моделей. Согласно эскиздеу. Введение отличительных линий в моделях платья. 

Получение мерных знаков платья.  Построение сеточного рисунка платья.  Построение чертежей передней и 

задней продольностей. 

Пререквизиты: Основы черчения, цветоведение, проектирование художественных изделий и композиция. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умеет устранять дефекты одежды, технологию отделки частей одежды, 

раскрой одежды и ткани. В)Понимают виды производственных швейных машин, заправку, способы работы на 

ручных и производственных швейных машинах при изготовлении соединительных изделий. С)Применяет 

измерение, дефектацию, узловую обработку одежды, самоконтроль при пошиве изделий, проверку качества, 

при использовании, проектировании и моделировании базового сборочного лекал. D)Анализирует в макете и 

эскизе при конструировании нового изделия и изменении формы привычных изделий. Е)Правильный выбор и 

использование информации, планирование работы, анализ недостатков, оценка работы. 

 

Модуль 12.3. Художественное творчество 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Работа с природными материалами  

Автор программы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Г. Г. 

Цель изучения курса: Овладение студентами навыками творческой работы, дать теоретические знания.  

Формирование у студентов художественного мышления, творческого мышления, художественного мышления. 

Сохранение художественного мира в зрительной памяти, умение свободно использовать свое искусство в 

традиционных ремеслах и народных производствах. 

Краткое содержание дисциплины: Работа с материалами иллюстрации. Работа с долгами.  Работа с эскизом 

по теме. Система обработки металла (ручная обработка, механическая обработка, художественная обработка).   

Композиционные упражнения. Объем и масса. Пропорции. Пластика. Контраст. Нюанс. Ритм. Динамика.  

Симметрия. Масштаб. 

Пререквизиты: Монументальная скульптура, цветоведение, проектирование художественных изделий и 

композиция. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать историю развития перспектив, технологию ведения отдельных 

дисциплин, основные современные образовательные технологии обучения. Решение проблем теоретического и 

практического уровня в изобразительном и методическом аспектах художественного произведения. Умение 

анализировать художественные произведения и художественные средства через художественные тенденции и 

стилистические взгляды в развитии искусства. В)Уметь выбирать активные методы в эффективном освоении 

художественного творческого материала, анализировать видимые произведения и решать педагогические 

задачи. С)Решение проблем теоретического и практического уровня в изобразительном и методическом 

аспектах художественного произведения. Умение анализировать художественные произведения и 

художественные средства через художественные тенденции и стилистические взгляды в развитии искусства. 

D)Уметь выбирать активные методы в эффективном освоении художественного творческого материала, 

анализировать художественные произведения и решать педагогические задачи. Е)Результате изучения данной 

дисциплины студенты должны уметь демонстрировать художественные педагогические принципы 

закономерности линейной и территориальной перспективы, знать принципы академической картины. Владеет 

методикой графического отображения. Владеет способами подлинной и педагогической картины. 

Художественно-педагогическое образование должно быть компетентным в области новых технологий. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Методика обучения черчения и изобразительного искусства в малокомплектных 

школах 

Автор программы: Кургамбеков М. С., Жанпейсова С. К. 

Цель изучения курса: Дать будущим педагогам знания о современных педагогических технологиях. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие о малокомплектной школе. Начальная малокомплектная школа. 

Особенности организации уроков в малокомплектной школе. Общее и индивидуальное состояние 

малокомплектной школы. Первые малокомплектные школы. Специальные, основные факторы, составляющие 

современные СМК.  

Пререквизиты: Основы черчения, Черчение, Технология критериального оценивания. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Об основах изобразительного искусства, видах и жанрах 

изобразительного искусства, основах изобразительного искусства, методике преподавания изобразительного 
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искусства. В)понимает дидактические принципы обучения, требования к подготовке учителя к уроку. 

С)использует знания методов и приемов обучения, цели и задачи обучения изобразительному искусству 

учащихся, строение уроков изобразительного искусства, традиционные и нетрадиционные методы и приемы. 

Использует государственный стандарт образования, программу изобразительного искусства (по всем классам). 

D)план занятий и календарно-тематический план по изобразительному искусству. Анализировать, 

образовывать, анализировать. Е)оценивает знания об истории выбранной ими специальности в исторических 

аспектах с основами функциональной, материально-конструктивной, строительно-технологической, идеально-

художественной организации среды обитания человека в разных странах мира, используя их развивающиеся 

традиции на современной практике. 

 

Модуль  13.1. Основы творчество и практика, (Траекториясы: художественный труд) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Рисунок 2 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б  

Цель изучения курса: Овладение глубоким умением изобразить живопись, устойчиво использовать методы 

изобразительного искусства, совершенствовать профессиональное мастерство, совершенствовать навыки, 

выполнять задания в художественно – творческом направлении.  

Краткое содержание дисциплины: Изображение человеческого тела, анатомический анализ скелета и мышц в 

изображении человека. Размещение костной мышцы. Соотношение пропорционального тела. Показать 

движение. Конструктивные отношения. Связь частиц. 

Пререквизиты: Академический рисунок (на английском языке), конструктивный рисунок, академический 

рисунок 1. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)умение анализировать художественные произведения и 

художественные средства через художественные тенденции и стилистические взгляды в развитии искусства. 

В)уметь выбирать активные методы в эффективном освоении художественного творческого материала, 

анализировать видимые произведения и решать педагогические задачи. С)решение проблем теоретического и 

практического уровня в изобразительном и методическом аспектах художественного произведения. Умение 

анализировать художественные произведения и художественные средства через художественные тенденции и 

стилистические взгляды в развитии искусства. D)Умение выбирать активные методы в эффективном освоении 

художественного творческого материала, уметь анализировать художественные произведения и решать 

педагогические задачи. Е)В результате изучения данной дисциплины студенты должны демонстрировать 

художественные педагогические принципы закономерности линейной и территориальной перспективы, знать 

принципы академической картины. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Живопись 2 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б  

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний и опыта: формирование композиционной мысли, 

формирование конструктивной и разнообразной живописи, а также умение владеть тонкими гранями 

проявления своих мыслей через средства живописи: это разноцветные, колоритные и разноцветные отношения, 

сочетание цветов тепло-холодных красок. 

Краткое содержание дисциплины: Живописные особенности при написании личности человека: нейтральные 

ноги, этюд личности одетого человека, построенный в цветном предстоящем интерьере (тематическая 

постановка, в которой поставлен фрагмент человеческого тела). 

Пререквизиты: Перспектива, академическая картина 1, академическая живопись. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать историю развития перспектив, основные современные 

образовательные технологии преподавания отдельных дисциплин. Решение проблем теоретического и 

практического уровня в изобразительном и методическом аспектах художественного произведения. Умение 

анализировать художественные произведения и художественные средства через художественные тенденции и 

стилистические взгляды в развитии искусства. В)Уметь выбирать активные методы в эффективном освоении 

художественного творческого материала, анализировать видимые произведения и решать педагогические 

задачи. С)Решение проблем теоретического и практического уровня в изобразительном и методическом 

аспектах художественного произведения. Умение анализировать художественные произведения и 

художественные средства через художественные тенденции и стилистические взгляды в развитии искусства. 

D)Умение выбирать активные методы в эффективном освоении художественного творческого материала, уметь 

анализировать художественные произведения и решать педагогические задачи. Е)В результате изучения данной 

дисциплины студенты должны демонстрировать художественные педагогические принципы закономерности 

линейной и территориальной перспективы, знать принципы академической картины. 
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Модуль 13.2  Основы художественного творчества 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Конструктивное рисунок 2 

Автор программы: Есенгулов Г. К., Кобланов г. р.  

Цель изучения курса: Овладение глубоким умением изобразить живопись, устойчиво использовать методы 

изобразительного искусства, совершенствовать профессиональное мастерство, совершенствовать навыки, 

выполнять задания в художественно – творческом направлении. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение костными мышечными формами. Соотношение 

пропорционального тела, указание движения. Конструктивные отношения. Связь частиц, оттенки. 

Пререквизиты: академический рисунок (на английском языке), конструктивный рисунок, академический 

рисунок 1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты изучения: А)Знать историю развития перспектив, основные современные 

образовательные технологии преподавания отдельных дисциплин. В)Уметь выбирать активные методы в 

эффективном освоении художественного творческого материала, анализировать видимые произведения и 

решать педагогические задачи. С)Решение проблем теоретического и практического уровня в изобразительном 

и методическом аспектах художественного произведения. Умение анализировать художественные 

произведения и художественные средства через художественные тенденции и стилистические взгляды в 

развитии искусства. D)Умение выбирать активные методы в эффективном освоении художественного 

творческого материала, уметь анализировать художественные произведения и решать педагогические задачи. 

Е)В результате изучения данной дисциплины студенты должны демонстрировать художественные 

педагогические принципы закономерности линейной и территориальной перспективы, знать принципы 

академической картины. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Декоративная живопись 2 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б  

Цель изучения курса: Подготовка студентов, будущих художников-преподавателей к самостоятельной 

творческой работе и педагогической работе в области композиции. 

Краткое содержание дисциплины: Анализ характера формы живописи обнаженного лица, единство цвета 

краски и целостность. 

Пререквизиты: Перспектива, академическая картина 1, академическая живопись. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение анализировать художественные произведения и 

художественные средства через художественные тенденции и стилистический подход в развитии искусства. 

В)Уметь выбирать активные методы в эффективном освоении художественного творческого материала, 

анализировать видимые произведения и решать педагогические задачи. С)Решение проблем теоретического и 

практического уровня в изобразительном и методическом аспектах художественного произведения. Умение 

анализировать художественные произведения и художественные средства через художественные тенденции и 

стилистические взгляды в развитии искусства. D)Умение выбирать активные методы в эффективном освоении 

художественного творческого материала, уметь анализировать художественные произведения и решать 

педагогические задачи. Е)В результате изучения данной дисциплины студенты должны демонстрировать 

художественные педагогические принципы закономерности линейной и территориальной перспективы, знать 

принципы академической картины. 

  

Модуль 13.3. Художественное творчество 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Рисунок с натуры 2 

Автор программы: Есенгулов Г. К., Кобланов г. р.  

Цель изучения курса: Овладение глубоким умением изобразить живопись, устойчиво использовать методы 

изобразительного искусства, совершенствовать профессиональное мастерство, совершенствовать навыки, 

выполнять задания в художественно – творческом направлении. 

Краткое содержание дисциплины: Изображение личности человека в одежде (стоящей). Полнота фигуры 

человека; проектирование композиции натуры на форматной странице; передача Близнецы формы натуры 

светом и тенью; обобщение рисунка и приведение его в целостность, выявление образного характера натуры. 

Изображение личности человека в национальной одежде (сидя).Поиск и гармонизация композиции наутры на 

листах формата; определение основных теней натуры; демонстрация больших форм натуры; обобщение 

рисунка и сочетание его в целостность. 

Пререквизиты: Академический рисунок (на английском языке), Конструктивный рисунок, Академический 

рисунок 1. 
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Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать историю развития перспектив, основные современные 

образовательные технологии преподавания отдельных дисциплин. В)Уметь выбирать активные методы в 

эффективном освоении художественного творческого материала, анализировать видимые произведения и 

решать педагогические задачи. С)Решение проблем теоретического и практического уровня в изобразительном 

и методическом аспектах художественного произведения. Умение анализировать художественные 

произведения и художественные средства через художественные тенденции и стилистические взгляды в 

развитии искусства. D)Умение выбирать активные методы в эффективном освоении художественного 

творческого материала, уметь анализировать художественные произведения и решать педагогические задачи. 

Е)В результате изучения данной дисциплины студенты должны демонстрировать художественные 

педагогические принципы закономерности линейной и территориальной перспективы, знать принципы 

академической картины. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Театральная живопись 2 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б  

Цель изучения курса: Подготовка студентов, будущих художников-преподавателей к самостоятельной 

творческой работе и педагогической работе в области композиции. 

Краткое содержание дисциплины: Анализ характера формы живописи обнаженного лица, единство цвета 

краски и целостность. 

Пререквизиты: Перспектива, Академическая картина 1, Академическая живопись. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение анализировать художественные произведения и 

художественные средства через художественные тенденции и стилистический подход в развитии искусства. 

В)Уметь выбирать активные методы в эффективном освоении художественного творческого материала, 

анализировать видимые произведения и решать педагогические задачи. С)Решение проблем теоретического и 

практического уровня в изобразительном и методическом аспектах художественного произведения. Умение 

анализировать художественные произведения и художественные средства через художественные тенденции и 

стилистические взгляды в развитии искусства. D)Умение выбирать активные методы в эффективном освоении 

художественного творческого материала, уметь анализировать художественные произведения и решать 

педагогические задачи. Е)В результате изучения данной дисциплины студенты должны демонстрировать 

художественные педагогические принципы закономерности линейной и территориальной перспективы, знать 

принципы академической картины. 

 

Модуль 14.1  Художественная обработка дерева, (Траекториясы: художественный труд) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Современное искусство 2 (практикум) (обслуживающий) 

Автор программы: Кемалова Г. Б., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Дать студентам представление об основных направлениях и тенденциях развития 

современных отраслей искусства, создать общий вид формирования нового и нового стилей времени,начиная с 

эпохи импрессионизма и заканчивая западноевропейским, американским (США, Латинской Америки), 

восточным (Япония, Китай).), Искусство Восточной Европы уделяет большое внимание современному 

искусству Москвы и СанктПетербурга. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и содержание учебной дисциплины "современное искусство 

мегаполиса".Особенности художественного языка видов искусства. Тенденции и противоречия современной 

социально-культурной ситуации. Искусство модернизации: основные особенности, школы и направления, 

новые подходы к миру и человеку. XX-XXI вв. реалистическое направление в искусстве Постмодернизм как 

социально-культурный феномен 

Пререквизиты: История и теория изобразительного искусства, декоративная живопись 1, рекламный дизайн. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Сущность, задачи, функции предмета, соотношение понятий "культура" 

и "культура", понятия и термины искусства, особенности художественного изображения, особенности 

художественного языка отдельных видов искусства: изобразительное искусство, музыка, театр, хореография, 

киноискусство. В)Выражение и обоснование своей позиции по вопросам, касающимся ценности понимает 

отношение мегаполиса к произведениям современного искусства. С)Применение теоретических знаний, 

полученных в процессе изучения дисциплины, в области современного искусства в профессиональной 

деятельности. D)Аргументированный анализ своих взглядов и суждений по проблемам современного 

искусства. Е)Развитие знаний в области современного искусства оценка на практике. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Формы современного искусства и дизайна (обслуживающий) 

Автор программы: Кемалова Г. Б., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Дать студентам представление об основных направлениях и тенденциях развития 

современных отраслей искусства, создать общий вид формирования нового и нового стилей времени,начиная с 

эпохи импрессионизма и заканчивая западноевропейским, американским (США, Латинской Америки), 

восточным (Япония, Китай).), Искусство Восточной Европы уделяет большое внимание современному 

искусству Москвы и СанктПетербурга. 

Краткое содержание дисциплины: Художественная эстетика экспрессионизма в искусстве Западной Европы. 

Теоретическая концепция кубизма в искусстве Западной Европы. Футуризм в истории западноевропейского 

искусства. Сюрреализм в западной европейской живописи.Модернистские стилистические направления в 

формировании теории дизайна.Формирование функционализма в Европе. Немецкий Веркбунд. Развитие 

авангардных потоков в европейском искусстве начала ХХ века и их влияние на творчество дизайнеров.Поп-арт 

и кинетическое искусство. Модернистские стилистические направления в дизайне постиндустриального 

периода.Стиль высоких технологий" Хай-тек " в новом дизайне.ХХ и ХХІ вв. развитие современного искусства 

и дизайна на стыке. 

Пререквизиты: История и теория изобразительного искусства, Декоративная живопись 1, Рекламный дизайн. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Сущность, задачи, функции предмета, соотношение понятий "культура" 

и "культура", понятия и термины искусства, особенности художественного изображения, особенности 

художественного языка отдельных видов искусства: изобразительное искусство, музыка, театр, хореография, 

киноискусство. В)Выражение и обоснование своей позиции по вопросам, касающимся ценности понимает 

отношение мегаполиса к произведениям современного искусства. С)Применение теоретических знаний, 

полученных в процессе изучения дисциплины, в области современного искусства в профессиональной 

деятельности. D)Аргументированный анализ своих взглядов и суждений по проблемам современного 

искусства. Е)Развитие знаний в области современного искусства оценка на практике. 

 

Модуль 14.2 Художественная обработка металла 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Актуальное искусство 2 (практикум) (технический) 

Автор программы: Кемалова Г. Б., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Дать студентам представление об основных направлениях и тенденциях развития 

современных отраслей искусства, создать общий вид формирования нового и нового стилей времени,начиная с 

эпохи импрессионизма и заканчивая западноевропейским, американским (США, Латинской Америки), 

восточным (Япония, Китай).), Искусство Восточной Европы уделяет большое внимание современному 

искусству Москвы и СанктПетербурга. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и содержание учебной дисциплины "современное искусство 

мегаполиса".  Особенности художественного языка видов искусства. Тенденции и противоречия современной 

социально-культурной ситуации.  Искусство модернизации: основные особенности, школы и направления, 

новые подходы к миру и человеку.  XX-XXI вв. реалистическое направление в искусстве Постмодернизм как 

социально-культурный феномен 

Пререквизиты: История и теория изобразительного искусства, декоративная живопись 1, рекламный дизайн. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Сущность, задачи, функции предмета, соотношение понятий "культура" 

и "культура", понятия и термины искусства, особенности художественного изображения, особенности 

художественного языка отдельных видов искусства: изобразительное искусство, музыка, театр, хореография, 

киноискусство. В)Выражение и обоснование своей позиции по вопросам, касающимся ценности понимает 

отношение мегаполиса к произведениям современного искусства. С)Применение теоретических знаний, 

полученных в процессе изучения дисциплины, в области современного искусства в профессиональной 

деятельности. D)Аргументированный анализ своих взглядов и суждений по проблемам современного 

искусства. Е)Развитие знаний в области современного искусства оценка на практике. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Современное искусство и дизайн (технический) 

Автор программы: Кемалова Г. Б., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Дать студентам представление об основных направлениях и тенденциях развития 

современных отраслей искусства, создать общий вид формирования нового и нового стилей времени,начиная с 

эпохи импрессионизма и заканчивая западноевропейским, американским (США, Латинской Америки), 

восточным (Япония, Китай).), 

Искусство Восточной Европы уделяет большое внимание современному искусству Москвы и СанктПетербурга. 
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Краткое содержание дисциплины: Художественная эстетика экспрессионизма в искусстве Западной Европы. 

Теоретическая концепция кубизма в искусстве Западной Европы. Футуризм в истории западноевропейского 

искусства. Сюрреализм в западной европейской живописи.Модернистские стилистические направления в 

формировании теории дизайна.Формирование функционализма в Европе. Немецкий Веркбунд. Развитие 

авангардных потоков в европейском искусстве начала ХХ века и их влияние на творчество дизайнеров.Поп-арт 

и кинетическое искусство. Модернистские стилистические направления в дизайне постиндустриального 

периода. Стиль высоких технологий" Хай-тек " в новом дизайне.ХХ и ХХІ вв. развитие современного искусства 

и дизайна на стыке. 

Пререквизиты: История и теория изобразительного искусства, Декоративная живопись 1, Рекламный дизайн. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Сущность, задачи, функции предмета, соотношение понятий "культура" 

и "культура", понятия и термины искусства, особенности художественного изображения, особенности 

художественного языка отдельных видов искусства: изобразительное искусство, музыка, театр, хореография, 

киноискусство. В)Выражение и обоснование своей позиции по вопросам, касающимся ценности понимает 

отношение мегаполиса к произведениям современного искусства. С)Применение теоретических знаний, 

полученных в процессе изучения дисциплины, в области современного искусства в профессиональной 

деятельности. D)Аргументированный анализ своих взглядов и суждений по проблемам современного 

искусства. Е)Развитие знаний в области современного искусства  

оценка на практике. 

 

Модуль  14.3 Основы художественная обработка металла 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Технология материалов 

Автор программы: Кургамбеков М. С., Кобланов К. Р. 

Цель изучения курса: Дать профессиональное образование, направленное на развитие традиционных ремесел 

и ремесел казахского народа. 

Краткое содержание дисциплины: Основы материатологии. Художественная обработки древесины, виды. 

Художественная резьба по дереву (геометрический, контурный, рельефный, скульптурный орнамент). Виды 

деревянной мозаики. Способы обработки древесины. 

Пререквизиты: Проектирование художественных изделий и композиция  

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать историю художественной обработки дерева, основные 

сведения о металле. В)Умение применять на практике основные виды художественной обработки металла и 

древесины, а также работы с художественным нагревом чеканкой, художественной литью. С)Ознакомить 

студентов с основными видами оборудования, применяемого при работе, а также правильными правилами 

безопасности. D)Овладение различными методами и формами обучения, формирование художественных 

творческих способностей. Е)После изучения дисциплины студент дополняет знания, приобретая теоретические 

и практические знания по художественной обработке металла и дерева, реализовывая их профессиональный 

труд. Самовольно изготавливает изделия из металла на основе художественного прикладного искусства. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Художественное оформление традиционных материалов 

Автор программы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Г. Г. 

Цель изучения курса: Овладение студентами навыками творческой работы, дать теоретические знания.  

Формирование у студентов художественного мышления, творческого мышления, художественного мышления. 

Сохранение художественного мира в зрительной памяти, умение свободно использовать свое искусство в 

традиционных ремеслах и народных производствах. 

Краткое содержание дисциплины: Работа с материалами иллюстрации. Работа с долгами.  Работа с эскизом 

по теме. Система обработки металла (ручная обработка, механическая обработка, художественная обработка).   

Композиционные упражнения. Объем и масса. Пропорции. Пластика. Контраст. Нюанс. Ритм.  Динамика.  

Симметрия. Масштаб. 

Пререквизиты: Монументальная скульптура, цветоведение, проектирование художественных изделий и 

композиция. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать историю развития перспектив, технологию ведения отдельных 

дисциплин, основные современные образовательные технологии обучения. В)Уметь выбирать активные 

методы в эффективном освоении художественного творческого материала, анализировать видимые 

произведения и решать педагогические задачи. С)Решение проблем теоретического и практического уровня в 

изобразительном и методическом аспектах художественного произведения. Умение анализировать 

художественные произведения и художественные средства через художественные тенденции и стилистические 

взгляды в развитии искусства. D)Уметь выбирать активные методы в эффективном освоении художественного 
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творческого материала, анализировать художественные произведения и решать педагогические задачи. Е)В 

результате изучения данной дисциплины студенты должны уметь демонстрировать художественные 

педагогические принципы закономерности линейной и территориальной перспективы, знать принципы 

академической картины. Владеет методикой графического отображения. Владеет способами подлинной и 

педагогической картины. Художественно-педагогическое образование должно быть компетентным в области 

новых технологий. 

 

6В02102 – ДИЗАЙН 

2 КУРС 

Прием 2019 год 

Компонент 
Код 

дисциплины 
Наименование предмета 
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о
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и
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в
 

Модуль 5.1  Культурно-изобразительные дисциплии  13 кредит 

БД ВК Zhiv  (I)  1205 Живопись I 3 3 

БД КВ IMKD 2206 История материальной культуры и дизайна 3 5 

БД ВК Zhiv  (II)  2207 Живопись II 4 5 

Модуль 5.2  Культурное носледие и изобразительные  дисциплни  13 кредит 

БД ВК Zhiv  (I)  1205 Живопись I 3 3 

БД КВ MОKN 2206 Мировое и отечественное культурное наследие 3 5 

БД ВК Zhiv  (II)  2207 Живопись II 4 5 

Модуль 5.3  Изобразительные дисциплии 13 кредит 

БД ВК Zhiv  (I)  1205 Живопись I 3 3 

БД КВ ID 2206 История дизайна 3 5 

БД ВК Zhiv  (II)  2207 Живопись II 4 5 

6.1. Модуль. Строительно-графические дисциплины, 20 кредитов Специальизация "Архитектурный 

дизайн" 

БД КВ SCh  2208 Строительное черчение 3 5 

БД КВ IG(I) 2209 Инженерная графика I 3 5 

БД КВ IG(II) 2210 Инженерная графика II 4 5 

БД КВ POAD (I) 2211 Проектирование объектов архитектурного дизайна I  4 5 

Модуль 6.2. Графические дисциплины, 20 кредитов Специальизация "Графический дизайн" 

БД КВ Kom  2208 Композиция I 3 5 

БД КВ Ris (III) 2209 Рисунок III 3 5 

БД КВ Kom  (II) 2210 Композиция II 4 5 

БД КВ POGD  (I) 2211 Проектирование объектов графического дизайна I  4 5 

Модуль 6.3.  Дисциплины профессиональных основ, 20 кредитов Специальизация "Дизайн моды"  

БД КВ TIK 2208 Технология изготовления костюма 3 5 

БД КВ Kom 2209 Композиция 3 5 

БД КВ KK 2210 Конструирование  костюма 4 5 

БД КВ PODM(I) 2211 Проектирование объектов дизайна моды I  4 5 

Модуль 7.1 Дисциплины визуального дизайна и практика, 13 кредит  

Специальизация "Архитектурный дизайн" 

БД ТК STsT 2211 Цифровые технологии в архитектуре 4 5 

БД ТК GPVDA(I) 2212 Элементы и процессы визуального дизайна в архитектуре I 4 5 

БД  Производственная практика 4 3 

7.2. Модуль. Дисциплины цифровые технологии и практика, 13 кредитов  

Специальизация "Графический дизайн" 

БП ТК TsTG 2212 Цифровые технологии в графике 4 5 

БП ТК EPVDG(I) 2213 Элементы и процессы визуального дизайна в графике I 4 5 

БП  Производственная практика 4 3 

7.3. Модуль. Цифровые технологии в моде  и практика, 13 кредитов Специальизация "Дизайн моды" 

БП ТК TsTM 2212 Цифровые технологии в моде 4 5 

БП ТК EPVDM(I) 2213 Элементы и процессы визуального дизайна в моде I 4 5 

БП  Производственная практика 4 3 
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5.1 модуль Культурно-изобразительные дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Живопись I 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель дисциплины: Освоение основ изобразительной грамоты в техниках живописи. Углубленное развитие 

аналитического мышления восприятия изображаемого объекта. Научить  создавать гармонически цельное  

цвето-колористическое изображение натуры в натюрморте.   

Краткое содержание дисциплины: Знакомство студентов с основами изобразительной грамоты 

академической живописи. Углубленное развитие аналитического мышления восприятия натуры, в зависимости 

от живописных особенностей формы, дать  дальнейшее развитие целостного видения формы и цвета, овладение 

различными средствами живописного изображения, акварельными техниками и материалами живописи. Для 

изучения основ изобразительной грамоты предлагается работа над натюрмортом в двух вариантах исполнения: 

академическом и аналитическом. Аналитические работы позволяет в последующем развить фантазию и 

свободу творческого выражения. Применить полученные знания и умения в проектной деятельности дизайна.  

Предмет состоит из курса практических занятий, самостоятельной работы студентов  

Пререквизиты: «Рисунок», «Композиция», «Цветоведение» 

Постреквизиты: «Проектирование», «Пленэрная практика» и все проектные дисциплины специальности 

«Дизайн». 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знают профессиональные терминологии предмета; 

сформированны фундаментальные художественные знания, умения и навыки водяными красками; 

В)Примененяют знания и умения, разнообразные технические приемы и материалы живописи; 

колористические приемы смешивания пигментов и красок. С)Обладают аналитическим мышлением выполняя 

аналитические работы на основе академической школы изобразительного искусства испытанных временем,  как 

средств достижения поставленной цели в освоении основ изобразительной грамоты. Диалектический метод 

познания- «от общего к частному, и от частного к общему с последующим синтезом того и другого»- 

используется в процессе по этапной живописи Д)Умеют создавать гармонически цельное цвето-

колористическое изображение натуры в натюрморте. Е)Освоили основы изобразительной грамоты в техниках 

живописи. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  История материальной культуры и дизайна 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Изучение истории становления и развития материальной культуры общества, 

сложившейся веками: история материальной культуры и дизайна от ранней общины до современности. 

Предмет изучает: Виды архитектуры и изобразительного искусства, художественные стили предметов и 

одежды разных времен. Школы творческого дизайна, методы и особенности изобразительного искусства в 

разное время, эффективность материалов и технологий. 

Пререквизиты: «Рисунок», «Композиция», «Цветоведение"» 

Постреквизиты: Все дисциплины проектирования специальности «Проектирование», «Пленерная практика» и 

«Дизайн». 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знать и понимать:  понимать принцип размещения предмета в реальной 

плоскости и знать методы рисования. знать свойства и особенности различных технических методов 

графического инструмента.-понятие о закономерностях и явлениях природы; понятие о принципе 

реалистичного образа и различных методах; В.Применение знаний и умений понимать на практике: изобразить 

реальную внешность изображений природы-путем визуального, визуального представления, мысли. Создание 

творческих картин и завершенных художественных картин с помощью поддержки приобретенных умений и 

знаний.- принципы работы с графическими средствами; - свойства и определенные особенности графических 

средств. С.Способность рассуждать, делать выводы и оценивать идею: осмыслить развитие представления о 

пространстве. Осмысление целостности формирования тоновой среды и развития изображения. - формирование 

творческих способностей через художественные основы. Д.Умение общаться: закономерности рисунка, 

применение композиционных и художественных средств. Уметь использовать строение процесса отображения. 

Е. Деловая в обучении: - подлинное использование метода стилизации при рисовании. Показать характерные 

особенности и свойства изображения закономерностью изображения. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Живопись II 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель дисциплины: Освоение основ изобразительной грамоты изображения портрета в техниках живописи. 

Углубленное развитие аналитического мышления восприятия изображаемого объекта. Научить создавать 

гармонически цельное  цвето-колористическое изображение портрета с натуры. 
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Краткое содержание дисциплины: Практические задания по теме «Человек»,  совершенствование навыков 

работы в техниках живописи, наработка профессиональных умений в изображении окружающего мира в 

технике живописи. Задачи в процессе живописного изображения головы объемно-конструктивная лепка формы 

цветом, передача объемности, моделировка объема. Тема «Человек» более сложная для студентов, чем работа 

над натюрмортом. Но чем сложнее работа, тем больше навыков  приобретаются. Предмет состоит из курса 

практических занятий, самостоятельной работы студентов на СРСП, проводимых в течение одного семестра. 

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «Рисунок-1», «Живопись-1», «Рисунок-2» 

Постреквизиты: «Проектирование» и все проектные дисциплины специальности «Дизайн». 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знают профессиональные терминологии предмета 

живопись; сформированны фундаментальные художественные знания, умения и навыки водяными и 

кроющими красками; В)Примененяют  знания и умения, разнообразные технические приемы и материалы 

живописи; колористические приемы смешивания кроющих  красок. С)Обладают аналитическим мышлением 

выполняя аналитические работы на основе академической школы изобразительного искусства испытанных 

временем, как средств достижения поставленной цели в освоении основ изобразительной грамоты в 

изображении портрета. Диалектический метод познания- «от общего к частному, и от частного к общему с 

последующим синтезом того и другого»- используется в процессе по -этапной живописи Д).Умеют создавать 

гармонически цельное  цвето-колористическое  изображение портрета с натуры. Е)Освоили основы  

изобразительной грамоты изображения  портрета с натуры в техниках живописи. 

 

Модуль 5.2  Культурное наследие и изобразительные  дисциплини 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Мировое и отечественное культурное наследие 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: В программе дисциплины предусмотрено изучение истории становления и развития 

мирового и отечественного культурного наследия, сложившегося на протяжении веков: изучение Мирового и 

отечественного культурного наследия от ранней общины до современности. 

Краткое содержание дисциплины: Виды архитектуры и изобразительного искусства, художественные стили 

предметов и одежды разных времен. Школы творческого дизайна, методы и особенности изобразительного 

искусства в разное время, эффективность материалов и технологий. 

Пререквизиты: «Рисунок», «Композиция», «Цветоведение"» 

Постреквизиты: Все дисциплины проектирования специальности «Проектирование», «Пленерная практика» и 

«Дизайн». 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знать и понимать: - понимать принцип размещения предмета в реальной 

плоскости и знать методы рисования. знать свойства и особенности различных технических методов 

графического инструмента.-понятие о закономерностях и явлениях природы; понятие о принципе 

реалистичного образа и различных методах; В.Применение знаний и умений понимать на практике: изобразить 

реальную внешность изображений природы-путем визуального, визуального представления, мысли. Создание 

творческих картин и завершенных художественных картин с помощью поддержки приобретенных умений и 

знаний. принципы работы с графическими средствами; - свойства и определенные особенности графических 

средств. С.Способность рассуждать, делать выводы и оценивать идею: осмыслить развитие представления о 

пространстве. Осмысление целостности формирования тоновой среды и развития изображения.  формирование 

творческих способностей через художественные основы. Д.Умение общаться: закономерности рисунка, 

применение композиционных и художественных средств. Уметь использовать строение процесса отображения. 

Е. Деловая в обучении:  подлинное использование метода стилизации при рисовании. Показать характерные 

особенности и свойства изображения закономерностью изображения. 

 

Модуль: 5.3 Изобразительные дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: История дизайна 

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Формирование знаний в области истории и теории дизайна и дизайна, а также 

понимание современных и исторических стилей; изучение особенностей дизайна, ключевых вех в истории 

развития и изучение дизайна современного искусства и выбора дизайна интерьера; Основные принципы 

проектирования и раскрытия источников связи с социально-экономическими явлениями и предметной средой. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в историю и теорию дизайна. История дизайна за рубежом в XIX 

- XX вв. История дизайна в эпоху авангарда. История дизайна в эпоху неоклассицизма. История дизайна в 

эпоху модернизма. История дизайна в постмодернистский период. История дизайна в эпоху гипермодерна. 

Теория дизайна. Формирование представления о сущности, цели и возможностях дизайна, его месте в 

производственной, экономической и культурной сферах жизни общества. 

Пререквизиты: История Искусства I, История Материальной Культуры и Дизайна, История Архитектуры 
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Постреквизиты: Современный дизайн (по профилю), Оформление интерьера  

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Умение определять художественные процессы, 

тенденции современного дизайна, а также умение определять авторство, сроки и стиль известных дизайнерских 

работ; В)Уметь анализировать проектные работы в историческом, культурном, теоретическом и философском 

аспектах; С)Умение применять знания в практической проектной деятельности; Д)Умение интегрировать 

философско-теоретические знания дизайна с историческим и современным практическим материалом; 

Е)Приобретение профессиональной логики дизайнерской культуры. 

 

Модуль: 6.1. Строительно-графические дисциплины Специализация-Архитектурный дизайн 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Строительное черчение 

Автор программы: Сагимбаев А.А. 

Цель изучения курса: Уметь выносить суждения, оценивать идеи и делать выводы: знать архитектуру и 

строительный дизайн; использовать строительные схемы для изучения практических и теоретических вопросов 

науки и техники. Навыки общения: основные понятия, термины по предмету «строительный чертеж»; Изучить 

методы получения конкретных графических моделей и объемных моделей на основе ортогональной проекции, 

а также приобрести навыки для выполнения задач, связанных с размерно-пространственными формами и их 

взаимосвязью. 

Краткое содержание дисциплины: Общая информация о строительных чертежах. Виды строительных 

чертежей. Части зданий и их конструктивные особенности Проектирование строительных чертежей. Условные 

изображения на строительных чертежах. Прочитайте и выполните строительные чертежи. Диаграммы связи. 

Планы связи. 

Пререквизиты: «Инженерная графика II», «Композиция», «Макет», «Архитектурная графика», 

«Компьютерная графика». 

Постреквизиты: Дисциплины специальностей: «Элементы и процессы профильного дизайна-4», 

«Проектирование объектов профильного дизайна-3», «Проектирование объектов профильного дизайна-4» и 

другие специальности.  

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знание теории, практики и конкретной 

терминологии; теоретические основы построения и проектирования строительных чертежей; визуализация 

различных объектов на чертежах методами инженерной графики; В)Читать и выполнять строительные чертежи, 

связанные с пространственными формами; С)Уметь использовать строительную схему для изучения 

практических и теоретических проблем науки и техники. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Инженерная графика І 

Автор программы: Сагимбаев А.А. 

Цель изучения курса: Изучение правил рисования плоскостей различных пространственных геометрических 

фигур и плоскостей инженерно-геометрических задач по плоскому рисунку. Умение рассуждать, оценивать 

идеи и выводы: о пространстве проекта; применение методов начертательной геометрии для изучения 

практических и теоретических проблем науки и техники. Навыки общения: основные понятия «инженерная 

графика»; изучение методов получения определенных графических пространственных моделей на основе 

ортогональной проекции и умение решать проблемы, связанные с пространственными формами и их 

взаимосвязью. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет начертательной геометрии. Метод проекции. Центральная и 

параллельная проекции, основные свойства. Аксонометрическая система координат. Стандартные 

аксиометрические проекции. Концепция монгольской живописи. Система проекционных плоскостей. Рисунки 

точек, линий и плоскостей. Линии и плоскости отдельных позиций и их свойства. Polïfedra. Page. Построение 

поверхности каркаса и контура. Вращение лица. Управляйте страницами с помощью одного, двух или трех 

направляющих. Винтовые страницы. Построение линии пересечения поверхностей. Концепция макета 

страницы. Методы построения веников (триангуляция, прокатка, нормальный разрез и т. Д.). 

Пререквизиты: «Геометрия и стереометрия», «Тригонометрия», «Рисование» (в рамках школьных программ). 

Постреквизиты: Проектные дисциплины по специальностям: «Инженерная графика II», «Композиция», 

«Макет», «Архитектурная графика», «Компьютерная графика», «Строительный чертеж» и другие. Проектные 

дисциплины специальностей: «Инженерная графика II», «Композиция», «Верстка», «Архитектурная графика» и 

другие специальности. 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знание теории, практики и конкретной 

терминологии; способы решения позиционных и метрических задач; теоретические основы проектирования и 

построения чертежей; нанесение на чертеж с использованием методов геометрии, различных геометрических 

фигур; В)Решение геометрических задач, связанных с пространственными формами; С)Уметь использовать 

начертательную геометрию для изучения практических и теоретических проблем науки и техники. 
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Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Инженерная графика ІІ 

Автор программы: Сагимбаев А.А. 

Цель изучения курса: Методы решения позиционных и метрических задач; на визуализацию изображения 

геометрических тел, линий и плоскостей; Знание и понимание построения аксонометрических проекций. Об 

основной проекции на «Инженерную графику - II». Умение мыслить, оценивать идеи и формулировать выводы: 

знание пространства проекта; использовать светлый цвет, цвет и детали вещества; использовать методы 

графической геометрии для изучения практических и теоретических проблем науки и техники. Навыки 

общения: основные понятия, термины по дисциплине «Инженерная графика-II»; на использование и чтение 

чертежей в технической документации. Навыки в области преподавания: профессионализм и навыки 

преподавания предмета; использование новых технологий в обучении. 

Краткое содержание дисциплины: Этот курс содержит набор знаний, необходимых для дизайнера, чтобы 

читать и выполнять рисунки, используемые в архитектуре и графическом дизайне. Значительный вклад вносят 

проекционные диаграммы. Проекционные чертежи выполняются на основе методов нанесения геометрии, 

которые представляют собой геометрические разрезы. Студенты 2 курса получат теоретическую и 

практическую подготовку по дисциплине «Инженерная графика - II», и в ходе изучения этого курса они также 

будут заинтересованы в следующих областях: рисование, композиция, учеба, история искусства, психология и 

философия. 

Пререквизиты: «Рисунок», «Композиция», «История искусства», «Основы дизайна» 

Постреквизиты: «Живопись», «Проектирование объектов архитектурного проектирования I», «Цифровые 

технологии в архитектуре». 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знает профессиональную терминологию дизайна и 

его специализацию; знать теоретические основы дизайна и специальные предметы; применять теоретические 

основы проектирования к проектной деятельности; применять методы инженерной графики для изучения 

практических и теоретических вопросов науки и техники. В)Знание теоретических и основных понятий и 

конкретной терминологии. С)Понимает и понимает различные формы и геометрические формы в разных 

проектах. Д)Примените все знания, необходимые для решения профессиональных задач проектирования. 

Умело используя различные графические материалы, геометрические фигуры умело лепятся в плоскости. 

Анализ дизайна помещения; умение классифицировать элемент цвета, умение захватывать свет. Составление 

планов проектирования архитектурных объектов, чтение отчетов и оценка материальных ценностей. Е)Умение 

оценивать материал курса, оценивать актуальность выводов. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Проектирование объектов архитектурного дизайна І 

Автор программы: Қыдыров А.А. 

Цель изучения курса: Закрепление знаний по практическим курсам по практическому проектированию и по 

практическим занятиям по дисциплине «Элементы и процессы архитектурного проектирования». Эти 

практические занятия направлены на преподавание креативных концепций.Цели курса: разработка методов 

анализа исходных данных для архитектурно-дизайнерского проектирования; ознакомление с принципами 

творческого поиска концепции успешного проекта; уметь классифицировать проектные работы по этапам и 

разделам; разработка концептуальных подходов и образного решения задач проекта; разработка наиболее 

наглядных типов графических и пластиковых изображений деталей проекта в соответствии с их информацией; 

овладеть основами профессиональной риторики. 

Краткое содержание дисциплины: Разработка новых моделей, наряду с использованием инновационных 

технологий в соответствии с государственными образовательными стандартами, важна как сложная научно-

практическая дисциплина проектирования архитектурной среды, начиная применять системный подход, 

усредненную точку зрения в процессе проектирования. В профессиональном образовании дисциплина 

«Проектирование объектов архитектурного проектирования» является руководящей дисциплиной, 

объединяющей теоретические знания и практические навыки, принятые в образовательном процессе. 

Объектами проектирования данной дисциплины являются части архитектурной среды различной сложности, 

общественные и жилые здания, а также городские комплексы, в том числе космическая среда, среда и 

оборудование. 

Пререквизиты: «Композиция», «История искусств», «Специальная живопись», «Живопись» 

Постреквизиты: «Проектирование средних объектов», «ЭППД», «ПОПД», «Проектирование» 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Уметь реализовывать теоретические основы 

архитектурного и дизайнерского проектирования в дизайн-графической модели; В)Умение применять методы 

гармонизации креативного решения с нормативными требованиями. С)Умение применять знания в 

практической проектной деятельности; Д)Умение интегрировать философско-теоретические знания дизайна с 

историческим и современным практическим материалом; Е)Приобретение профессиональной логики 

дизайнерской культуры. 
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Модуль 6.2. Графические дисциплины Специализация-Графический дизайн 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Композиция I 

Автор программы: Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Преподавания дисциплины является формирование у будущих специалистов знаний об 

общих внутренних закономерностях строения форм в искусстве и дизайне, а также о средствах достижения их 

целостности и единства с содержанием вещей. 

Краткое содержание дисциплины:  Композиция представляет собой гармоничную основу любого вида 

художественно-творческого процесса и является определенной организацией разнородных элементов 

художественной формы в единое целое.Знание основных композиционных закономерностей необходимо 

каждому дизайнер независимо от специализации. Данный курс посвящен общей теории композиции и 

представляет собой обзор основных понятий и категорий композиции. Базовой областью знаний в 

использовании композиционных средств в дизайне являются технические приемы, закономерности 

психологического восприятия, способы и приемы изображения рисунка, живописи.Учет специфических 

особенностей той или иной специализации дизайна отражается включением в практические занятия и тематику 

самостоятельных работ студентов специальных разделов, тем и заданий. 

Пререквизиты: «Современная история Казахстана», «История искусств1», «Основа дизайна1», «История 

материальной культуры и дизайна», «Современные материалы в дизайне». 

Постреквизиты: Знания по данной дисциплине необходимы для дипломного проектирования. 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А).Владение основных законов и закономерностей 

композиции и грамотное их использование в будущей дизайнерской деятельности. В).Основы композиции: 

свойства пространственной формы, цвет, средства гармонизации. С).Освоение различных изобразительных 

систем, технических приемов работы изобразительными материалами.Д).Владение приемами и методами 

дизайнерской деятельности и проектирования. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Рисунок III 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель изучения курса: Освоение основ  изобразительной грамоты в изображении фигуры человека, в  технике 

рисунка. Развитие образного мышления и стилизации форм. Углубленное развитие аналитического мышления 

восприятия изображаемого объекта. Научить  создавать гармонически цельное  свето-тоновое  изображение 

фигуры человека с натуры. 

Краткое содержание дисциплины: Программа курса «Рисунок-III» составлена с учетом профессиональных 

требований специальности «Дизайна» и включает в себя  основные  разделы, направленные на овладение 

навыками рисования с натуры, по памяти, представлению, на изучение перспективных приемов изображения 

трехмерного пространства и форм предметов в нем, на умение графически анализировать любой заданный 

объект исследования. Темы практических занятий даны на  освоение закономерностей перспективного 

построения и на развитие композиционных способностей построения модели с выявлением тоновых 

отношений. Самостоятельное изучение анатомии и скелета человека, в целях подготовки студентов к линейно-

конструктивному и построению пластической структуры  живой натуры: фигуры человека с тональным 

решением. К углублению и совершенствованию целостного художественно-образного восприятия 

действительности. Развитие аналитического мышления восприятия натуры, в зависимости от конструктивных, 

анатомо-пластических особенностей формы и от функционального назначения объекта, дальнейшее развитие 

целостного видения формы, совершенствование навыков и умений  различными средствами графического 

изображения, техниками и материалами рисунка. Предмет состоит из курса практических занятий, 

самостоятельной работы студентов на СРСП, проводимых в течение одного семестра. 

Пререквизиты: «Композиция», «Рисунок-1,2», «Живопись-1,2», «Специальный рисунок-1» 

Постреквизиты: «Проектирование» и все проектные дисциплины специальности «Дизайн». 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знают профессиональные терминологии предмета 

рисунок; сформированны фундаментальные художественные знания, умения и навыки графическими 

материалами; В)Примененяют  знания и умения  разнообразных технических, графических приемов рисунка; 

С)Обладают аналитическим мышлением выполняя аналитические работы на основе академической школы 

изобразительного искусства испытанных временем, как средств достижения поставленной цели в освоении 

основ изобразительной грамоты в изображении  фигуры человека. Диалектический метод познания- «от общего 

к частному, и от частного к общему с последующим синтезом того и другого»- используется в процессе по –

этапного рисунка фигуры человека. Д.)Умеют создавать гармонически цельное  свето-тоновое изображение 

фигуры человека с натуры. Е.)Освоили основы формообразования образного мышления в стилизациях форм и 

структуру процесса графического изображения фигуры человека. 
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Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Композиция II 

Автор программы: Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Целью курса является ознакомление студентов с особенностями применения средств 

композиции для создания произведний дизайна. Задачи курса являются освоение приемов композиции, 

применяемых непосредственно в процессе проектирования, знакомство с наиболее распространенными 

схемами композиционной организации прозведения искусства, знакомство с наиболее известными работами 

дизайнеров, как примерами применения новаторских композиционных схем. 

Краткое содержание дисциплины:  В дисциплине «Композиция II» анализируются исторически сложившиеся 

приемы организации художественных произведений, приводяться присутствуюшие в културе устоявшиеся 

представления о сложившихся художественных образах.  Знание основных композиционных закономерностей 

необходимо каждому дизайнер независимо от специализации. Данный учебный курс предназначен для 

студентов специализаций «Дизайн моды». Данный учебный курс посвящен общей теории композиции и 

представляет собой обзор основных понятий и категорий композиции. Базовыми знаниями в использовании 

композиционных средств в различных направлениях дизайна являюся результаты изучения истории 

традиционных культур, закономерности психологического восприятия. 

Пререквизиты: «Инженерная графика1», «Основы дизайна1», «Композиция1», «Цветоведение», «История 

искусств1», «История материальной культуры и дизайна», «Философия». 

Постреквизиты: «Современный дизайн», «Современные материалы в дизайне», идр. Проектные дисциплины 

специальности «Дизайн». 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Владение основными приемами профессиональной 

деятельности (композиций, пропорций, формообразования), способами решения композиционных задач; 

выполнение композиций дизайна в соответствии со специализацией. В).Владение приемами и методами 

дизайнерской деятельности и дизайн проектирования; готовность проектировать композиции костюма 

различного целевого и функционального назначения. С)Примененяют  знания и умения  разнообразных 

технических, графических приемов рисунка; Д.)Умеют создавать гармонически цельное  свето-тоновое 

изображение фигуры человека с натуры. Е.)Освоили основы формообразования образного мышления в 

стилизациях форм и структуру процесса графического изображения фигуры человека. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование объектов графического дизайна І 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель изучения курса: Формирование структурных моделей в технической эстетике и формирование у 

студентов знаний и гибкости.  

Краткое содержание дисциплины: Подчинение конструктивного решения технологии приготовления 

материала составу объекта. Множество вариантов конструктивного решения и их влияние на внешний вид 

продукта, объекта, структуры. 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, история материальной культуры и дизайна 

Постреквизиты: Современные дизайнерские материалы, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знать основные категории и понятия дисциплины. 

В)Умение использовать знания на практике. В)Теория теоретического анализа научной литературы, работа со 

специализированной литературой. D)Базовое и интегрированное образование, способность решать сложные 

проблемы, способность принимать различия в разных культурах, приверженность этническим принципам, а 

также способность охватывать культуру и традиции других народов. 

 

Модуль 6.3.  Дисциплины профессиональных основ 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Технология изготовления костюма   

Автор программы:Кенжегалиева С.К. 

Цель изучения курса: Формирование предметных компетенций для обучения технологии обработки 

текстильных материалов в технологической подготовке дизайнера костюма, способного успешно решать 

потребительские задачи в условиях современного производства. 

Краткое содержание дисциплины: Основы технологии обработки текстильных материалов, Технология 

изготовления изделий из текстильных материалов.  

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «История искусств», «Инженерная графика I, III», «История 

костюма»  

Постреквизиты: «Конструирование костюма I, II», «Элементы и процессы дизайна костюма I, II, П, IV», 

«Проектирование объектов дизайна костюма I, II». «Проектирование объектов дизайна костюма IV, V», 

дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Умеет осуществлять выбор наиболее современных 

методов производства и оборудования, обладает знаниями по технологии изготовления швейных изделий 
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В)Применяет  технологические навыки по сборке швейного изделия на профессиональном уровне С)способен 

анализировать эксплуатационные и технологические свойства материалов, выбирает рациональные способы 

обработки одежды с учетом конструктивного решения, технологических свойств материалов Д)Разработку 

нормативной технической документации на изделие, добивается точного соответствия получаемой формы 

изделия проектному эскизному замыслу;профессиональном уровне.проектирует костюмы различного целевого 

и функционального назначения,создает технические и рабочие эскизы будущих моделей одежды, Е)Способен 

обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Композиция 

Автор программы: Кали Ш.А. 

Цель дисциплины:  Преподавания дисциплины является формирование у будущих специалистов знаний об 

общих внутренних закономерностях строения форм в искусстве и дизайне, а также о средствах достижения их 

целостности и единства с содержанием вещей. 

Краткое содержание дисциплины: Композиция представляет собой гармоничную основу любого вида 

художественно-творческого процесса и является определенной организацией разнородных элементов 

художественной формы в единое целое.Знание основных композиционных закономерностей необходимо 

каждому дизайнер независимо от специализации. Данный курс посвящен общей теории композиции и 

представляет собой обзор основных понятий и категорий композиции. Базовой областью знаний в 

использовании композиционных средств в дизайне являются технические приемы, закономерности 

психологического восприятия, способы и приемы изображения рисунка, живописи.Учет специфических 

особенностей той или иной специализации дизайна отражается включением в практические занятия и тематику 

самостоятельных работ студентов специальных разделов, тем и заданий. 

Пререквизиты: «Современная история Казахстана», «История искусств1», «Основа дизайна1», «История 

материальной культуры и дизайна», «Современные материалы в дизайне». 

Постреквизиты: Знания по данной дисциплине необходимы для дипломного проектирования. 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А).Владение основных законов и закономерностей 

композиции и грамотное их использование в будущей дизайнерской деятельности. В).Основы композиции: 

свойства пространственной формы, цвет, средства гармонизации. С).Освоение различных изобразительных 

систем, технических приемов работы изобразительными материалами.Д).Владение приемами и методами 

дизайнерской деятельности и проектирования. 

 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Конструирование костюма 

Автор программы: Кенжегалиева С.К. 

Цель дисциплины: Приобретение теоретических знаний и практических навыков для разработки 

прогрессивных способов конструирования одежды; разработка методов проектирования и формирования 

изделий легкой промышленности с учетом требований и показателей качества продукции, методов выполнения 

конструкторских работ.   

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы дизайна, методы конструирования различной 

одежды. Выполнить основные сборочные чертежи типичных и нестандартных предметов одежды; выполнить 

чертежи компонентов модели на технических чертежах; внедрение конструктивного моделирования изделий 

одежды; делая lecalo и оценивая их. 

Пререквизиты: Основы дизайна I, инженерная графика, история костюмов 

Постреквизиты: «Проектирование предметов дизайна костюмов I, II, III, IV, V», дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Реализация дизайн-проектов, способов решения 

проектных задач в соответствии со специализацией (размеры, формы, модели, чертежи и формы объектов); 

понимать и знать художественные и графические навыки В)Профессиональное использование 

информационных и коммуникационных технологий и методов разработки проектов в соответствии со 

специализацией С)Разработка, анализ лучших практик национальной культуры и дизайна мирового уровня. 

Краткое содержание дисциплины: Д)Выполняет проектные работы, приемы и приемы для конструирования 

дизайнов, коллекции коллекций моделей одежды различной формы, оформление документов для 

проектирования, профессионально Е)Проанализировать важность материала в курсе, поставить цели и выбрать 

способ его достижения. 

 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование объектов дизайна моды I  

Автор программы: Кенжегалиева С.К. 

Цель дисциплины: Подготовить профессионального специалиста - дизайнера костюма, способного успешно 

решать потребительские задачи в условиях современного производства. 

Краткое содержание дисциплины:  Анализ  проектной ситуации, Выполнение проекта в материале 
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Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «История искусств», «Инженерная графика I, II, III», 

«Графика и моделирование», «История костюма», «Технология изготовления костюма», «Конструирование 

костюма I, II», «Элементы и процессы дизайна костюма I, II, П, IV», «Проектирование объектов дизайна 

костюма I, II, III». 

Постреквизиты: «Проектирование объектов дизайна костюма IV, V», дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знает и понимает основные требования, 

предъявляемые к проектированию изделий верхнего ассортимента с учетом современных тенденций моды , 

приемы и методы дизайнерской деятельности и дизайн-проектирования В)Применяет на практике знания о 

перспективах развития моды, законах построения костюма, принципах и методах современного 

конструирования одежды;  владеет навыками технического моделирования, выполнения технических расчетов, 

применяет  технологические навыки по сборке швейного изделия на С)Выполняет исследования и делает 

анализ современных тенденций моды и ассортимента женской и мужской верхней одежды различного 

назначения для  проектирования  новых образцов моделей Д)Выполняет разработку нормативной технической 

документации на изделие, добивается точного соответствия получаемой формы изделия проектному эскизному 

замыслу; профессиональном уровне.проектирует костюмы различного целевого и функционального 

назначения,создает технические и рабочие эскизы будущих моделей одежды, Е)Способен  обосновать свои 

предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи 

 

Модуль 7.1 Дисциплины визуального дизайна и практика Специализация-Архитектурный дизайн 

 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Название дисциплины: Цифровые технологии в архитектуре 

Автор программы: Кыдыров А.А. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний и умений по технической эстетике и 

моделированию конструирования. 

Краткое описание дисциплины: Архитектурная и предметная пространственная среда. Графические методы 

архитектурно-дизайнерского рисунка. 

Пререквизиты: Школьный курс основы рисунка, Композиция - 1, черчение 

Постреквизиты: Архитектурная графика, живопись-3 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать: понимать принцип размещения предмета в реальной 

плоскости и знать методы рисования. Знать свойства и особенности различных технических методов 

графического инструмента. Понятие о закономерностях и явлениях природы; понятие о принципе 

реалистичного образа и различных методах; В.)Применение знаний и умений понимать на практике: - 

изобразить реальную внешность изображений природы-путем визуального, визуального представления, 

мысли. Создание творческих картин и завершенных художественных картин с помощью поддержки 

приобретенных умений и знаний.- принципы работы с графическими средствами; свойства и определенные 

особенности графических средств. С.)Способность рассуждать, делать выводы и оценивать идею: - осмыслить 

развитие представления о пространстве. Осмысление целостности формирования тоновой среды и развития 

изображения. - формирование творческих способностей через художественные основы. Д. Умение общаться: - 

применять законы рисунка, композиции и художественные средства.- Уметь использовать строение процесса 

отображения. Е.)Деловая в обучении: подлинное использование метода стилизации при рисовании.  Показать 

характерные особенности и свойства изображения закономерностью изображения. 

 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Название дисциплины: Элементы и процессы визуального дизайна в архитектуре I 

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний и умений по технической эстетике и моделированию 

конструирования. 

Краткое описание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-I, архитектурный дизайн систематизация 1 

Постреквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-III, IV, СДНЖ-1-3, 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е.Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 
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Модуль: 7.2. Дисциплины цифровые технологии  и практика Специализация-Графический дизайн 

 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Название дисциплины: Цифровые технологии в графике 

Автор программы: Кыдыров А.А. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний и умений по технической эстетике и 

моделированию конструирования. 

Краткое описание дисциплины: Архитектурная и предметная пространственная среда. Графические методы 

архитектурно-дизайнерского рисунка. 

Пререквизиты: Школьный курс основы рисунка, Композиция - 1, черчение 

Постреквизиты: Архитектурная графика, живопись-3 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать: понимать принцип размещения предмета в реальной 

плоскости и знать методы рисования. Знать свойства и особенности различных технических методов 

графического инструмента. Понятие о закономерностях и явлениях природы; понятие о принципе 

реалистичного образа и различных методах; В.)Применение знаний и умений понимать на практике: - 

изобразить реальную внешность изображений природы-путем визуального, визуального представления, 

мысли. Создание творческих картин и завершенных художественных картин с помощью поддержки 

приобретенных умений и знаний.- принципы работы с графическими средствами; свойства и определенные 

особенности графических средств. С.)Способность рассуждать, делать выводы и оценивать идею: - осмыслить 

развитие представления о пространстве. Осмысление целостности формирования тоновой среды и развития 

изображения. - формирование творческих способностей через художественные основы. Д. Умение общаться: - 

применять законы рисунка, композиции и художественные средства.- Уметь использовать строение процесса 

отображения. Е.)Деловая в обучении: подлинное использование метода стилизации при рисовании.  Показать 

характерные особенности и свойства изображения закономерностью изображения. 

 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Название дисциплины: Элементы и процессы визуального дизайна в графике I 

Автор программы: Кобланов Қ.Р. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний и умений по технической эстетике и моделированию 

конструирования. 

Краткое описание дисциплины: Подчиненность конструктивного решения технологии подготовки к 

особенностям материалов, подготовленных к композиции объекта. Многообразие конструктивного решения и 

его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения. 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, история материальной культуры и дизайна 

Постреквизиты: современные материалы в дизайне, современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А)Образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)Гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С)Навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Д)Работа с монограммой, специальной литературой. Е)Компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с навыками практического и самостоятельного исследования 

 

7.3. Модуль. Цифровые технологии в моде  и практика Специализация-Дизайн моды 

 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Название дисциплины: Цифровые технологии в моде 

Автор программы: Кенжегалиева С. К. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний и умений по технической эстетике и моделированию 

конструирования. 

Краткое описание дисциплины: Подчиненность конструктивного решения технологии подготовки к 

особенностям материалов, подготовленных к композиции объекта. Многообразие конструктивного решения и 

его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения. 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, история материальной культуры и дизайна 

Постреквизиты: Современные материалы в дизайне, современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание основных категорий и понятий дисциплины. В) умение 

правильно применять знания на практике. С) навыки теоретического анализа научной литературы, работа со 

специальной литературой. Д)демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать сложные 

проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться этнических принципов, а 

также принимать культуру и традиции других государств 
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Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Название дисциплины: Элементы и процессы визуального дизайна в моде (I)) 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний и умений по технической эстетике и моделированию 

конструирования. 

Краткое описание дисциплины: Подчиненность конструктивного решения технологии подготовки к 

особенностям материалов, подготовленных к композиции объекта. Многообразие конструктивного решения и 

его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения. 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, история материальной культуры и дизайна 

Постреквизиты: Современные материалы в дизайне, современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание основных категорий и понятий дисциплины. В)Умение 

правильно применять знания на практике. С)Навыки теоретического анализа научной литературы, работа со 

специальной литературой. Д)Демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать сложные 

проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться этнических принципов, а 

также принимать культуру и тради 
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Модуль 8.1 Компьютерные и профильные дисциплины, 16 кредитов 

БД КВ Zhiv  (II)  2207 Живопись II 4 5 

БД КВ PKP 3217 Профессиональные компьютерные программы I 5 5 

  Производственная практика 4 3 

Модуль 8.2 3D Визуализация и профильные дисциплины, 13 кредит 

БД КВ SZh(II) 2215 Станковая живопись 2 4 5 

БД КВ KG 3217 Компьютерная  графика 5 5 

  Производственная практика 4 3 

Модуль 9.1. Проектные дисциплины, 15 кредитов 

БД КВ Ris(III) 3218 Рисунок III 5 5 

БД КВ Mat 3219 Материаловедение 5 5 

ПД КВ EPAD(I) 3301 Элементы и процессы архитектурного дизайна - I 5 5 

Модуль 9.2 Строительные-проектные дисциплины, 15 кредитов 

БД КВ АR(III) 3218 Академический рисунок III 5 5 

БД КВ SM 3219 Строительные материалы 5 5 

ПД КВ SAD(I) 3301 Систематизация архитектурного дизайна -І 5 5 

Модуль 10.1. Проектные и специальные дисциплины, 20 кредитов 

ПД ОК SR(I) 3302 Специальный рисунок I 5 5 

ПД КВ KD 3303 Компьютерный дизайн 5 5 

БД КВ Mak 3220 Макетирование 6 5 

ПД КВ EPAD(II) 3304 Элементы и процессы архитектурного дизайна II 6 5 

Модуль 10.2 Проектные и художественные дисциплины, 20 кредитов 

ПД ОК SR(I) 3302 Специальный рисунок I 5 5 

ПД КВ 3DG 3303 3D графика 5 5 

БД КВ ОНР 3220 Основы художественного проектирование 6 5 

ПД КВ SAD(II) 3304 Систематизация архитектурного дизайна II 6 5 

Модуль 11.1. Изобразительно-профильные дисциплины, 20 кредитов 

ПД КВ Zhiv(III) 3305 Живопись III 6 5 

ПД КВ TAS 3306 Типология архитектурной среды 6 5 

ПД КВ LD 3307 Ландшафтный дизайн 6 5 

  Производственная практика 6 5 

Модуль 11.2 Проектно-профильные дисциплины, 20 кредитов 

ПД КВ КС(III) 3305 Колористика и цветоведение III 6 5 

ПД КВ PPZ 3306 Проектирование промышленных зданий 6 5 
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ПД КВ SB 3307 Средовые благоустройство 6 5 

  Производственная практика 6 5 

 

Модуль 8.1 Компьютерные и профильные дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Живопись II 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель изучения курса: Освоение основ формообразования образного мышления в стилизациях форм и 

изобразительной грамоты в изображении фигуры человека в техниках живописи. Углубленное развитие 

аналитического мышления восприятия изображаемого объекта. Научить создавать гармонически цельное  

цвето-колористическое изображение фигуры человека с натуры. 

Краткое содержание дисциплины: Знакомство студентов с основами изобразительной грамоты 

академической живописи. Углубленное развитие аналитического мышления восприятия натуры, в зависимости 

от живописных особенностей формы, дать  дальнейшее развитие целостного видения формы и цвета, овладение 

различными средствами живописного изображения, живописными техниками и материалами живописи. Для 

закрепления ранее полученных знаний предстоит работа над натюрмортом в стилевых направлениях. Для 

формирования художественно-образного мышления предлагается два варианта исполнения: академический и 

аналитический. Аналитические работы позволяет в последующем развить фантазию и свободу творческого 

выражения. Применить полученные знания и умения в проектной деятельности дизайна. Предмет состоит из 

курса практических занятий, самостоятельной работы студентов  

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «Рисунок-1,2,3», «Живопись-1,2», «Специальный рисунок-1» 

Постреквизиты: «Проектирование» и все проектные дисциплины специальности «Дизайн». 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знают профессиональные терминологии предмета 

живопись и стилевые направления живописи; сформированны фундаментальные художественные знания, 

умения и навыки водяными и кроющими красками; В)Примененяют  знания и умения  разнообразных 

технических  приемов стилевых направлений и материалы живописи; колористические приемы смешивания 

кроющих красок. С)Обладают аналитическим мышлением выполняя аналитические работы на основе 

академической школы изобразительного искусства испытанных временем, как средств достижения 

поставленной цели в освоении основ изобразительной грамоты в изображении  фигуры человека. 

Диалектический метод познания- «от общего к частному, и от частного к общему с последующим синтезом 

того и другого»- используется в процессе по -этапной живописи Д.)Умеют создавать гармонически цельное  

цвето-колористическое  изображение фигуры человека с натуры. Е.)Освоили основы формообразования 

образного мышления в стилизациях форм и структуру процесса живописного изображения фигуры человека. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Профессиональные компьютерные программы 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Курса является изучение взаимосвязи между возможностями современных технологий и 

задачами дизайна, так как основным рабочим инструментом дизайнера является компьютер, который позволяет 

создавать графическую и растровую графики. 

Краткое описание дисциплины: применение знаний в дизайне первичных компьютерных работ. Дизайнер 

знакомится с базовым пакетом в компьютерной программе. Умение создавать двух - трехмерный объект в 

Adobe photoshop, Corel Drsw, 3D Studio Max. Создание простых примитивных объектов, построение объектов 

способом сжатия, изменение основных объектов одной интенсивности, моделирование буклетных объектов, 

конструирование объектов с вращением,размещение объектов в пространстве сцены, создание анимации сцены 

(с движением камеры). 

Пререквизиты: элементы и процессы графического дизайна-I, основы дизайна-1, История искусства-1 

Постреквизиты: проектирование объектов графического дизайна 1-3, проектирование графического дизайна 

1-3. 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Знание основных категорий и понятий культурологии. В.)Гибкость: 

умение применять знания на практике на практике. С.)Умение работать со специальной литературой, 

монографиями, навыками теоретического анализа научной литературы. Д.)Демонстрировать базовые и 

интегрированные знания, уметь решать сложные проблемы, принимать различные особенности, 

придерживаться этнических принципов, а также принимать культуру и традиции других государств. Е.)Умение 

в обучении. Использование профессионального обучения в учебном процессе, использование современных 

технологий в учебном процессе. 

 

Модуль 8.2 3D Визуализация и профилирующие дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Станковая живопись II 
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Автор программы: Сагимбаев А.А, Тналина Н. Х. 

Цель изучения курса: Пространственное изображение человека 

Краткое содержание дисциплины: Пространственное изображение человека. Архитектурная и предметная 

пространственная среда. Графические методы архитектурно-дизайнерского рисунка. 

Пререквизиты: Школьный курс» основы рисунка«,» Композиция - 1«,» черчение" 

Постреквизиты: "История архитектуры", " Композиция-2» 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать и понимать: - понимать принцип размещения предмета в реальной 

плоскости и знать методы рисования.- знать свойства и особенности различных технических методов 

графического инструмента.-понятие о закономерностях и явлениях природы; - понятие о принципе 

реалистичного образа и различных методах; В. применение знаний и умений понимать на практике: изобразить 

реальную внешность изображений природы-путем визуального, визуального представления, мысли. Создание 

творческих картин и завершенных художественных картин с помощью поддержки приобретенных умений и 

знаний.- принципы работы с графическими средствами; - свойства и определенные особенности графических 

средств. С. способность рассуждать, делать выводы и оценивать идею: - осмыслить развитие представления о 

пространстве. Осмысление целостности формирования тоновой среды и развития изображения. формирование 

творческих способностей через художественные основы. Д.Умение общаться: применять законы рисунка, 

композиции и художественные средства.- Уметь использовать строение процесса отображения. Е. Деловая в 

обучении: Подлинное использование метода стилизации при рисовании. - Показать характерные особенности и 

свойства изображения закономерностью изображения. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Компьютерная графика 

Автор программы: Моменов Б.М 

Цель изучения курса: «Компьютерная графика "- дисциплина, изучающая средства и методы создания и 

обработки изображений с помощью специальных компьютерных систем, методы шифрования и передачи 

информации, что позволяет в кратчайшие сроки выполнять множество различных задач. В зависимости от 

методов создания изображений компьютерная графика учит освоению двухмерной и трехмерной графики (3D). 

Краткое содержание дисциплины: Краткое содержание: развитие специфических особенностей фортографии, 

развитие принципов построения изображения, развитие методики обработки исходных материалов для 

графики, ознакомление с нормативными материалами, проектирование моделей и разработка конструкций в 

графических программах. 

Пререквизиты: Композиция, Инженерная графика I 

Постреквизиты: Современные материалы в дизайне, современный дизайн. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать теоретические основы и применять их на практике; В)Понимать 

теорию формирования форм и обоснования выбранных методов; С)Понимать методику и последовательность 

выполнения курсовых работ и проектов; Д)Уметь применять основные средства композиционного дизайн-

моделирования проектируемого объекта; 

 

Модуль 9.1. Проектные дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Рисунок-3 

Автор программы: Г. Кобланов Р. Тналина н. Х. 

Цель изучения курса: Овладение основами наглядной грамотности в изображении фигуры человека, технике 

рисования. Развитие художественного мышления и стилизации форм. Глубокое развитие аналитического 

мышления описанного объекта. Учить создавать жесткие тональные образы фигуры человека, гармоничные с 

жизнью. 

Краткое содержание дисциплины: Программа курса "рисунок-III» разработана с учетом профессиональных 

требований специальности "Дизайн" и состоит из основных разделов, направленных на изучение 

перспективных методов отображения трехмерного пространства и формы предметов в нем, овладение 

навыками рисования. возможность графического анализа любого объекта исследования. Темы практических 

занятий-развитие закономерностей перспективного строительства и развитие композиционных способностей 

построения модели с определением тоновых отношений. Независимое исследование анатомии и каркаса 

человека для подготовки студентов к построению линейной конструктивной и пластической структуры живой 

природы: фигуры человека с тональным раствором. Углубление и совершенствование художественно-

образного восприятия действительности. Развитие аналитического мышления восприятия природы в 

зависимости от конструктивных, анатомических и пластических особенностей объекта, функционального 

назначения объекта, дальнейшее развитие целостной картины формы, совершенствование навыков и 

способностей посредством различных способов графического изображения, техники и материалов рисования. 

Дисциплина состоит из курса практических занятий, самостоятельной работы студентов в СРСП в течение 

одного семестра. 

Пререквизиты: "Композиция", "рисунок-1.2", "живопись-1,2", " специальный рисунок-1» 
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Постреквизиты: Все дисциплины проектирования специальности «Дизайн» и «Дизайн». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание профессиональной терминологии предмета рисования; 

сформированы фундаментальные художественные знания, навыки и графические материалы; В)Умение 

применять знания и навыки различных технических, графических методов чертежи; C)Они обладают 

аналитическим мышлением, ведут аналитическую работу на базе академической школы изобразительного 

искусства, прошедшие испытание временем, как средство достижения цели усвоения основ наглядной 

грамотности в изображении фигуры человека. Диалектический метод познания - » от общего к другому, а от 

синтеза второго к общему " -применяется при поэтапном построении фигуры человека. D)Они могут образовать 

световое тоновое изображение в гармоничном виде фигуры человека из жизни. E)Они освоили основы 

формирования образного мышления в стилировании форм и структуру процесса графического отображения 

фигур человека. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Материаловедение 

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с макетированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ создания макетов помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается макетирование линейной архитектурной 

графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических занятий. 

Пререквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-I, архитектурный дизайн систематизация 1 

Постреквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-III, IV, СДНЖ-1-3, 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е.Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Элементы и процессы архитектурного дизайна-I 

Автор программы: Пиримжанов М. Х. 

Цель изучения курса: Изучить теоретические основы формирования концепции творчества и способов 

художественного проектирования, освоить проектную работу только в ограниченных нормативах-в 

технических регламентах. 

Краткое описание дисциплины: Объектами проектирования являются жилые среды различной сложности, 

совокупность общественных зданий, объектов и грдоструктурных комплексов С предметно-пространственной 

средой и оборудованием. Объектами, изучаемыми в процессе изучения данной дисциплины, являются 

элементы предметно - пространственной среды различного иерархического уровня. Концептуальное 

проектирование курсового проектирования на всех этапах выполнения работ. 

Пререквизиты: Инженерная графика II, профессиональные компьютерные программы, элементы и процессы 

архитектурного дизайна III-элементы и процессы архитектурного дизайна IV, типология архитектурной среды, 

конструирование объектов дизайна. 

Постреквизиты: Проектирование объектов архитектурного дизайна III-IV; 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать методику анализа исходных данных для архитектурного 

дизайнерского проектирования; В)Понимать принципы творческого поиска рациональной концепции; С)Уметь 

распределять работу на этапы; Д)Составлять формы с графическим и прастическим изображением; Е)Владеть 

основами профессиональной риторики. 

 

Модуль 9.2. Строительные проектные дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Академический рисунок 3 

Автор программы: Сагимбаев А.А., Тналина  Н. Х. 

Цель изучения курса: пространственное изображение человека 

Краткое содержание дисциплины: Пространственное изображение человека. Архитектурная и предметная 

пространственная среда. Графические методы архитектурно-дизайнерского рисунка. 

Пререквизиты: Школьный курс» основы рисунка«,» Композиция - 1«,» черчение" 

Постреквизиты: "Архитектурная графика»," живопись-3» 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знать и понимать: - понимать принцип размещения предмета в реальной 

плоскости и знать методы рисования. знать свойства и особенности различных технических методов 

графического инструмента. Понятие о закономерностях и явлениях природы; понятие о принципе 
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реалистичного образа и различных методах; В.Применение знаний и умений понимать на практике: - 

изобразить реальную внешность изображений природы-путем визуального, визуального представления, мысли. 

Создание творческих картин и завершенных художественных картин с помощью поддержки приобретенных 

умений и знаний.- принципы работы с графическими средствами; свойства и определенные особенности 

графических средств. С.Пособность рассуждать, делать выводы и оценивать идею: осмыслить развитие 

представления о пространстве. Осмысление целостности формирования тоновой среды и развития 

изображения. - формирование творческих способностей через художественные основы. Д. Умение общаться: - 

применять законы рисунка, композиции и художественные средства.- Уметь использовать строение процесса 

отображения. Е. Деловая в обучении: подлинное использование метода стилизации при рисовании. - Показать 

характерные особенности и свойства изображения закономерностью изображения 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Строительные материалы 

Автор программы: Сагимбаев А.А., Моменов Б.. 

Цель изучения курса: Студенты изучают строительство и работу со строительством строительных 

материалов. Студенты способ создания макетов на основе ортогональных проекций помогают в трехмерном 

понимании мыслей архитекторов. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается макетирование линейной архитектурной 

графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических занятий. 

Пререквизиты: элементы и процессы профильного дизайна-I, архитектурный дизайн систематизация 1 

Постреквизиты: элементы и процессы профильного дизайна-III, IV, СДНЖ-1-3, 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и конкретном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е.Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Систематизация архитектурного дизайна 1 

Автор программы: Преподаватель Кыдыров С. А. 

Цель изучения курса: Освоение методов конструирования и проектирования технологий. 

Краткое описание дисциплины: Подчиненность конструктивного решения технологии подготовки к 

особенностям материалов, подготовленных к композиции объекта. Многообразие конструктивного решения и 

его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения. 

Пререквизиты: Элементы и процессы архитектурного дизайна-I, основы дизайна-1, История искусства-1 

Постреквизиты: Проектирование объектов архитектурного дизайна 1-3, проектирование архитектурного 

дизайна 1-3, современный дизайн. 

Ожидаемые результаты обучения: А)образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С) навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Д) работа с монограммой, специальной литературой. Е)компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с навыками практического и самостоятельного исследования 

 

Модуль 10.1. Проектные и специальные дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Компьютерные дизайн 

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель изучения курса: Ознакомление с методами компьютерной графики, определение места в современном 

искусстве и культуре. 

Краткое содержание дисциплины: Будут проведены практические занятия по компьютерному дизайну 

(мода), а также текущие и промежуточные тесты. «Курс дает студентам знания, необходимые им для растровой 

и векторной работы, а затем может эффективно использовать их в своей деятельности. Курс охватывает 

инструментальные функции основных графических пакетов Sorel Draw и Adobe Photoshop. 

Основы компьютерной графики углубят теоретические и практические знания студентов как предмет 

специализации и повысят их профессионализм как художника-педагога. 

Пререквизиты: Основы рисунка, рисунка, рекламного дизайна. 

Постреквизиты: Дизайн и Современное Искусство (Сервис), Современное Искусство 2 (Практикум) (Сервис), 

Современное Искусство и Дизайн (Технический). 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А).Разрабатывает эскизы и технические проекты 

изделий, представляет технические решения с использованием компьютерного архитектурного и 
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геометрического моделирования, знает, анализирует программы по предмету компьютерный дизайн; 

В)проводит исследования в области педагогических технологий и инноватики, быстро склонен к новостям; 

С)знает прикладные программы по предмету компьютерный дизайн и их содержание, идеи и принципы 

построения; Д)Разрабатывает дидактические материалы по предмету; E)Изучает особенности векторной и 

растровой графики, оценивает и анализирует умения учащихся. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Макетирование 

Автор программы: Кузнецова Ю.Н. 

Цель изучения курса: Овладение методами получения наглядной информации о свойствах проектируемого 

изделия в форме объѐмного изображения,  развитие объемно-пространственного мышления студентов и 

изучение правил изображения на плоскости различных пространственных фигур. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Макетирование» для студентов специальности 5В042100 

«Дизайн» является одной из важных дисциплин, которая нацелена на изучение применения различных 

материалов в макете, их технологических, конструкционных и имитационных возможностей в архитектурном 

дизайне. Обучение направлено на получение студентами навыков работы с бумагой и картоном. В ходе 

обучения дисциплины студенты становятся готовыми к решению сложных проектных задач при 

проектировании объектов дизайна из бумаги и картона. Ядро курса составляют изучение использования 

приемов и методов макетирования при определении целесообразных воплощений проектной темы в 

архитектурном дизайне;  детальная обработка различных сторон проектных решений, трансляция конкретных 

особенностей проектирования в объѐме. 

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «Рисунок», «История искусств», «Инженерная графика I, II, 

III», «Шрифт» .   

Постреквизиты: «Элементы и процессы архитектурного дизайна II,III,IV», «Проектирование объектов 

архитектурного дизайна I,II,III,IV», «Материаловедение» 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А).Знают теоретические основы методов 

макетирования и принципы создания макетных композиций В).Сформированы основные навыки использования 

приемов макетирования в архитектурном дизайне, а также овладение принципами организации изображений в 

объѐме и на плоскости.С).Владение основными приемами макетирования в соответствии со специализацией. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Элементы и процессы архитектурного дизайна ІІ 

Автор программы: Пірімжанов М.Х. 

Цель изучения курса: Приобретение познавательной, исследовательской и практической деятельности; 

формирование навыков проекта; создание предметного мира и его среды; овладение методами 

художественного проектирования, сравнения, неологии и трансформации; приобретение методов 

проектирования и составления предпроектного материала и морфологического анализа.  

Краткое содержание дисциплины: Определение дизайна как процесса-прототипа, как будущего взгляда на 

создаваемый объект. Изучите основные элементы и процессы в дизайне, дизайн рекламной инсталляции и 

разнообразную композицию в центре дизайнера. Развитие навыков дизайна и графического оформления. 

Овладение различными сложными методами и методами объемного и графического моделирования форм. 

Развитие композиционно-пространственного мышления, трехмерного изображения. Выполнение 

функциональной схемы плоского пространственного решения. 

Пререквизиты: Инженерная графика I, Основы дизайна I, Живопись II, Рисунок II 

Постреквизиты: Элементы и процессы архитектурного проектирования III- Элементы и процессы 

архитектурного проектирования IV;  

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знание элементов архитектурного дизайна 

объектов; В)Умение использовать методы анализа объектов, С)Анализа ситуаций; поэтапное проектирование и 

разработка базового эскизного проекта; Д)Знать правила оформления проектной документации. 

 

Модуль 10.2 Проектные и художественные дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: 3D графика 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Ознакомление с статистикой и динамикой прямых и объемных объектов в 

компьютерном моделировании. 

Краткое описание дисциплины: Применение в дизайне знаний в работе первичного компьютерного 

моделирования.Знакомство с базовым пакетом в компьютерной программе дизайнера. Моделирование 

трехмерного объекта в программе 3D Studio 3D и Studio Max, объемная плоская композиция в программе 

дисциплины. Создание простых примитивных объектов, создание объектов способом сжатия, создание основ 

объектов моделирования, изменение основных объектов одной интенсивности, моделирование булевых 
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объектов,правка булевых объектов, сборка объектов с вращением, размещение объектов в пространстве сцены, 

создание анимации сцены (движение камеры). 

Пререквизиты: История искусства-1, компьютерная графика 

Постреквизиты: Современный дизайн, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А. знание основных катеорий и понятий культурологии. Гибкость: умение 

применять знания на практике на практике. С. навыки теоретического анализа научной литературы, работы со 

специальной литературой, монографии. Д. демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать 

сложные проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться этнических 

принципов, а также принимать культуру и традиции других государств. Е. умение в обучении. Использование 

профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Основы художественного проектирования 

Автор программы: Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с макетированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ создания макетов помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается макетирование линейной архитектурной 

графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических занятий. 

Пререквизиты: "Основы рисунка", "Композиция-1", история материальной культуры и дизайна 

Постреквизиты: "Проектная графика", "конструирование и проектирование", Техника графики 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е.Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Систематизация архитектурного дизайна-2 

Автор программы: Сибагатова Г. К., Кыдырова А. А. 

Цель изучения курса: Овладение теоретическими основами графического дизайна, теоретическими 

изысканиями, находить решения проектных задач, а также организовывать принципы отображения. 

Краткое описание дисциплины: Основы графического дизайна, Теория изображений и методы проекта и его 

основные профессиональные проблемы. 

Пререквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-1, Начертательная геометрия 

Постреквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-3,4, СДНЖ-1 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание основных категорий и понятий дисциплины. В.Повышение 

уровня пространственного мышления студентов-дизайнеров с средствами графического отображения. 

С.Умение правильно применять знания на практике. Д.Навыки теоретического анализа научной литературы. 

Монограмма, работа со специальной литературой. Е.Демонстрировать сочетание теоретических знаний с 

навыками практического и самостоятельного исследования. 

 

11.1 Модуль: Изобразительно-профильные дисциплины 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Живопись III 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель изучения курса: Освоение основ формообразования образного мышления в стилизациях форм и 

изобразительной грамоты в изображении фигуры человека в техниках живописи. Углубленное развитие 

аналитического мышления восприятия изображаемого объекта. Научить  создавать гармонически цельное  

цвето-колористическое изображение фигуры человека с натуры. 

Краткое содержание дисциплины: Знакомство студентов с основами изобразительной грамоты 

академической живописи. Углубленное развитие аналитического мышления восприятия натуры, в зависимости 

от живописных особенностей формы, дать  дальнейшее развитие целостного видения формы и цвета, овладение 

различными средствами живописного изображения, живописными техниками и материалами живописи. Для 

закрепления ранее полученных знаний предстоит работа над натюрмортом в стилевых направлениях. Для 

формирования художественно-образного мышления предлагается два варианта исполнения: академический и 

аналитический. Аналитические работы позволяет в последующем развить фантазию и свободу творческого 

выражения. Применить полученные знания и умения в проектной деятельности дизайна. Предмет состоит из 

курса практических занятий, самостоятельной работы студентов  

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «Рисунок-1,2,3», «Живопись-1,2», «Специальный рисунок-1» 

Постреквизиты: «Проектирование» и все проектные дисциплины специальности «Дизайн». 
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Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А.Знают профессиональные терминологии предмета 

живопись и стилевые направления живописи; сформированны фундаментальные художественные знания, 

умения и навыки водяными и кроющими красками; В.Примененяют знания и умения разнообразных 

технических приемов стилевых направлений и материалы живописи; колористические приемы смешивания 

кроющих красок. С.Обладают аналитическим мышлением выполняя аналитические работы на основе 

академической школы изобразительного искусства испытанных временем, как средств достижения 

поставленной цели в освоении основ изобразительной грамоты в изображении фигуры человека. 

Диалектический метод познания- «от общего к частному, и от частного к общему с последующим синтезом 

того и другого»- используется в процессе по -этапной живописи Д.Умеют создавать гармонически цельное  

цвето-колористическое изображение фигуры человека с натуры. Е.Освоили основы формообразования 

образного мышления в стилизациях форм и структуру процесса живописного изображения фигуры человека. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Типология архитектурный среды 

Автор программы: Қыдыров А.А. 

Цель изучения курса: «Архитектурная типология» промышленных, жилых и общественных зданий и 

сооружений является прикладным разделом теории архитектуры. Типология относится к социальной мысли, 

систематизировать творческое мышление в зданиях и сооружениях, классифицировать типы зданий и 

составлять секции по параметрам и нормам. 

Краткое содержание дисциплины: Оснастить студента знаниями, необходимыми для процесса 

архитектурного проектирования и практической работы, посредством общего отражения всех зданий и каждого 

типа духа, с указанием основных тенденций их развития, развития функциональной и технической, 

номинативной логики. 

- раскрыть особенности социально-функциональной организации жилых и общественных зданий; 

- охарактеризовать основные архитектурные и конструктивные особенности зданий различных типов; 

- ознакомление с общепринятой классификационной и нормативной базой жилых и общественных зданий; 

- организация культурной и социальной деятельности в обществе с использованием передовых подходов, 

связанных с будущим промышленным развитием промышленных, жилых и общественных зданий, развитием 

будущих промышленных типов, развитием промышленных сил и производственных отношений; 

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «Рисунок-1,2,3», «Живопись-1,2», «Специальный рисунок-1» 

Постреквизиты: «Проектирование» и все проектные дисциплины специальности «Дизайн», Народные 

искусство. 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Образование: понять основные категории и 

понятия дисциплины. В)Гибкость: способность использовать знания на практике. С)Навыки: Теория 

теоретического анализа научной литературы. Д)монограмма, работа со специальной литературой. 

E)Компетентность: показать сочетание теоретических знаний с практическими и независимыми 

исследовательскими навыками 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Ландшафтный дизайн 

Автор программы: Қыдыров А.А. 

Цель изучения курса: Ознакомление с практикой формирования архитектурно-ландшафтных форм и методов 

ландшафтного дизайна. Эти практические занятия направлены на преподавание креативных концепций. 

Краткое содержание дисциплины: «Ландшафтный дизайн» - это руководящая дисциплина, которая сочетает в 

себе теоретические знания студентов и навыки, приобретенные в процессе обучения. Объектами дизайна этой 

дисциплины являются дизайн городских улиц, площадей, берегов, садов и парков. В соответствии с 

принципами поэтапной передачи знаний и навыков учебно-практический курс разделен на три основные 

тематические главы: формирование системы компонентов жилищного проектирования, модернизация 

жилищных объектов; проектирование общественных объектов и территорий, модернизация пространственной 

среды городских комплексов и ансамблей. 

Пререквизиты: «Композиция», «История искусств», «Специальная живопись», «Живопись» 

Постреквизиты: «Проектирование объектов среднего», «ЭПАД», «ПУПД», «Дизайн» 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Уметь реализовывать теоретические основы 

архитектурного и ландшафтного дизайна в дизайн-графической модели; В)Умение применять методы 

гармонизации креативного решения с нормативными требованиями. 

 

Модуль 11.2 Проектно-профильные дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Колористика и цветоведение III 

Автор программы: Тналина Н.Х. 
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Цель изучения курса: По окончании данного курса студент должен обладать следующими способностями: 

знать теоретические понятия и термины на основе цветоведения; различную историческую цветовую 

символику, цветовую символику; уровень и психология восприятия цвета, цветовую иллюзию; показать 

расположение цветового спектра, дополнительные цвета и смеяния, цветовую расстановку; показать 

многоцветные композиции в цветовом соотношении; выполнять композиционные произведения в стиле; 

применять хроматические и полихромные цвета в архитектурных формах с использованием методов 

композиции.; овладение самостоятельными работами; нахождение оптимальных цветовых отношений в 

конкретных условиях;. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина " Колористика и цветоведение" является важнейшим и 

основным учебным пособием. Цель цветовой науки-анализировать теорию цветовых отношений, 

закономерности общей композиции,различные цвета и оттенки, которые встречаются в природе, цветовую 

гармонию в художественном произведении и развитие цветов. 

Пререквизиты: школьный курс» Рисунок-1«,» История искусства«,» рисунок«,» Изобразительное искусство". 

Постреквизиты: «проектная графика», «моделирование», «Проектирование», «ПОПД». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании.В)Основные методы и методы 

цветной графики. С)Методы и способы моделирования и конструирования плоских, объемных и 

пространственных форм с помощью бумаги и картона. Д)Умение общаться. Уметь использовать цветовую 

палитру, использовать академические (реалистичные живописи) технические приемы по натуре, выражать свое 

мнение при собеседовании и использовать терминологию при практических методах и методах. Е)Умение в 

обучении. Использование профессионального обучения в учебном процессе, использование современных 

технологий в учебном процессе. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Проектирование промышленных зданий  

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель изучения курса: «Архитектурная типология» промышленных, жилых и общественных зданий и 

сооружений является прикладной главой архитектурной теории. Типология социализирует, систематизирует 

творческую мысль в сооружениях и сооружениях, формулирует и классифицирует типы зданий, формирует 

разделы по параметрам и нормам. 

Краткое содержание дисциплины: Общее представление всех производственных зданий и каждого вида духа, 

отражение основных тенденций их развития, оснащение студента знаниями, необходимыми для практической 

работы и процесса архитектурного проектирования через развитие функциональных и технических, 

нормативных логических представлений. Раскрыть особенности социально-функциональной организации 

жилых и общественных зданий; дать характеристику зданий различного типа по основным архитектурно-

планировочным признакам; познакомить с общепринятой классификационной и нормой базы жилых и 

общественных зданий; В связи с перспективным производственным развитием производственных,жилых и 

общественных зданий, совершенствованием перспективных промышленных видов, развитием промышленных 

сил и промышленно-промышленных отношений, организацией культурно-досуговой деятельности в обществе с 

прогрессивными взглядами; 

Пререквизиты: "Композиция«," Цветоведение. 

Постреквизиты: проектирование, народное творчество 

Ожидаемые результаты обучения: А)образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С) навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Д) работа с монограммой, специальной литературой. Е)компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с навыками практического и самостоятельного исследования 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Средовые благоустройство  

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Установлено ознакомление с опытом формирования архитектурно-ландшафтных форм 

и методами ландшафтного проектирования. Эти практические занятия направлены на обучение разработке 

творческой концепции. 

Краткое описание дисциплины: Улучшение окружающей среды " является направляющей дисциплиной, 

объединяющей в себе комплекс теоретических знаний и навыков, принятых в учебном процессе. Проектные 

объекты данной дисциплины рассматривают пути предотвращения и улучшения экологических аварий на 

городских улицах, площадях,набережных,парках и скверах. В соответствии с принципами поэтапного 

комплектования знаний и навыков учебный практический курс разделен на три основных тематических раздела 

: формирование систем частей дизайна жилой среды, модернизация объектов жилой среды; дизайн-

оборудование общественных объектов и площадок; модернизация предметно-пространственной среды 

городских комплексов и ансамблей. 

Пререквизиты: «Композиция», «История искусства», «специальный рисунок », «живопись» 
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Постреквизиты: Монументальное декоративное искусство, Проектирование, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А)освоить теоретические основы архитектурно-ландшафтного 

проектирования в проектно-графической форме; В) овладеть навыками применения способов взаимообмена 

продуманных творческих решений нормативными требованиями. 

 

5В042100 – ДИЗАЙН 

Специальизация-Графический дизайн 

3 КУРС 

Прием 2018 год 

Компонент 
Код 

дисциплины 
Наименование предмета  
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Модуль 8.1 Профессиональные языки и живопись дисциплины, 19 кредитов 

БД ОК PK(R)Ya 2208 Профессиональный  казахский (русский язык) 4 3 

БД ОК POIYa 2209 Профессионально-ориентированный иностранный язык 4 3 

БД КВ Zhiv (II) 2210 Живопись II 4 5 

БД ВК PKP 3211 Профессиональные компьютерные программы I 5 5 

  Производственная практика 4 3 

Модуль 8.2 Профессиональные языки и 3D визуализация дисциплины, 19 кредитов 

БД ОК PK(R)Ya 2208 Профессиональный  казахский (русский язык) 4 3 

БД ОК POIYa 2209 Профессионально-ориентированный иностранный язык 4 3 

БД КВ SZh(II) 2210 Станковая живопись II 4 5 

БД ВК 3DV 3211 3D визуализация 5 5 

  Производственная практика 4 3 

Модуль 9.1. Материаловедение и графические  дисциплины,  15 кредитов 

БД/КВ Ris(III) 3201 Рисунок III 5 5 

БД/КВ Mat 3202 Материаловедение 5 5 

ПД КВ EPGD(I) 3301 Элементы и процессы графического дизайна I 5 5 

Модуль 9.2. Проектно-графические  дисциплины,  15 кредитов 

БД/КВ АR(III) 3201 Академический рисунок III 5 5 

БД/КВ Pro 3202 Проектирование 5 5 

ПД КВ SGD(I) 3301 Систематизация графического дизайна I 5 5 

Модуль 10.1. Проектные и специальные  дисциплины, 20 кредитов 

ПД ОК SR(I) 3302 Специальный рисунок I 5 5 

ПД КВ KD 3303 Компьютерный дизайн 5 5 

ПД КВ EPAD(II) 3304 Элементы и процессы графического дизайна II 6 5 

БД КВ Mak 3220 Макетирование 6 5 

Модуль 10.2 Специальные и художественно-проектные дисциплины, 20 кредитов 

ПД ОК SR(I) 3302 Специальный рисунок I 5 5 

ПД КВ 3DG 3303 3D графика 5 5 

ПД КВ SGD(ІI) 3304 Систематизация графического дизайна IІ 6 5 

БД КВ ОНР 3220 Основы художественного проектирование 6 5 

Модуль 11.1. Живопись и графические  дисциплины, 20 кредитов 

ПД КВ TGD 3306 Типология графического дизайна 6 5 

ПД КВ SVR 3307 Специальные виды рекламы 6 5 

ПД КВ TG 3308 Техника графики 6 5 

БД ОК  Производственная практика 6 5 

Модуль 11.2. Колористика и графические  дисциплины, 20 кредитов 

ПД КВ OGD 3306 Основы  графического дизайна 6 5 

ПД КВ SG 3307 Современная графика 6 5 

ПД КВ РG 3308 Проектная графики 6 5 

БД ОК  Производственная практика 6 5 

 

Модуль: 8.1 Профессиональные языки и живопись дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Профессиональные компьютерные программы I 
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Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель изучения курса: Целью курса при изучении дисциплины является изучение взаимосвязи возможностей 

современной технологии и задач дизайна, поскольку основным инструментом дизайнера является компьютер, 

позволяющий создавать графическую и растровую графику. 

Краткое содержание дисциплины: Примените знания для проектирования ранней компьютерной работы. 

Дизайнер знаком с базовым пакетом компьютерных программ. Возможность создания двумерных объектов в 

Adobe Photoshop, Corel Drsw, 3D Studio Max. Создание простых примитивных объектов, создание объектов 

методом сжатия, изменение ключевых объектов в одном кадре, моделирование объектов путем поворота 

буклетов, вращение объектов, размещение объектов в пространстве сцены и выполнение анимации сцены (с 

движением камеры). 

Пререквизиты: Элементы и тенденции графического дизайна - I, Основы дизайна-1, История искусств-1 

Постреквизиты: Проектирование объектов графического дизайна 1-3, Проектирование графического дизайна 

1-3. 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: A.Знать основные категории и понятия 

культурологии. В.Гибкость: способность применять знания на практике. С.Навыки теоретического анализа 

научной литературы, умение работать со специальной литературой и монографиями. D.Демонстрировать 

базовые и интегрированные знания, способность решать сложные проблемы, способность принимать 

различные аспекты, приверженность этническим принципам, а также культуре и традициям других народов. 

E.Мастерство в обучении. Умение использовать навыки профессионального обучения в процессе обучения, 

использование современных технологий в обучении. 

 

Модуль 8.2 Профессиональные языки и 3D визуализация дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: 3D визуализация  

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель изучения курса: Ознакомление с статистикой и динамикой прямых и объемных объектов в 

компьютерном моделировании. 

Краткое содержание дисциплины: Применение в дизайне знаний в работе первичного компьютерного 

моделирования. Знакомство с базовым пакетом в компьютерной программе дизайнера. Моделирование 

трехмерного объекта в программе 3D Studio 3D и Studio Max, объемная плоская композиция в программе 

дисциплины. Создание простых примитивных объектов, создание объектов способом сжатия, создание основ 

объектов моделирования, изменение основных объектов одной интенсивности, моделирование булевых 

объектов, правка булевых объектов, сборка объектов с вращением,размещение объектов в пространстве сцены, 

создание анимации сцены (движение камеры). 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, Основы дизайна-1, История искусства-1 

Постреквизиты: элементы и процессы дизайна графики-3,4, проектирование объектов дизайна графики 2 -, 4 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание основных катеорий и понятий культурологии. В)гибкость: 

умение применять знания на практике на практике. С.)Навыки теоретического анализа научной литературы, 

работы со специальной литературой, монографии. Д.)Демонстрировать базовые и интегрированные знания, 

уметь решать сложные проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться 

этнических принципов, а также принимать культуру и традиции других государств. Е.) умение в обучении. 

Использование профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в 

учебном процессе. 

 

Название модуля: 9.1. Материаловедение и графические  дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Рисунок III 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель дисциплины: Освоение основ  изобразительной грамоты в изображении фигуры человека, в  технике 

рисунка. Развитие образного мышления и стилизации форм. Углубленное развитие аналитического мышления 

восприятия изображаемого объекта. Научить  создавать гармонически цельное  свето-тоновое  изображение 

фигуры человека с натуры. 

Краткое содержание дисциплины: Программа курса «Рисунок-III» составлена с учетом профессиональных 

требований специальности «Дизайна» и включает в себя  основные  разделы, направленные на овладение 

навыками рисования с натуры, по памяти, представлению, на изучение перспективных приемов изображения 

трехмерного пространства и форм предметов в нем, на умение графически анализировать любой заданный 

объект исследования. Темы практических занятий даны на освоение закономерностей перспективного 

построения и на развитие композиционных способностей построения модели с выявлением тоновых 

отношений. Самостоятельное изучение анатомии и скелета человека, в целях подготовки студентов к линейно-

конструктивному и построению пластической структуры живой натуры: фигуры человека с тональным 
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решением. К углублению и совершенствованию целостного художественно-образного восприятия 

действительности. Развитие аналитического мышления восприятия натуры, в зависимости от конструктивных, 

анатомо-пластических особенностей формы и от функционального назначения объекта, дальнейшее развитие 

целостного видения формы, совершенствование навыков и умений  различными средствами графического 

изображения, техниками и материалами рисунка. Предмет состоит из курса практических занятий, 

самостоятельной работы студентов на СРСП, проводимых в течение одного семестра. 

Пререквизиты: «Композиция», «Рисунок-1,2», «Живопись-1,2», «Специальный рисунок-1» 

Постреквизиты: «Проектирование» и все проектные дисциплины специальности «Дизайн». 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знают профессиональные терминологии предмета 

рисунок; сформированны фундаментальные художественные знания, умения и навыки графическими 

материалами;В)Примененяют  знания и умения  разнообразных технических, графических приемов рисунка;  

С)Обладают аналитическим мышлением выполняя аналитические работы на основе академической школы 

изобразительного искусства испытанных временем,  как средств достижения поставленной цели в освоении 

основ изобразительной грамоты в изображении  фигуры человека.Диалектический метод познания- «от общего 

к частному, и от частного к общему с последующим синтезом того и другого»- используется в процессе по –

этапного рисунка фигуры человека.Д.)Умеют создавать гармонически цельное  свето-тоновое  изображение 

фигуры человека  с натуры.Е.)Освоили основы формообразования образного мышления в стилизациях форм и 

структуру процесса графического изображения фигуры человека. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Материаловедение 

Автор программы: Калмен С.М. 

Цель дисциплины: Цель преподавания дисциплины является получение теоритеческих знаний и практических 

навыков в области материаловидения в дизайне в зависимости от специализаций. Знания, полученные на 

лекционных и практических занятиях, необходимы для грамотного проектирования объектов дизайна.  

Краткое содержание дисциплины:  Программой дисциплины предусматривается проведение лекционных и 

практических занятий. 

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «История искусств», «Инженерная графика I, II, III», 

«Конструирование костюма I, II», «Элементы и процессы графического дизайна I», «Шрифт» .   

Постреквизиты: «Элементы и процессы графического дизайна III,IV», «Специальные виды рекламы»,  

Проектирование объектов графического дизайна I,II,III,IV. 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)В результате теоретического и практического 

изучения дисциплины будущий специалист должен В)Знать: основные виды и типы конструктивных и 

отделочных материалов, применяемые при проектировании объектов архитектурного, графического, 

промышленного и других видов дизайна. Особености и свойства осноыных современных материалов в дизайне 

– их структурные текстурные колористические свойства. Условия эксплуатации и долговечности .В результате 

практического изучения курса «Современные материалы дизайна» будущий специалист: С)Умеет: разбираться 

в особенностях конструктивных и отделочных материалов; грамотно осуществлять выбор и применять 

материалы для проектеруемых объектов дизайна; грамотно сочетать свойства различных материалов; 

прогнозировать их износоустойчивость.Д)Владеет: приемами проектирования с применением современных 

материалов;навыками подбора отделочных материалов для различных видов материального- вещного 

окружения человека. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Элементы и процессы графического дизайна I 

Автор программы: Жаксыгарина М.Ж. 

Цель дисциплины: Научно-теоретические знания графического дизайна; изучение принципов организации и 

композиции изображения, процесса построения и преобразования сюжета. 

Краткое содержание дисциплины: Формирование композиционного пространственного мышления, 

профессионального интеллекта. Проектирование объектов на основе собственных идей, знакомство с методами 

композиционного моделирования, организация простых функциональных процессов в пространстве. 

Начальный этап проектирования элемента графического дизайна приведен на практических занятиях. Типы и 

виды графических композиций. Визуальное общение.  

Пререквизиты: Инженерная графика I, Основы дизайна I, Декоративная живопись II, Графический рисунок II 

Постреквизиты: Графический дизайн Объектное проектирование III, Элементы и процессы графического 

дизайна IV 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знание процесса проектирования и элементов 

графического дизайна объекта;В) Понять процесс проектирования; разработка дизайна, С)Анализ и 

изготовление предпроектного материала; Д)Разработка технического проекта технического документа.  
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Модуль 9.2. Проектно-графические дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Академический рисунок 3 

Автор программы: Сагимбаев А.А., Тналина Н.Х. 

Цель изучения курса: Приобщение к технической эстетике моделей пространственного человеческого 

изображения, структурирования и формирование у студентов знаний и умений. 

Краткое содержание дисциплины: пространственное изображение человека. Архитектурная и предметная 

пространственная среда. Графические методы архитектурно-дизайнерского рисунка. 

Пререквизиты: Школьный курс» основы рисунка, Композиция - 1, черчение 

Постреквизиты: "проектная графика, "проектирование" 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать и понимать: понимать принцип размещения предмета в реальной 

плоскости и знать методы рисования. знать свойства и особенности различных технических методов 

графического инструмента. Понятие о закономерностях и явлениях природы; понятие о принципе 

реалистичного образа и различных методах; В. применение знаний и умений понимать на практике: изобразить 

реальную внешность изображений природы-путем визуального, визуального представления, мысли. Создание 

творческих картин и завершенных художественных картин с помощью поддержки приобретенных умений и 

знаний. принципы работы с графическими средствами; - свойства и определенные особенности графических 

средств. С.Способность рассуждать, делать выводы и оценивать идею: осмыслить развитие представления о 

пространстве. Осмысление целостности формирования тоновой среды и развития изображения. Формирование 

творческих способностей через художественные основы. Д.Умение общаться: применять законы рисунка, 

композиции и художественные средства. Уметь использовать строение процесса отображения. Е. Деловая в 

обучении: подлинное использование метода стилизации при рисовании. Показать характерные особенности и 

свойства изображения закономерностью изображения. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектирование 

Автор программы: Кали Ш 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с макетированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ создания макетов помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается макетирование линейной архитектурной 

графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических занятий. 

Пререквизиты: Основы рисунка", "Композиция-1", история материальной культуры и дизайна 

Постреквизиты: "Проектная графика", "конструирование и проектирование", техника графики 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е.Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Систематизация графического дизайна-1 

Автор программы: Сибагатова Г. К., Кыдырова А. А. 

Цель изучения курса: Овладение теоретическими основами графического дизайна, теоретическими 

изысканиями, находить решения проектных задач, а также организовывать принципы отображения. 

Краткое описание дисциплины: Основы графического дизайна, Теория изображений и методы проекта и его 

основные профессиональные проблемы. 

Пререквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-1, Начертательная геометрия 

Постреквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-3,4, СДНЖ-1 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание основных категорий и понятий дисциплины. В.Повышение 

уровня пространственного мышления студентов-дизайнеров с средствами графического отображения. 

С.Умение правильно применять знания на практике. Д.Навыки теоретического анализа научной литературы. 

Монограмма, работа со специальной литературой. Е.Демонстрировать сочетание теоретических знаний с 

навыками  

 

Модуль 10.1.  Проектные и специальные дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Компьютерный дизайн 

Автор программы: Моменов Б.М. 
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Цель дисциплины: Ознакомление с методами компьютерной графики, определение места в современном 

искусстве и культуре. 

Краткое содержание дисциплины: Будут проведены практические занятия по компьютерному дизайну 

(мода), а также текущие и промежуточные тесты. «Курс дает студентам знания, необходимые им для растровой 

и векторной работы, а затем может эффективно использовать их в своей деятельности. Курс охватывает 

инструментальные функции основных графических пакетов Sorel Draw и Adobe Photoshop. 

Основы компьютерной графики углубят теоретические и практические знания студентов как предмет 

специализации и повысят их профессионализм как художника-педагога. 

Пререквизиты: Основы рисунка, рисунка, рекламного дизайна. 

Постреквизиты: Дизайн и Современное Искусство (Сервис), Современное Искусство 2 (Практикум) (Сервис), 

Современное Искусство и Дизайн (Технический). 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А.Разрабатывает эскизы и технические проекты 

изделий, представляет технические решения с использованием компьютерного архитектурного и 

геометрического моделирования, знает, анализирует программы по предмету компьютерный дизайн; 

В)Проводит исследования в области педагогических технологий и инноватики, быстро склонен к 

нововведениям; С)знает прикладные программы по предмету компьютерный дизайн и их содержание, идеи и 

принципы построения; Д)Разрабатывает дидактические материалы по дисциплине.; E)Изучает особенности 

векторной и растровой графики, оценивает и анализирует умения учащихся. 

 

Дублин дискрипторы  (А, В, С, Д, Е)) 

Название дисциплины: «Элементы и процессы дизайна графики II» 

Автор программы: Батпенова Р. А. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических основ графического дизайна, приобретение 

теоретических навыков поиска, решения задач проекта, а также организации принципов отображения. Целью 

курса " элементы и процессы графического дизайна II» является закрепление знаний для практических курсов и 

практических занятий предмета практического проектирования. Эти практические занятия направлены на 

обучение разработке творческой концепции. 

Формирование теоретических основ графического дизайна, привитие теоретических изысканий, решение 

проектных задач, а также организация принципов отображения. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «элементы и процессы графического дизайна II» является 

одним из основных по специальности "графика дизайна". Рассмотрены основы графического дизайна, Теория и 

проектирование изображений и ее основные профессиональные проблемы. 

Пререквизиты: Изобразительное искусство, черчение, «Композиция», «Инженерная графика», «основы 

дизайна» «живопись», «Пленэрская практика", "Цветоведение", " история искусства» 

Постреквизиты дисциплины: «Элменты и процессы графического дизайна III», «эементы и процессы 

графического дизайна IV», «конструирование объектов дизайна». 

Ожидаемые результаты изучения: А)Овладеть фундаментальными художественными знаниями, умениями и 

навыками; владеть художественно-графическими навыками; знать профессиональную терминологию дизайна и 

его специализацию; знать теоретические основы дизайна и специальные дисциплины. В)Владеет основами 

графического дизайна. С)Умеет адаптировать теорию изображения и проектирование и графические процессы. 

Студент, окончивший изучение дисциплины, может изобразить форму предмета цветом. Д)Изучает 

изобразительные структуры и части графического дизайна в процессе работы владеет навыками применения 

методов взаимодействия с нормативными требованиями к продуманному творческому решению. Е)Владеть 

теоретическими основами архитектурно-дизайнерского проектирования в проектно-графической форме; 

составлять новые композиции по закономерностям композиции эссе, аналитические доклады,изложения, 

составление планов. Уметь оценивать и оценивать сущность художественного материала по курсу,его 

содержание и формальность. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Макетирование 

Автор программы: Калмен С.М. 

Цель изучения курса: Для эффективного решения задач проекта; изучение основ и методов планирования 

этапов будущего проекта; изучение основ управления временем в проектных работах; приобретение навыков 

формирования и формулирования задач для индивидуальных и совместных (коллективных) проектных 

мероприятий; применение инновационных творческих технологий и методов в создании и совершенствовании 

творческих идей; создание «лаборатории дизайна» как коллективного и индивидуального средства творческого 

дизайна и профессионального роста.; приобретение навыков презентации готового проекта (в том числе 

заказчику), презентации, просмотра, издания, правильного проектирования архива. 

Краткое содержание дисциплины: Обеспечить овладение теоретическими и практическими навыками для 

освоения прогрессивных методик конструирования и формирования качества изделий легкой промышленности 

на основе методов выполнения сборочных работ, оптимизации конструктивных параметров изделий, 
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системного подхода, системного подхода с использованием инновационных технологий в соответствии с 

государственными стандартами образования при создании новых моделей. 

Пререквизиты: история искусства, Композиция, специальное изображение, цветоведение. 

Постреквизиты: проектирование объектов архитектурного дизайна, производство объектов дизайна, 

конструирование объектов дизайна, проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает принципы построения фронтальных, объемных и 

пространственных композиций; В)умеет находить пластические решения геометрических поверхностей тела; 

С) знает ритмическое деление геометрических поверхностей тела. Д)выполняет академическую моечную 

технику, колористические решения; Е) выполняет простые и сложные макеты и макеты геометрических тел. 

 

Модуль 10.2 Специальные и художественно-проектные дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: 3D графика 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Ознакомление с статистикой и динамикой прямых и объемных объектов в 

компьютерном моделировании. 

Краткое описание дисциплины: Применение в дизайне знаний в работе первичного компьютерного 

моделирования.Знакомство с базовым пакетом в компьютерной программе дизайнера. Моделирование 

трехмерного объекта в программе 3D Studio 3D и Studio Max, объемная плоская композиция в программе 

дисциплины. Создание простых примитивных объектов, создание объектов способом сжатия, создание основ 

объектов моделирования, изменение основных объектов одной интенсивности, моделирование булевых 

объектов,правка булевых объектов, сборка объектов с вращением, размещение объектов в пространстве сцены, 

создание анимации сцены (движение камеры). 

Пререквизиты: История искусства-1, компьютерная графика 

Постреквизиты: Современный дизайн, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А. знание основных катеорий и понятий культурологии. Гибкость: умение 

применять знания на практике на практике. С. навыки теоретического анализа научной литературы, работы со 

специальной литературой, монографии. Д. демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать 

сложные проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться этнических 

принципов, а также принимать культуру и традиции других государств. Е. умение в обучении. Использование 

профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Систематизация графического дизайна-2 

Автор программы: Сибагатова Г. К., Кыдырова А. А. 

Цель изучения курса: Овладение теоретическими основами графического дизайна, теоретическими 

изысканиями, находить решения проектных задач, а также организовывать принципы отображения. 

Краткое описание дисциплины: Основы графического дизайна, Теория изображений и методы проекта и его 

основные профессиональные проблемы. 

Пререквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-1, Начертательная геометрия 

Постреквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-3,4, СДНЖ-1 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание основных категорий и понятий дисциплины. В.Повышение 

уровня пространственного мышления студентов-дизайнеров с средствами графического отображения. С. 

умение правильно применять знания на практике. Д.Навыки теоретического анализа научной литературы. 

Монограмма, работа со специальной литературой. Е.Демонстрировать сочетание теоретических знаний с 

навыками практического и самостоятельного исследования. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Основы художественного проектирования 

Автор программы: Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с макетированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ создания макетов помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается макетирование линейной архитектурной 

графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических занятий. 

Пререквизиты: "Основы рисунка", "Композиция-1", история материальной культуры и дизайна 

Постреквизиты: "Проектная графика", "конструирование и проектирование", Техника графики 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; - роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 
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живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Модуль: 11.1. Живопись и грфические дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Типология графического дизайна 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж 

Цель изучения курса: Овладение знаниями по графическому дизайну и истории рекламы. основные этапы 

графического развития в историческом контексте проектной культуры.В графическом дизайне значимость 

тенденций, школ, направлений. 

Краткое содержание дисциплины: В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие компетенции. Способен диагностировать и оценивать уровень творческо-художественного развития 

личности, достижения, образовательные потребности, планировать и осуществлять процесс художественного 

образования и эстетического воспитания. Способен самообразовать, опираясь на результаты своей 

художественно-практической и профессионально-педагогической деятельности. 

Пререквизиты: «Цветоведение», «история и теория дизайна», «история искусства 1», «шрифт». 

Постреквизиты: «Производство объектов дизайна», «Современный дизайн», «типология архитектурной 

среды», «реклама и маркетинг». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Типология специальных видов рекламы, особенности проектирования 

рекламных кампаний для различных коммерческих и общественных услуг; В)Анализ проблем проектирования 

формирование задания на проектирование, разработка вариантов решения рекламного проекта;С)Знание 

основных задач специальных видов рекламы, экологической, общественной и частной рекламы. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Специальные виды рекламы 

Автор программы: Жаксыгарина М.Ж. 

Цель изучения курса: «Конкретные виды рекламы» Приобретайте у студентов теоретические знания и 

практические навыки в области дизайна личной рекламы, некоммерческой и социальной деятельности, а также 

в дизайне рекламных таковидов, в оформлении медиа-кампаний для некоммерческих организаций, 

государственных учреждений, органов власти, общественных и социальных учреждений. В результате 

изучения курса «Специальные виды рекламы» студенты специально ориентированы на некоммерческие, 

некоммерческие и политические организации. позволяет свободно осваивать основные методы создания 

концепции рекламных кампаний для основных видов рекламы. 

Краткое содержание дисциплины: В результате овладения этой дисциплиной студенты смогут: способен 

диагностировать и оценивать уровень творческого и художественного развития личности, потребности в 

образовании, планировать и реализовывать процесс художественного воспитания и эстетического воспитания. 

уметь самостоятельно полагаться на результаты своей художественно-практической и профессионально-

педагогической деятельности. 

Пререквизиты: «История», «История и теория дизайна», «История искусства 1», «Шрифт». 

Постреквизиты: «Изготовление объектов дизайна», «Современный дизайн», «Типология архитектурной 

среды», «Реклама и маркетинг». 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Типология специальных видов рекламы, 

особенности оформления рекламных кампаний для различных коммерческих и общественных мероприятий; 

В)Анализ проблем дизайна. Постановка задачи дизайна, разработка вариантов решения рекламного проекта; 

С)Знание основных задач специальных видов рекламы, экологической, публичной и частной рекламы. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Техника графики 

Автор программы: Жаксыгарина М.Ж. 

Цель изучения курса: Изучение технических спецификаций; практическое применение графических 

технических знаний, ознакомление с принципами типологических особенностей графического дизайна, 

креативными методами работы современных художников. 

Краткое содержание дисциплины: Практические занятия по технике и литографии и ксилографии. 

Ознакомление с графическими материалами, дающими художнику возможность создавать креативные идеи. 

Графический станок, графика. Режущая ксилография: доска изготовлена с помощью ножа и спила (угловая и 

полукруглая), используется в деревообработке. Гравировка торса: используется для штамповки металла. 

Кийоскуро: Разнообразные гравюры. Клиент: Полиграфическое прослушивание иллюстраций для крупного 

шрифта. Изготовлено фотомеханическими, электромеханическими и ручными методами. Клиент шрифтов и 

растров. Литография: метод печати плоской литографической извести. 

Пререквизиты:  Графический рисунок II, Шрифт, Специальные виды рекламы. 
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Постреквизиты: Магистерские курсы. 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знание типологии, классификации, методов 

графического дизайна; В)Знание типологии и изготовление объектов графического дизайна; С)Понять процесс 

производства графического дизайна, графического дизайна Д)Работа по найму редактора; Е)Умение выполнять 

виды гравировки. 

 

Модуль 11.2. Колористика и графические  дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Основы графического дизайна 

Автор программы: Кали Ш.А. 

Цель изучения курса:  Овладение теоретическими основами графического дизайна, умение находить решения 

задач проекта, а также организовать и классифицировать принципы отображения. 

Краткое содержание дисциплины: Основы графического дизайна, классификация и способы проекта и его 

основные профессиональные проблемы. 

Пререквизиты: Рисунок-2, Инженерная графика-2 

Постреквизиты: Проектная графика", "конструирование и проектирование", техника графики 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание основных категорий и понятий дисциплины. В.Повышение 

уровня пространственного мышления студентов-дизайнеров с средствами графического отображения. 

С.Умение правильно применять знания на практике. Д.Навыки теоретического анализа научной литературы. 

Монограмма, работа со специальной литературой. Е.Демонстрировать сочетание теоретических знаний с 

навыками практического и самостоятельного исследования. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Современная графика 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж., С. Сагимбаева 

Цель изучения курса: Подготовка студентов к процессу проектирования объектов дизайна на младших курсах 

и будущей профессиональной практике. Изучение последовательности и характера действий (поиск, анализ, 

решение) в процессе проектирования и формирования проектной документации на стадии эскизного проекта; 

освоение способов реализации готовых проектных идей на демонстрационных рисунках, чертежах и макетах; 

Краткое содержание дисциплины: По окончании курса студенты должны знать и уметь следующие 

теоретические основы дизайнерского проектирования, проектирование и конструктивные элементы и 

социально-функциональные процессы объектов дизайна. 

Пререквизиты: Основы дизайна-1, История искусства-1 

Постреквизиты: СДЖ-2,3. проектная графика., 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание: знание методов рисования и правил размещения 

предметов на плоскости; знание различных технических приемов и материалов рисунка. В.Применение на 

практике: грамотно создавать образы из природы, фантазии, памяти; используя знания и умения создавать 

творческие рисунки и завершенную художественную картину. С.Способность комментировать, оценивать идеи 

и формулировать выводы: о развитии пространственного воображения о развитии целостного восприятия 

натуры с учетом общей тональной среды.Д.Умения в области общения: выполнять художественные средства и 

закономерности рисунка и композиции. Знание структуры процесса изображения. Е.Умения в области 

обучения: умело использовать приемы стилизации в рисовании. Дать изображенные особенности с учетом 

закономерностей изображения. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектная графика 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж., Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Изучение дисциплины "проектная графика» является одной из дисциплин, выбранных 

учебным заведением для студентов специальности» Дизайн". Принцип построения программы-от простого 

вида к сложному, в зависимости от методических целей, проект сочетается с графиками черчения, 

композиционными решениями к конструктивным моделям.Студенты изучают архитектурную графику вместе с 

проектированием. Студенты помогают в трехмерном понимании мыслей, задуманных архитекторами, способах 

разработки проектов на основе ортогональных проекций. 

Краткое содержание дисциплины: В этом курсе обучается проектированию с линейной архитектурной 

графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических занятий.  

Пререквизиты: Основы дизайна-1, История искусства-1 

Постреквизиты: Маркетинг и реклама, производство объектов дизайна, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 
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живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е.Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

5В042100 – ДИЗАЙН 

Специальизация-Дизайн  моды 

3 КУРС 

Прием 2018 год 

Компонент 
Код 

дисциплины 
Наименование предмета  
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Модуль 8.1 Профильно-технологические дисциплины, 14 кредитов 

БД КВ TIK 2210 Технология изготовления костюма 4 4 

БД КВ Zhiv(II) 2211 Живопись-ІІ 5 5 

БД КВ PKP (I) 2212 Пофессиональные компьютерные программы -І 5 5 

Модуль 8.2 Web-дизайн -технологические дисциплины, 14 кредитов 

БД КВ ZІК 2210 Зрительные иллюзии костюма 4 4 

БД КВ SZh(II) 2211 Станковая живопись- II 5 5 

БД КВ WD 2212 Web-дизайн 5 5 

Модуль 9.1. Графическая  дисциплины, 10 кредитов 

ПД КВ EPDM(I) 3301 Элементы и процессы  дизайна моды- I 5 5 

БД КВ Mat 3202 Материаловедение 5 5 

Модуль 9.2. Материаловедение и материалы проекта, 10 кредитов 

ПД КВ VPM(I) 3301 Выполнение проекта в материале- I 5 5 

БД КВ TM 3202 Трикотажное материаловедение 5 5 

Модуль 10.1. Проектные и специальные дисциплины, 20 кредитов 

ПД ОК SR(I) 3302 Специальный рисунок- I 5 5 

ПД КВ KD 3303 Компьютерный дизайн 5 5 

ПД КВ EPDM(II) 3304 Элементы и процессы  дизайна моды- II 6 5 

БД КВ Mak 3203 Макетирование 6 5 

Модуль 10.2. 3D графика и специальные дисциплины, 20 кредитов 

ПД ОК SR(I) 3302 Специальный рисунок- I 5 5 

ПД КВ 3DG 3303 3D графика 5 5 

ПД КВ VPM(II) 3304 Выполнение проекта в материале- ІІ 6 5 

БД КВ OРHTM 3203 
Основы проектирование художественного текстльного 

макетирование 
6 5 

Модуль 11.1. Изобразительно-профильные дисциплины, 20 кредитов 

ПД КВ КК-1 3306 Конструирование костюма-1 6 5 

БД КВ TK 3307 Тектоника костюма 6 5 

ПД КВ DOA 3308 Декоративная отделка и аксессуары 6 5 

  Производственная практика 6 5 

Модуль 11.2. Изобразительно-профильные дисциплины, 20 кредитов 

ПД КВ TPO 3306 Техника кроя одежды 6 5 

БД КВ FK 3307 Формообразование костюма 6 5 

ПД КВ DOК 3308 Декоративная отделка в костюме 6 5 

  Производственная практика 6 5 

 

Модуль 8.1 Профильно-технологические дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Живопись II 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель изучения курса: Освоение основ изобразительной грамоты изображения портрета в техниках живописи. 

Углубленное развитие аналитического мышления восприятия изображаемого объекта. Научить  создавать 

гармонически цельное  цвето-колористическое изображение портрета с натуры. 

Краткое содержание дисциплины: Практические задания по теме «Человек»,  совершенствование навыков 

работы в техниках живописи, наработка профессиональных умений в изображении окружающего мира в 
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технике живописи. Задачи в процессе живописного изображения головы объемно-конструктивная лепка  

формы цветом, передача объемности, моделировка объема. Тема «Человек» более сложная для студентов, чем 

работа над натюрмортом. Но чем сложнее работа, тем больше навыков  приобретаются. Предмет состоит из 

курса практических занятий, самостоятельной работы студентов на СРСП, проводимых в течение одного 

семестра. 

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «Рисунок-1», «Живопись-1», «Рисунок-2» 

Постреквизиты: «Проектирование» и все проектные дисциплины специальности «Дизайн». 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знают профессиональные терминологии предмета 

живопись; сформированны фундаментальные художественные знания, умения и навыки водяными и 

кроющими красками; В)Примененяют  знания и умения, разнообразные технические приемы и материалы 

живописи; колористические приемы смешивания кроющих  красок. С)Обладают аналитическим мышлением 

выполняя аналитические работы на основе академической школы изобразительного искусства испытанных 

временем, как средств достижения поставленной цели в освоении основ изобразительной грамоты в 

изображении портрета. Диалектический метод познания- «от общего к частному, и от частного к общему с 

последующим синтезом того и другого»- используется в процессе по -этапной живописи Д.)Умеют создавать 

гармонически цельное цвето-колористическое  изображение портрета с натуры. Е.)Освоили основы  

изобразительной грамоты изображения  портрета с натуры в техниках живописи. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Профессиональные компьютерные программы I 

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель изучения курса: Целью курса при изучении дисциплины является изучение взаимосвязи возможностей 

современной технологии и задач дизайна, поскольку основным инструментом дизайнера является компьютер, 

позволяющий создавать графическую и растровую графику. 

Краткое содержание дисциплины:  

Примените знания для проектирования ранней компьютерной работы. Дизайнер знаком с базовым пакетом 

компьютерных программ. Возможность создания двумерных объектов в Adobe Photoshop, Corel Drsw, 3D Studio 

Max. Создание простых примитивных объектов, создание объектов методом сжатия, изменение ключевых 

объектов в одном кадре, моделирование объектов путем поворота буклетов, вращение объектов, размещение 

объектов в пространстве сцены и выполнение анимации сцены (с движением камеры). 

Пререквизиты: Элементы и тенденции графического дизайна - I, Основы дизайна-1, История искусств-1 

Постреквизиты: Проектирование объектов графического дизайна 1-3, Проектирование графического дизайна 

1-3. 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: A. Знать основные категории и понятия 

культурологии. V. Гибкость: способность применять знания на практике. С. Навыки теоретического анализа 

научной литературы, умение работать со специальной литературой и монографиями. D. Демонстрировать 

базовые и интегрированные знания, способность решать сложные проблемы, способность принимать 

различные аспекты, приверженность этническим принципам, а также культуре и традициям других народов. E. 

Мастерство в обучении. Умение использовать навыки профессионального обучения в процессе обучения, 

использование современных технологий в обучении. 

 

Модуль 8.2 Web-дизайн -технологические дисциплины, 14 кредитов 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Станковая живопись 2 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Приобщение к технической эстетике моделей пространственного человеческого 

изображения, структурирования и формирование у студентов знаний и умений. 

Краткое содержание дисциплины: Пространственное изображение человека. Архитектурная и предметная 

пространственная среда. Графические методы архитектурно-дизайнерского рисунка. 

Пререквизиты: Школьный курс» основы рисунка«,» Композиция - 1«,» черчение" 

Постреквизиты: "проектная графика", "проектирование" 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знать и понимать: - понимать принцип размещения предмета в реальной 

плоскости и знать методы рисования.- знать свойства и особенности различных технических методов 

графического инструмента.-понятие о закономерностях и явлениях природы; Понятие о принципе 

реалистичного образа и различных методах; В.Применение знаний и умений понимать на практике: изобразить 

реальную внешность изображений природы-путем визуального, визуального представления, мысли. Создание 

творческих картин и завершенных художественных картин с помощью поддержки приобретенных умений и 

знаний.- принципы работы с графическими средствами; Свойства и определенные особенности графических 

средств. С. способность рассуждать, делать выводы и оценивать идею: Осмыслить развитие представления о 

пространстве. Осмысление целостности формирования тоновой среды и развития изображения. - формирование 

творческих способностей через художественные основы. Д.Умение общаться: - применять законы рисунка, 
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композиции и художественные средства.- Уметь использовать строение процесса отображения. Е. ДЕЛОВАЯ в 

обучении: - подлинное использование метода стилизации при рисовании. - Показать характерные особенности 

и свойства изображения закономерностью изображения. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: WEB-дизайн 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Ознакомление с статистикой и динамикой прямых и объемных объектов в 

компьютерном моделировании. 

Краткое описание дисциплины: Применение в дизайне знаний в работе первичного компьютерного 

моделирования.Знакомство с базовым пакетом в компьютерной программе дизайнера. Моделирование 

трехмерного объекта в программе 3D Studio 3D и Studio Max, объемная плоская композиция в программе 

дисциплины. Создание простых примитивных объектов, создание объектов способом сжатия, создание основ 

объектов моделирования, изменение основных объектов одной интенсивности, моделирование булевых 

объектов,правка булевых объектов, сборка объектов с вращением,размещение объектов в пространстве сцены, 

создание анимации сцены (движение камеры). 

Пререквизиты: Компьютерная графика-1, информационно-коммуникационные технологии. 

Постреквизиты: Современный дизайн, мультимедийный WEB дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А.знание основных катеорий и понятий культурологии. Гибкость: умение 

применять знания на практике на практике. С. навыки теоретического анализа научной литературы, работы со 

специальной литературой, монографии. Д. демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать 

сложные проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться этнических 

принципов, а также принимать культуру и традиции других государств. Е. умение в обучении. Использование 

профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Модуль 9.1. Графическая  дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Элементы и процессы  дизайна моды I 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Ознакомление с модными тенденциями, приемами творческой трансформации 

оригинальной формы, теорией моделирования форм, тектоникой костюмов. 

Краткое содержание дисциплины: Этапы художественного творчества; костюм 

творческие начинания в дизайне; появление в дизайне; психологическое восприятие проектных работ; 

имиджево-ассоциативная композиция костюма; концепция графического представления ассоциативной 

композиции костюма; факторы, которые составляют ассортиментные группы в современной одежде с учетом 

половых и возрастных характеристик, манеры изготовления, чувств, функций и стиля; единственные товары 

различного ассортимента. Выполнение курсовой работы. 

Пререквизиты: Инженерная графика I, Основы дизайна I, Живопись и раскраска II, Технический чертеж II, 

Постреквизиты: Элементы и процессы дизайна костюма III, Элементы и процессы дизайна костюма IV 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знание научно-технической информации для 

обоснования и защиты отдельных проектов, В)Понимать профессионализм, культурные традиции, С)Понимать 

традиции оформления; Д)Умение представлять идеи; Е)Умение создавать концептуальные предложения. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Материаловедение 

Автор программы: Кенжегалиева С.К. 

Цель изучения курса: Изучение физико-механических и химических свойств тканей и других прикладных 

материалов, и овладение знаниями по их переплетению; овладение знаниями по государственным стандартам и 

артикулам. Исследование видов материалов, исследование влияния свойств материалов на конструкцию  

изделий. 

Краткое содержание дисциплины: Текстильное материаловедение-это исследование материалов, понятие 

конструктивной основы,общие сведения о волокнах, отличие химических волокон от синтетических волокон, а 

также представление о составе и свойствах тканей.Свойства материалов. Виды волокнистого сырья, способы их 

производства и разделения. Структура, химический состав и свойства текстильных волокон,виды и свойства 

нитей, виды пряжи и способы их получения, основы технологии текстильного производства.Ассортимент 

материалов по природе, составу и способам изготовления. 

Пререквизиттері: ««Композиция», "Цветоведение», «Рисунок I, II», «Живопись I, II», «Графика и 

моделирование», «История искусства», «История костюма", " Элементы и процессы дизайна костюма I» 

Постреквизиттері: «Элементы и процессы дизайна костюма III, IV», «Проектирование обьектов дизайнау I, II, 

III,  
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Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знание и понимание свойств и конструкции 

материала, технологических процессов,принципов работы технологических установок В)Знать способы 

производства материалов на текстильной промышленности и швейных предприятиях, классификация, 

применение свойств ткани С)Выполнять анализ технологических, физических, механических свойств ткани, 

эффективности их функционирования, классификация, свойства ткани D)Навыки практического применения 

знаний, проведения занятий в учебных заведениях технического и профессионального образования 

E)Результативная работа на основе практического опыта, умений и навыков решения профессиональных задач 

по курсу, выполнение заданий согласно стандарту. 

 

Модуль 9.2. Материаловедение и проектные материалы 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Выполнение проекта в материале I 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Совершенствование художественного стиля, дизайна, нового уровня проектирования и 

пространственного мышления. Основная цель-подготовка к работе предпринимателя, всесторонне 

специализирующегося в области проектирования и моделирования объектов дизайна. 

Краткое описание дисциплины: Это спецкурс, изучающий структуру формы костюма, его детали и 

соотношения, обусловленные фактическими потребностями большинства и людей, уровнем культуры и 

производственным методом, согласованными условиями, а также мыслями дизайнера костюма-полное 

сочетание "человек-костюм-среда". 

Пререквизиты: Элементы и процессы дизайна моды-I, введение в модный дизайн 

Постреквизиты: Эементы и процессы модного дизайна-3,4, СДНЖ-1-3 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание основных категорий и понятий дисциплины. В.Повышение 

уровня пространственного мышления студентов-дизайнеров средствами изобразительного искусства костюма. 

С.Умение правильно применять знания на практике. Д.Навыки теоретического анализа научной литературы. 

Монограмма, работа со специальной литературой. Е. демонстрировать сочетание теоретических знаний с 

навыками практического и самостоятельного исследования. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Трикотажное материаловедение 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Студенты изучают трикотажное макетирование. Студенты на основе ортогональных 

проекций способ создания макетов помогает в трехмерном понимании мыслей моды. 

Краткое описание дисциплины: В данном курсе изучается линейное трикотажное макетирование. Программа 

дисциплины предусматривает проведение практических занятий. 

Пререквизиты: Элементы и процессы дизайна моды – I, введение в графический дизайн, основы костюмной 

графики. 

Постреквизиты: Элементы и процессы модного дизайна-IV, СДНЖ-3,4, проектирование костюма 1,2 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Модуль 10.1. Проектные и специальные дисциплины 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Компьютерный дизайн 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Ознакомление с методами компьютерной графики, определение места в современном 

искусстве и культуре. 

Краткое описание дисциплины: На дисциплине компьютерный дизайн (мода) проводятся практические 

занятия, а также текущий и рубежный контроль. "Дисциплина усвоит студентам знания, необходимые для 

растровой и векторной работы, умеющие в дальнейшем эффективно использовать в своей деятельности. 

Дисциплина рассматривает инструментальные функции графических пакетов Photoshop основной Сorel Draw и 

Adobe. Основы компьютерной графики как дисциплины специализации углубляют теоретические и 

практические знания студентов, повышают их профессиональное мастерство как педагога-художника. 

Пререквизиты: Основы черчения, цветоведение, рекламный дизайн. 
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Постреквизиты: Дизайн и современные формы искусства (услуги), современное искусство 2 (практикум) 

(услуги), современное искусство и дизайн (техническое). 

Ожидаемые результаты обучения: А.Разрабатывает эскизы и технические проекты изделий, представляет 

технические решения с использованием компьютерного архитектурного и геометрического моделирования, 

знает, анализирует программы по предмету компьютерный дизайн; В.Проводит исследования в области 

педагогических технологий и инноватики, быстро склонен к новостям;С.Знает прикладные программы по 

предмету компьютерный дизайн и их содержание, идеи и принципы построения;Д)Разрабатывает 

дидактические материалы по предмету; Е)Изучает особенности векторной и растровой графики, оценивает и 

анализирует умения учащихся. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Элементы и процессы  дизайна моды II  

Автор программы: Кенжегалиева С.К. 

Цель изучения курса: Совершенствование художественного стиля современного дизайнера, подготовка 

студента нового уровня с проектированием и пространственным мышлением. Подготовка к работе всесторонне 

специализированного предпринимателя в области проектирования и моделирования объектов дизайна.    

Краткое содержание дисциплины: изучение структуры формы костюма, его частей и отношений, 

обусловленные заданными условиями: реалистичные запросы большинства и людей, уровень культуры и 

производственный метод, согласованные условия, а также с мыслями дизайнера костюма – определение 

полного комплекта сочетания «человек-костюм-среда". Рассмотреть коллекцию верхней одежды с различными 

подкладками стильным решением, рассмотреть краткие эскизы одежды в виде фризов. Образно-совместные 

композиционные эскизы костюма. 

Пререквизиты: ««Композиция», "Цветоведение», «Рисунок I, II», «Живопись I, II», «Графика и 

моделирование», «История искусства», «История костюма", " Элементы и процессы дизайна костюма I» 

Постреквизиты: «Элементы и процессы дизайна костюма III, IV», «Проектирование обьектов дизайнау I, II, 

III»  

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знание основ экономических знаний, научных 

представлений о менеджменте, маркетинге, финансах и т. д., требований к проектированию комплектов; 

объединенной позиции единичных продуктов в коллекции с учетом современных тенденций, знания об 

особенностях проектирования одежды и различных возрастных и физических форм.В)Применение на 

профессиональном уровне принципов моделирования, выполнения работ, выполнения технических расчетов, 

методик создания конструкций коллекций моделей, моделей одежды различной формы при проектировании 

одежды, С)Осуществление сбора и анализа данных, важных для формирования и подведения итогов, а также 

обоснование принятых решений, демонстрация творческих путей решения поставленных задач; умеет 

определять, формулировать и решать проблемы, используя на профессиональном уровне информационно-

коммуникационные технологии в дизайнерской деятельности, D)Современные средства, методы и формы 

проектирования коллекционных изделий; создает цепочку решений художественных задач, касающихся 

проектирования коллекции, предлагает идею дизайнерского решения коллекции собственных изделий; 

выбирает надежную форму реализации идеи; вырабатывает на профессиональном уровне эскизы, макеты, 

E)Способен демонстрировать будущую продукцию или продукцию промышленного производства как единый 

комплекс, включающий в себя технологию художественного образа, композиции, конструирования и 

изготовления, определять основные стратегические возможности формирования и развития, анализировать 

опыт лучших образцов национальной культуры и мирового уровня, принимать нестандартные и 

альтернативные решения 

  

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Макетирование 

Автор программы: Кенжегалиева С.К. 

Цель изучения курса: Обеспечение приобретения теоретических и практических навыков для освоения 

прогрессивных методик конструирования и формирования качества изделий легкой промышленности на основе 

методики выполнения макетировочных работ, моделирования и изготовления деталей одежды методом 

макетирования при создании новых моделей. 

Краткое содержание дисциплины: Конструирование и моделирование деталей одежды методом 

макетирования. Разработка одежды различных форматов с использованием метода макетирования 

Пререквизиты «Композиция», «Цветоведение», «Сурет I, II» «Кескіндеме I, II», «Ӛнер тарихы I», «Графика 

жэне үлгілеу», «Костюм тарихы»   

Постреквизиты «Костюм дизайнының объектілерін жобалау I, II,III, IV,V» 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Умение выполнять проектные проекты, приемы 

решения проектных задач, в соответствии с специализацией (чертежи размеров, форм, моделей и макеты 

объектов), художественно-графические навыки В)Применение на профессиональном уровне информационно-

коммуникационных технологий, способов выполнения проектов дизайна в соответствии с специализацией, 

С)Проектирование в с-дизайнерской деятельности, умение анализировать опыт лучших образцов национальной 



277 
 

культуры и мирового уровня, Д)Выполняет работы по техническим расчетам, методике создания конструкций 

коллекций моделей, моделей различных форм одежды при проектировании д-одежды, разрабатывает на 

профессиональном уровне документацию на конструирование Е)Анализирует значимость материала по курсу, 

ставит цель и выбирает пути его достижения 

 

Модуль: 10.2. 3D графика и специальные дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: 3D графика 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Ознакомление с статистикой и динамикой прямых и объемных объектов в 

компьютерном моделировании. 

Краткое описание дисциплины: Применение в дизайне знаний в работе первичного компьютерного 

моделирования.Знакомство с базовым пакетом в компьютерной программе дизайнера. Моделирование 

трехмерного объекта в программе 3D Studio 3D и Studio Max, объемная плоская композиция в программе 

дисциплины. Создание простых примитивных объектов, создание объектов способом сжатия, создание основ 

объектов моделирования, изменение основных объектов одной интенсивности, моделирование булевых 

объектов,правка булевых объектов, сборка объектов с вращением, размещение объектов в пространстве сцены, 

создание анимации сцены (движение камеры). 

Пререквизиты: История искусства-1, компьютерная графика 

Постреквизиты: Современный дизайн, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А. знание основных катеорий и понятий культурологии. Гибкость: умение 

применять знания на практике на практике. С. навыки теоретического анализа научной литературы, работы со 

специальной литературой, монографии. Д. демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать 

сложные проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться этнических 

принципов, а также принимать культуру и традиции других государств. Е. умение в обучении. Использование 

профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Выполнение в материале проекта II 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Совершенствование художественного стиля, дизайна, нового уровня проектирования и 

пространственного мышления. Основная цель-подготовка к работе предпринимателя, всесторонне 

специализирующегося в области проектирования и моделирования объектов дизайна. 

Краткое описание дисциплины: Это спецкурс, изучающий структуру формы костюма, его детали и 

соотношения, обусловленные фактическими потребностями большинства и людей, уровнем культуры и 

производственным методом, согласованными условиями, а также мыслями дизайнера костюма-полное 

сочетание "человек-костюм-среда". 

Пререквизиты: Элементы и процессы дизайна моды-I, введение в модный дизайн 

Постреквизиты: Элементы и процессы модного дизайна-3,4, СДНЖ-1-3 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание основных категорий и понятий дисциплины. В.Повышение 

уровня пространственного мышления студентов-дизайнеров средствами изобразительного искусства костюма. 

С.Умение правильно применять знания на практике. Д.Навыки теоретического анализа научной литературы. 

Монограмма, работа со специальной литературой. Е.Демонстрировать сочетание теоретических знаний с 

навыками практического и самостоятельного исследования. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Основы проектирование художественного текстильного макетирование 

Автор программы: Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с макетированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ создания макетов помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается макетирование линейной архитектурной 

графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических занятий. 

Пререквизиты: "Основы рисунка", "Композиция-1", история материальной культуры и дизайна 

Постреквизиты: "Проектная графика", "конструирование и проектирование", Техника графики 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 
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Модуль 11.1. Изобразительно-профильные дисциплины 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Конструирование костюма-1 

Автор программы: Кенжегалиева С.К. 

Цель изучения курса: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками для освоения способов 

конструирования швейных изделий; овладение методами конструирования и формирования изделий легкой 

промышленности на основе методов выполнения конструктивных сборочных работ, требований и показателей, 

предъявляемых к качеству изделий.  

Краткое содержание дисциплины: теоретические основы конструирования, методы конструирования 

различных видов одежды. Выполнение чертежей базовой сборки швейных изделий на типовые и нетиповые 

фигуры; выполнение чертежей модельных конструкций по техническому рисунку; осуществление 

конструктивного моделирования швейных изделий; изготовление лекал и выполнение их градации. 

Пререквизиты: Инженерная графика, История костюма 

Постреквизиты: «Проектирование обьектов дизайнаI, II,III, IV,V» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение выполнять проектные проекты, приемы решения проектных 

задач, в соответствии со специализацией (чертежи размеров, форм, моделей и макеты объектов), 

художественно-графические навыки В)Применение на профессиональном уровне информационно-

коммуникационных технологий, способов выполнения проектов дизайна в соответствии со специализацией 

С)Умение проектировать в дизайнерской деятельности, анализировать опыт лучших образцов национальной 

культуры и мирового уровня D)Выполняет работы, технические расчеты, методики создания конструкций 

коллекций моделей, моделей различных форм одежды при проектировании одежды, разрабатывает на 

профессиональном уровне документацию для конструирования E)Анализирует сущность материала по курсу, 

ставит цель и выбирает пути его достижения 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Тектоника костюм 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Предоставить теоретические и практические навыки для разработки прогрессивных 

методов проектирования и формирования качества продукции легкой промышленности на основе системных 

подходов, оптимизации конструктивных параметров изделий, использования инновационных технологий в 

соответствии с государственными образовательными стандартами при разработке новых моделей. 

Краткое содержание дисциплины: По дисциплине «Тектоника костюма» обучаются принципам организации 

и композиции художественных и визуальных средств из бумаги, текстильных и материальных форм из 

природных материалов. Предмет «Основы формирования одежды» направлен на изучение теории организации 

опалубки, теоретический анализ и выявление ее гармонических и гармонических закономерностей с 

использованием экспериментальных методов. Эта программа курса предоставляет практические советы по 

дизайну костюма для дизайна костюма. 

Пререквизиты: «Композиция», «Изобразительное искусство», «Живопись», «История и теория дизайна», 

«История искусства», «История», «Графика и моделирование 1,2», «Инженерная графика 1,2,3», «Дизайн». 

Строительные объекты »,« Рекламная и полиграфическая графика 1,2 »,« Детали и процессы промышленного 

дизайна 1,2,3,4», «Проектирование объектов графического дизайна», «Проектирование объектов 

промышленного дизайна»,«Профессиональные компьютерные программы 1 Смежные дисциплины: 

«Проектирование компонентов», «Проектирование объектов графического дизайна 2,3», «Проектирование 

объектов промышленного дизайна 2,3». 

Постреквизиты: «Проектирование объектов дизайна» «Типология производства», «Типология графических 

объектов», «Дизайн продукта», «Проектирование объектов графического дизайна 4,5», «Проектирование 

объектов промышленного дизайна 4,5». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Ззнать основные теоретические понятия и специальные термины; 

В)Использует основные концептуальные модели проектирования объектов дизайна; С)Знать типологию, 

современные технологии, виды дизайна объектов и психологию дизайна объектов; Д)Использует форм-

факторы фактора, составляющие текущую форму, которые влияют на дизайн объекта; Е)Использует 

современные художественные и дизайнерские технологии, оборудование и материалы; знать основы 

производственного процесса. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Декоративная отелка и аксессуары 

Автор программы: Кенжегалиева С.К. 

Цель изучения курса: Освоение процесса изготовления аксессуаров с дальнейшей координацией в швейной 

промышленности, модельных домах и производстве ателье. Формирование знаний об этапах дизайна 

аксессуаров в древние и современные времена, изучение истории росписи и декорирования, практическое 

моделирование аксессуаров и их внедрение в материал. 
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Краткое содержание дисциплины: Выбор аксессуаров в различных стилевых решениях. Разработка и 

внедрение эскизов, схем основных конструкций; выполнить чертежи типовых конструкций в соответствии с 

техническим чертежом; внедрение конструктивного моделирования аксессуаров; создание образцов (сэмплов) 

и выполнение их градаций. Выполнение образцов в материале. 

Пререквизиты: Тектоника костюма, дизайн костюма. 

Постреквизиты: «Проектирование предметов дизайна костюмов I, II, III, IV, V», дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А)Реализация дизайн-проектов, способы решения проектных задач по 

специализации (размеры, формы, модели, чертежи и формы объектов); понимать и знать художественные и 

графические навыки В)Профессиональное использование информационных и коммуникационных технологий и 

способов выполнения дизайн-проектов в соответствии со специализацией. C)Дизайн, анализ лучших практик 

национальной культуры и дизайна мирового класса Д)Выполняет технические расчеты, разрабатывает 

методики, разрабатывает дизайны для коллекций моделей, моделей одежды различной формы и разрабатывает 

профессиональные дизайны для электронной одежды. Е)Может анализировать важность материалов 

электронного курса, ставить цели и выбирать способы их достижения. 

 

Модуль 11.2. Изобразительно-профильные дисциплины 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Техника кроя одежды 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний и умений по технической эстетике и моделированию 

конструирования. 

Краткое описание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: Элементы и процессы дизайна моды-I, введение в дизайн Моды, цветоведение 

Постреквизиты: Элементы и процессы модного дизайна-IV, СДНЖ-4,5, проектирование костюма 1,2,3 

Ожидаемые результаты обучения: А. основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С. методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Формообразование костюма 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний и умений по технической эстетике и моделированию 

конструирования. 

Краткое описание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: Композиция, цветение , конструирование костюмов, технология изготовления костюмов. 

Постреквизиты: Элементы и процессы модного дизайна-IV, СДНЖ-4,5, проектирование костюма 1,2,3 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; - роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Декоративная отделка в костюме 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний и умений по технической эстетике и моделированию 

конструирования. 

Краткое содержание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: Элементы и процессы дизайна моды-I, введение в модный дизайн, цветоведение 

Постреквизиты: Элементы и процессы модного дизайна-IV, СДНЖ-4,5, проектирование костюма 1,2,3 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 
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моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

5В042100 – ДИЗАЙН 

Специальизация-Архитектурный дизайн 

4 КУРС 

Прием 2017 год 

Компонент 
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дисциплины 
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Модуль 12.1 -Рекламно - производственные дисциплины І - 10 кредитов 

БД КВ II(I) 4229 Инженерная инфраструктура І 8 5 

БД КВ POD 5230 Производство объектов дизайна (по профилю) 9 5 

Модуль 12.2 -Рекламно - производственные дисциплины ІІ - 10 кредитов 

БД КВ II(II) 4229 Инженерная инфраструктура ІІ 8 5 

БД КВ DPS 5230 Дизайн промышленной среды 9 5 

Модуль 12.3 -Рекламно - производственные дисциплины ІІІ - 10 кредитов 

БД КВ II(III) 4229 Инженерная инфраструктура ІІІ 8 5 

БД КВ DZ 5230 Дизайнерское зонирование 9 5 

Модуль 14.1 - Специально - профильные дисциплины І, 20 кредитов 

ПД КВ POAD(I) 4306 Проектирование объектов архитектурного дизайна-I  7 5 

ПД КВ POAD(II) 4307 Проектирование объектов архитектурного дизайна II 7 5 

ПД КВ EPAD(IV) 4308 Элементы и процессы   архитектурного дизайна  IV 7 5 

ПД КВ PAD(III) 4309 Проектирование в архитектурном  дизайне III 7 5 

Модуль 14.2 - Специально - профильные дисциплины IІ, 20 кредитов 

ПД КВ POAD(I) 4306 Проектирование объектов архитектурного дизайна-I  7 5 

ПД КВ POAD(II) 4307 Проектирование объектов архитектурного дизайна II 7 5 

ПД КВ SAD(IV) 4308 Систематизация архитектурного дизайна  IV 7 5 

ПД КВ POAD(III) 4309 Проектирование объектов архитектурного дизайна III 7 5 

Модуль 14.3 - Специально - профильные дисциплины IIІ, 20 кредитов 

ПД КВ MPAD(I) 4306 Методы проектирование в архитектурном  дизайне-I  7 5 

ПД КВ MPAD(II) 4307 Методы проектирование в архитектурном  дизайне II 7 5 

ПД КВ ADP (IV) 4308 Архитектурный  дизайн и проектирование  IV 7 5 

ПД КВ MPAD(III) 4309 Методы проектирование в архитектурном  дизайне III 7 5 

Модуль  15.1 - Современные монументально-декоративные  дисциплины І, 25 кредитов 

ПД ОК SMD 4310 Современные материалы в  дизайне (по профилю) 8 5 

ПД КВ MDI 4311 Монументально-декоративное искусство 7 5 

ПД КВ DPI 4312 Декоративное прикладное искусство 8 5 

ПД КВ EMD 4313 Экономика и менеджмент в дизайне  8 5 

ПД КВ ТКМ 4314 Технология компьютерного моделирование 8 5 

Модуль  15.2 - Современные монументально-декоративные  дисциплины IІ, 25 кредитов 

ПД ОК SMD 4310 Современные материалы в  дизайне (по профилю) 8 5 

ПД КВ MPT 4311 Монументально- прикладное творчество 7 5 

ПД КВ HP 4312 Художественное панно 8 5 

ПД КВ TPSOM 4313 Теория проектирование среды и основы методологии 8 5 

ПД КВ MWD 4314 Мультимедиа и Web дизайн 8 5 

Модуль  15.3 - Современные монументально-декоративные  дисциплины ІII, 25 кредитов 

ПД ОК SMD 4310 Современные материалы в  дизайне (по профилю) 8 5 

ПД КВ NHP 4311 Народные художественные промыслы 7 5 

ПД КВ NPI 4312 Народное прикладное искусство 8 5 

ПД КВ IIRG 4313 Изготовление изделии различных групп 8 5 

ПД КВ WMS 4314 Web–моделирование сайта 8 5 

Модуль 16.1 - Современные проектно-творческие дисциплины І, 33 кредитов 

ПД ОК SD 5314 Современный  дизайне (по профилю) 9 5 

ПД КВ PSO(IV) 4315 Проектирование  средовых объектов (IV) 8 5 
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ПД КВ PSO(V) 5316 Проектирование  средовых объектов (V) 9 4 

ПД КВ DPTI 5317 Дипломное проектирование и творческое исследование 9 4 

  Производственная практика 10 10 

  Дипломная практика 10 5 

Модуль 16.2 - Современные проектно-творческие дисциплины IІ, 33 кредитов 

ПД ОК SD 5314 Современный  дизайне (по профилю) 9 5 

ПД КВ PAD(IV) 4315 Проектирование  в архитектурном дизайне (IV) 8 5 

ПД КВ SOP 5316 Средовые объекты и планировка 9 4 

ПД КВ MDP 5317 Методы дипломного проектирования 9 4 

  Производственная практика 10 10 

  Дипломная практика 10 5 

Модуль 16.3 - Современные проектно-творческие дисциплины ІII, 33 кредитов 

ПД ОК SD 5314 Современный  дизайне (по профилю) 9 5 

ПД КВ MPAD(IV) 4315 Методы проектирование  в архитектурном дизайне (IV) 8 5 

ПД КВ PPS 5316 Планирование и проектирование среды 9 4 

ПД КВ ONI 5317 Основы научных исследований 9 4 

  Производственная практика 10 10 

  Дипломная практика 10 5 

 

Модуль 12.1-Рекламно-производственные дисциплины I 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Инженерная инфраструктура 1 

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Дать теоретические основы инженерного оборудования территории города, ознакомить 

с методами инженерной подготовки территории, научить студентов правильно решать вопросы вертикального 

планирования территории города, решать транспортные проблемы. 

Краткое содержание дисциплины: В результате изучения модуля студенты умеют применять инженерные 

знания и навыки при разработке и реализации проектов, удовлетворяющих требованиям, заданным на стадии 

проектирования, понимают методологию проектирования и готовы к применению в курсовом, дипломном 

проектировании, конкретной профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: Проектирование, история архитектуры, Начертательная геометрия. 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Практическое применение знаний в решении вопросов инженерной 

подготовки городских территорий и транспортных расчетов на различных стадиях проектирования 

генерального плана; В)Применение на профессиональном уровне способов выполнения проектов дизайна, 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии со специализациями; С)Проектирование в 

дизайнерской деятельности, анализ опыта лучших образцов национальной культуры и мирового уровня; 

Д)Выполнение технических расчетов, методик создания конструкций коллекций моделей одежды, моделей 

различного профиля при проектировании одежды., е)Анализирует значимость материала по курсу, ставит цель 

и выбирает пути его достижения. 

 

Модуль 12.2 -Рекламно - производственные дисциплины ІІ  

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Инженерная инфраструктура 2 

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Дать теоретические основы инженерного оборудования территории города, ознакомить 

с методами инженерной подготовки территории, научить студентов правильно решать вопросы вертикального 

планирования территории города, решать транспортные проблемы. 

Краткое содержание дисциплины: В результате изучения модуля студенты умеют применять инженерные 

знания и навыки при разработке и реализации проектов, удовлетворяющих требованиям, заданным на стадии 

проектирования, понимают методологию проектирования и готовы к применению в курсовом, дипломном 

проектировании, конкретной профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: Проектирование, история архитектуры, Начертательная геометрия. 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование.. 

Ожидаемые результаты обучения:  А)Практическое применение знаний в решении вопросов инженерной 

подготовки городских территорий и транспортных расчетов на различных стадиях проектирования 

генерального плана; В)Применение на профессиональном уровне способов выполнения проектов дизайна, 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии со специализациями; С)Проектирование в 

дизайнерской деятельности, анализ опыта лучших образцов национальной культуры и мирового уровня; 

Д)Выполнение технических расчетов, методик создания конструкций коллекций моделей одежды, моделей 
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различного профиля при проектировании одежды., е)Анализирует значимость материала по курсу, ставит цель 

и выбирает пути его достижения. 

 

Модуль 12.3 -Рекламно - производственные дисциплины ІІІ  

 

Название дисциплины: Инженерная инфраструктура 3 

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Дать теоретические основы инженерного оборудования территории города, ознакомить 

с методами инженерной подготовки территории, научить студентов правильно решать вопросы вертикального 

планирования территории города, решать транспортные проблемы. 

Краткое содержание дисциплины: В результате изучения модуля студенты умеют применять инженерные 

знания и навыки при разработке и реализации проектов, удовлетворяющих требованиям, заданным на стадии 

проектирования, понимают методологию проектирования и готовы к применению в курсовом, дипломном 

проектировании, конкретной профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: Проектирование, история архитектуры, Начертательная геометрия. 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения:  Практическое применение знаний в решении вопросов инженерной 

подготовки городских территорий и транспортных расчетов города на различных стадиях проектирования 

генеральных планов. 

 

Модуль 14.1 - Специально - профильные дисциплины І 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование объектов архитектурного дизайна-I 

Автор программы: Қыдыров А.А 

Цель дисциплины: Закрепление знаний по практическим курсам по практическому проектированию и по 

практическим занятиям по дисциплине «Элементы и процессы архитектурного проектирования». Эти 

практические занятия направлены на преподавание креативных концепций. Разработка методов анализа 

исходных данных для архитектурно-дизайнерского проектирования; ознакомление с принципами творческого 

поиска концепции успешного проекта; уметь классифицировать проектные работы по этапам и разделам; 

разработка концептуальных подходов и образного решения задач проекта; разработка наиболее наглядных 

типов графических и пластиковых изображений деталей проекта в соответствии с их информацией; овладеть 

основами профессиональной риторики. 

Краткое содержание дисциплины: Предоставить теоретические и практические навыки для разработки 

прогрессивных методов проектирования и формирования качества продукции легкой промышленности на 

основе системных подходов, оптимизации конструктивных параметров изделий, использования 

инновационных технологий в соответствии с государственными образовательными стандартами при разработке 

новых моделей.  

Пререквизиты: «Композиция», «История искусства», "живопись" проектирование, история архитектуры, 

Начертательная геометрия. 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)овладеть навыками реализации теоретических основ архитектурно-

дизайнерского проектирования в проектно-графической форме.; В)способах выполнения проектов дизайна в 

соответствии со специализациями, применения информационно-коммуникационных технологий на 

профессиональном уровне С) проектировании в дизайнерской деятельности, анализе опыта лучших образцов 

мировой культуры и национальной культуры Д) методах создания конструкций коллекций моделей моделей 

одежды, моделей одежды различных форм при проектировании одежды, технических расчетах, е)анализирует 

значимость материала по курсу, ставит цель и выбирает пути его достижения. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование объектов архитектурного дизайна-IІ 

Автор программы: Қыдыров А.А 

Цель дисциплины: Закрепление знаний по практическим курсам по практическому проектированию и по 

практическим занятиям по дисциплине «Элементы и процессы архитектурного проектирования». Эти 

практические занятия направлены на преподавание креативных концепций. 

Цели курса: разработка методов анализа исходных данных для архитектурно-дизайнерского проектирования; 

ознакомление с принципами творческого поиска концепции успешного проекта; уметь классифицировать 

проектные работы по этапам и разделам; разработка концептуальных подходов и образного решения задач 

проекта; разработка наиболее наглядных типов графических и пластиковых изображений деталей проекта в 

соответствии с их информацией; овладеть основами профессиональной риторики. 

Краткое содержание дисциплины: Предоставить теоретические и практические навыки для разработки 

прогрессивных методов проектирования и формирования качества продукции легкой промышленности на 
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основе системных подходов, оптимизации конструктивных параметров изделий, использования 

инновационных технологий в соответствии с государственными образовательными стандартами при разработке 

новых моделей. 

Пререквизиты: «Композиция», «История искусства», "живопись" проектирование, история архитектуры, 

Начертательная геометрия. 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)овладеть навыками реализации теоретических основ архитектурно-

дизайнерского проектирования в проектно-графической форме.; в)способах выполнения проектов дизайна в 

соответствии со специализациями, применения информационно-коммуникационных технологий на 

профессиональном уровне С) проектировании в дизайнерской деятельности, анализе опыта лучших образцов 

мировой культуры и национальной культуры Д) методах создания конструкций коллекций моделей моделей 

одежды, моделей одежды различных форм при проектировании одежды, технических расчетах, е)анализирует 

значимость материала по курсу, ставит цель и выбирает пути его достижения. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Элементы и процессы архитектурного дизайна-IV 

Автор программы: Кыдыров А.А., Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Овладение исполнительским проектно-графическим мастерством. Овладение 

различными способами и средствами объемно-графического моделирования формы; реализация проектной 

идеи на всех этапах создания; развитие проектной фантазии. 

Краткое содержание дисциплины: Проектирование малоэтажного дома с решением ландшафтной среды и 

обустройства участка. Четырехполюсный уровень и уровень проектирования. Разработка интерьера жилого 

дома с элементами дизайнерского оформления и мебели. Графическое и макетное моделирование, работа с 

генпланом и работа с ситуационной схемой. Концептуальное проектирование на всех рабочих уровнях 

выполнения курсовой работы в программе 3D Max. 

Пререквизиты: Инженерная графика II, профессиональные компьютерные программы, элементы и процессы 

архитектурного дизайна I, элементы и процессы архитектурного дизайна II 

Постреквизиты: Проектирование объектов архитектурного дизайна I, проектирование объектов 

архитектурного дизайна II; 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание об основных видах комплексных графических задач; умение 

максимально выразительно демонстрировать эскизы архитектурной композиции. понимание способов и 

средств конструирования и моделирования объемных и пространственных форм; овладение навыками работы 

над планами и разделами; В)умение проектировать в профессиональных графических программах, С) 

применять на профессиональном уровне приемы выполнения дизайнерских проектов, информационно-

коммуникационных технологий в соответствии со специализациями Д) анализировать опыт проектирования в 

дизайнерской деятельности, национальной культуры и лучших образцов мирового уровня Е) выполнять работы 

по разработке конструкций коллекций моделей, моделей одежды различных форм, технических расчетов при 

проектировании одежды, разрабатывать на профессиональном уровне документы для конструирования 

анализировать, и знает, что ему выбрать путь к достижению цели.. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование объектов архитектурного дизайна-IІІ 

Автор программы: Қыдыров А.А 

Цель изучения курса: Закрепление знаний по практическим курсам по практическому проектированию и по 

практическим занятиям по дисциплине «Элементы и процессы архитектурного проектирования». Эти 

практические занятия направлены на преподавание креативных концепций. Цели курса: разработка методов 

анализа исходных данных для архитектурно-дизайнерского проектирования; ознакомление с принципами 

творческого поиска концепции успешного проекта; уметь классифицировать проектные работы по этапам и 

разделам; разработка концептуальных подходов и образного решения задач проекта; разработка наиболее 

наглядных типов графических и пластиковых изображений деталей проекта в соответствии с их информацией; 

овладеть основами профессиональной риторики. 

Краткое содержание дисциплины: Предоставить теоретические и практические навыки для разработки 

прогрессивных методов проектирования и формирования качества продукции легкой промышленности на 

основе системных подходов, оптимизации конструктивных параметров изделий, использования 

инновационных технологий в соответствии с государственными образовательными стандартами при разработке 

новых моделей. 

Пререквизиты:  «Композиция», «История искусства», "живопись" проектирование, история архитектуры, 

Начертательная геометрия. 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)овладеть навыками реализации теоретических основ архитектурно-

дизайнерского проектирования в проектно-графической форме.; в)способах выполнения проектов дизайна в 

соответствии со специализациями, применения информационно-коммуникационных технологий на 
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профессиональном уровне С) проектировании в дизайнерской деятельности, анализе опыта лучших образцов 

мировой культуры и национальной культуры Д) методах создания конструкций коллекций моделей моделей 

одежды, моделей одежды различных форм при проектировании одежды, технических расчетах, е)анализирует 

значимость материала по курсу, ставит цель и выбирает пути его достижения. 

 

Модуль 14.2 Специально-профильные дисциплины II 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектирование архитектурного дизайна 1 

Автор программы: преподаватель Кыдыров С. А. 

Цель изучения курса: освоение методов конструирования и проектирования технологий. 

Краткое описание дисциплины:подчиненность конструктивного решения технологии подготовки к 

особенностям материалов, подготовленных к композиции объекта. Многообразие конструктивного решения и 

его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения. 

Пререквизиты: Материаловедение, основы дизайна-1, История искусства-1, структурирование 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С) навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Д) работа с монограммой, специальной литературой. Е)компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с навыками практического и самостоятельного исследования 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектирование в архитектурном дизайне 2 

Автор программы: преподаватель Кыдыров С. А. 

Цель изучения курса: освоение методов конструирования и проектирования технологий. 

Краткое описание дисциплины: Подчиненность конструктивного решения технологии подготовки к 

особенностям материалов, подготовленных к композиции объекта. Многообразие конструктивного решения и 

его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения. 

Пререквизиты: Материаловедение, основы дизайна-1, История искусства-1, структурирование 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С) навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Д) работа с монограммой, специальной литературой. Е)компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с навыками практического и самостоятельного исследования 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Систематизация архитектурного дизайна 4 

Автор программы: преподаватель Кыдыров С. А. 

Цель изучения курса: Освоение методов конструирования и проектирования технологий. 

Краткое описание дисциплины: Подчиненность конструктивного решения технологии подготовки к 

особенностям материалов, подготовленных к композиции объекта. Многообразие конструктивного решения и 

его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения. 

Пререквизиты: Материаловедение, основы дизайна-1, История искусства-1, структурирование 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)Гибкость: умение правильно применять знания на практике. С)Навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Д)Монограмма, работа со специальной литературой. Е)Компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с навыками практического и самостоятельного исследования. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектирование в архитектурном дизайне 3 

Автор программы: преподаватель Кыдыров С. А. 

Цель изучения курса: Освоение методов конструирования и проектирования технологий. 

Краткое описание дисциплины: Подчиненность конструктивного решения технологии подготовки к 

особенностям материалов, подготовленных к композиции объекта. Многообразие конструктивного решения и 

его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения. 

Пререквизиты: Материаловедение, основы дизайна-1, История искусства-1, структурирование 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, среднее образование 

Ожидаемые результаты обучения: А)образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С) навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Д) работа с монограммой, специальной литературой. Е)компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с навыками практического и самостоятельного исследования 
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Модуль 14.3 - Специально - профильные дисциплины І 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Методы проектирования в архитектурном дизайне-1 

Автор программы: преподаватель Кыдыров С. А. 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с макетированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ создания макетов помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается макетирование линейной архитектурной 

графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических занятий. 

Пререквизиты: Материаловедение, основы дизайна-1, История искусства-1, структурирование 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е.Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Методы проектирования в архитектурном дизайне-2 

Автор программы: преподаватель Кыдыров С. А. 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с макетированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ создания макетов помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Краткое содержание дисциплины: в данном курсе изучается макетирование линейной архитектурной 

графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических занятий. 

Пререквизиты: Материаловедение, основы дизайна-1, История искусства-1, структурирование 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е.Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Архитектурный дизайн и проектирование 4 

Автор программы: преподаватель Кыдыров С. А. 

Цель изучения курса: Освоение методов конструирования и проектирования технологий. 

Краткое описание дисциплины: Подчиненность конструктивного решения технологии подготовки к 

особенностям материалов, подготовленных к композиции объекта. Многообразие конструктивного решения и 

его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения. 

Пререквизиты: Материаловедение, основы дизайна-1, История искусства-1, структурирование 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С)Навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Д)Работа с монограммой, специальной литературой. Е)Компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с навыками практического и самостоятельного исследования 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Методы проектирования в архитектурном дизайне III 

Автор программы: С. Кыдырова 

Цель изучения курса: Закрепление знаний по практическим курсам по практическому проектированию и 

практическим занятиям по дисциплине элементы и процессы архитектурного проектирования. Эти 

практические занятия направлены на изучение креативных концепций. Цели курса: - разработка методов 

анализа исходных данных для архитектурно-дизайнерского проектирования; - группировка проектных работ по 

этапам и разделам; - изобразительное решение задач проекта и разработка концептуальных подходов; - 

создание наглядных видов графических и пластических изображений деталей проекта в соответствии с их 

информацией.; овладение основами профессиональной риторики.  

Краткое содержание дисциплины: представление теоретических и практических навыков для разработки 

прогрессивных методов проектирования и формирования качества продукции легкой промышленности на 
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основе системного подхода, оптимизация конструктивных параметров изделий, применение инновационных 

технологий в соответствии с государственными образовательными стандартами при разработке новых моделей. 

Пререквизиты: Материаловедение, основы дизайна-1, История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты в учебном процессе: А)умение реализовывать теоретические основы архитектурного 

и дизайнерского проектирования в Дизайн-графической модели; В) умение применять методы гармонизации 

креативных решений с нормативными требованиями. 

 

Модуль 15.1-Современные монументально-декоративные дисциплины I 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Современные материалы в дизайне (по профилю)) 

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов профессиональных пространственно–образных 

способностей мышления, развитие эстетического вкуса, формы и пространственных чувств. Развитие 

личностных качеств студента, ознакомление с теоретическим отделом и совершенствование практической 

подготовки в области современного дизайна. Обучение профессионально-ориентированным формам с 

приобретением специальных навыков, основанных на знаниях, полностью освоением современных видов 

дизайна. 

Краткое содержание дисциплины: В содержании дисциплины "современный дизайн" в целом 

рассматриваются актуальные на сегодняшний день виды современных дизайна. Профессионально 

ориентированные программы обучения современным типам дизайна вуза приобретают значимость, что 

предполагает формирование у студентов способности к современному дизайну в конкретных 

профессиональных, деловых, научных сферах и условиях с учетом особенностей мышления при 

проектировании и организации его деятельности. 

Пререквизиты: Основы композиции, материаловедения, дизайна-1, История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)знать: современные виды и особенности дизайна; уметь: вычерчивать 

эскизы и особенности дизайна в рамках профессионально-мотивированных ситуаций; знать виды материалов 

современного дизайна, его состав и стилистические особенности; знать направления и стили современного 

дизайна; уметь: понимать основы дизайна; применять закономерности композиции, т. е. знать основные 

принципы дизайна; теорию и принципы современного дизайна; сравнивать и различать коренные и 

современные дизайн; иметь навыки: полноценное освоение современных методов дизайна; знание специальной 

терминологии; владение способами изобразительного и технического моделирования; понимание стилевых 

направлений в современном дизайне. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Монументально-декоративное искусство 

Автор программы: Сагимбаев А.С. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний и умений по технической эстетике и моделированию 

конструирования. 

Краткое описание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: Элементы и процессы дизайна моды-I, введение в графический дизайн, цветоведение 

Постреквизиты: Элементы и процессы модного дизайна-IV, СДНЖ-4,5, проектирование костюма 1,2,3 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Декоративно-прикладное искусство 

Автор программы: Тналина н. Х. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов высоких требований с учетом современных новизны в 

композиции прикладного искусства. 

Краткое описание дисциплины: Использование различных наглядных пособий с учетом композиции и 

расчесывания (точка, пятна, линия, цвет, фактура) является использованием различных технических методов эр 

в зависимости от стиля интерьера (мозайка, одежда, пластика – кұр, витраж, художественные надписи, изделия 

из шерсти, вязание ши, ворсовые ковры, тыквенные ковры и др.) 
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Пререквизиты: основы дизайна-1, История искусства-1 

Постреквизиты: инженерная инфраструктура, производство объектов дизайна, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание основных категорий и понятий дисциплины. В) умение 

правильно применять знания на практике. С)Навыки теоретического анализа научной литературы, работа со 

специальной литературой. Д)Демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать сложные 

проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться этнических принципов, а 

также принимать культуру и традиции других государств 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Экономика и менеджмент в дизайне 

Автор программы: Кузнецова Ю. Н., Каушева Р. Р. 

Цель изучения курса: Изучение дисциплины "экономика и менеджмент в дизайне". 

Краткое описание дисциплины: Получение знаний об основных этапах развития и методах экономики и 

менеджмента; рассмотрение менеджмента как науки; изучение экономических закономерностей и категорий; 

определение условий и средств жизнедеятельности людей; изучение регионального потребительского рынка и 

внутреннего рынка; планирование стратегии инновационного менеджмента. 

Пререквизиты: Основы дизайна-1, История искусства-1 

Постреквизиты: Инженерная инфраструктура, производство объектов дизайна, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание основных категорий и понятий дисциплины и теоретических 

основ производственно-дизайнерского проектирования. В.Умение правильно использовать знания о 

проектировании и конструктивных элементах и социально–функциональных процессах объектов 

производственного дизайна на практике. С.Освоение способов сбора, анализа и подготовки предпроектного 

материала (обзор литературы, иллюстрирующие материалы, каталоги), реализация идеи проектирования 

посредством обозначения (измерения); Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, 

использовать академические (реалистичные живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение 

при собеседовании и использовать терминологию при практических методах и методах. Е. умение в обучении. 

Использование профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в 

учебном процессе. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Технология компьютерного моделирования 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Студенты изучают одежду с моделью. Студенты на основе ортогональных проекций 

способ составления макетов помогает моделирующим трехмерному пониманию задуманных мыслей. 

Постреквизиты: Преддипломная практика краткое описание дисциплины: на данном курсе изучается 

макетирование линейной одежды с графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение 

практических занятий. 

Пререквизиты: Макетирование, Композиция-1 

Постреквизиты: Инженерная инфраструктура, производство объектов дизайна, Современный дизайн. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Модуль 15.2-Современные монументально-декоративные дисциплины IІ 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Монументально-прикладное творчество 

Автор программы: Сагимбаев А.С. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний и умений по технической эстетике и моделированию 

конструирования. 

Краткое описание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 
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Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Художественное панно 

Автор программы: Кали Ш.А 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний и умений по технической эстетике и моделированию 

конструирования. 

Краткое описание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; - роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Основы методологии и теории проектирования среды 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж., Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с проектированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ проектирования помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Постреквизиты: Дипломная работа краткое описание дисциплины: в данном курсе изучается проектирование 

линейной архитектурной графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических 

занятий. 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Мультимедиа и WEBдизайн 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: ознакомление с статистикой и динамикой прямых и объемных объектов в 

компьютерном моделировании. 

Краткое описание дисциплины: Применение в дизайне знаний в работе первичного компьютерного 

моделирования.Знакомство с базовым пакетом в компьютерной программе дизайнера. Моделирование 

трехмерного объекта в программе 3D Studio 3D и Studio Max, объемная плоская композиция в программе 

дисциплины. Создание простых примитивных объектов, создание объектов способом сжатия, создание основ 

объектов моделирования, изменение основных объектов одной интенсивности, моделирование булевых 

объектов,правка булевых объектов, сборка объектов с вращением,размещение объектов в пространстве сцены, 

создание анимации сцены (движение камеры). 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание основных катеорий и понятий культурологии. В)Гибкость: 

умение применять знания на практике на практике. С.Навыки теоретического анализа научной литературы, 

работы со специальной литературой, монографии. Д.Демонстрировать базовые и интегрированные знания, 

уметь решать сложные проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться 

этнических принципов, а также принимать культуру и традиции других государств. Е.Умение в обучении. 
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Использование профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в 

учебном процессе. 

 

Модуль 15.3-Современные монументально-декоративные дисциплины IІ 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Народные художественные промыслы 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Место конструирования и моделирования в проектном процессе. Применение 

сборочных материалов в сборочных документах при изготовлении устройств и машинных деталей. Основы 

психологии восприятия. Основы принципов использования цветов и дизайна. 

Краткое описание дисциплины: Место построения и моделирования. Основы психологии восприятия. 

Основы принципов использования цветов и дизайна.Основы дизайна. 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Должен знать: конструкцию материалов; свойства материалов и их 

целевое изменение; в области специализации работы по предварительной обработке изделий из материалов для 

изготовления готовых изделий. В)Наличие квалификации: определение структуры материалов; определение 

свойств материалов; изготовление готовых изделий из материалов. С)Иметь навыки: использовать 

компьютерную и организационную технику в учебном процессе; применять современные педагогические 

технологии в учебно – воспитательном процессе; Д)Уметь использовать современное технологическое 

оборудование на уровне квалификации 3-х разрядный рабочий. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Народное прикладное искусство 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Современные достижения в процессе сборки одежды, направления, технологическая 

конструкция швейных изделий, унификация и стандартизация, типовые базовые основы состава. Конструкции 

переднего и заднего вдоль детских, женских, мужских чертежей, линии рукавов и основные чертежи берега, 

сложение на передний рост. Построение схем различных изделий, решение конструктивных задач и введение в 

состав модельных особенностей. 

Краткое описание дисциплины: Обладает эстетическим качеством; рассчитан на художественное 

воздействие; служит для оформления быта и интерьера. Такие работы: одежда и декоративные ткани, мебель, 

художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные изделия. 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание выполнение всех видов работ по изготовлению 

одежды по индивидуальным заказам; В)Выполнение модели данного изделия с использованием новых 

механизмов, инструментов, технологических процессов и новых швейных машин; С)Выполнение работ по 

технологическим условиям с применением рациональных методик выполнения работы, Д)Разработка модели 

изделия по заказам с использованием новых технологий. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Изготовление изделий различных групп  

Автор программы: Кузнецова Ю.Н., Сибагатова г. К 

Цель изучения курса: Принцип построения программы-от простого вида к сложному, в зависимости от 

методических целей проект сочетается с графиками черчения, композиционными решениями к 

конструкционным моделям. 

Краткое описание дисциплины: Цель изучения дисциплины: развитие творческой концепции на основе 

теоретических и учебно – практических средств, проектов, методов проектирования нормативных технических 

качеств. Задачи изучения дисциплины: овладение методикой экспертизы – комплектования графических 

дизайнерских проектов необходимыми материалами. 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)знание основных категорий и понятий дисциплины и теоретических 

основ производственно-дизайнерского проектирования. В.Умение правильно использовать знания о 

проектировании и конструктивных элементах и социально–функциональных процессах объектов 

производственного дизайна на практике. С.Освоение способов сбора, анализа и подготовки предпроектного 

материала (обзор литературы, иллюстрирующие материалы, каталоги), реализация идеи проектирования 
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посредством обозначения (измерения); Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, 

использовать академические (реалистичные живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение 

при собеседовании и использовать терминологию при практических методах и методах. Е.Умение в обучении. 

Использование профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в 

учебном процессе. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: WEB-меделирование сайта 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Ознакомление с статистикой и динамикой прямых и объемных объектов в 

компьютерном моделировании. 

Краткое описание дисциплины: Применение в дизайне знаний в работе первичного компьютерного 

моделирования.Знакомство с базовым пакетом в компьютерной программе дизайнера. Моделирование 

трехмерного объекта в программе 3D Studio 3D и Studio Max, объемная плоская композиция в программе 

дисциплины. Создание простых примитивных объектов, создание объектов способом сжатия, создание основ 

объектов моделирования, изменение основных объектов одной интенсивности, моделирование булевых 

объектов,правка булевых объектов, сборка объектов с вращением,размещение объектов в пространстве сцены, 

создание анимации сцены (движение камеры). 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знание основных катеорий и понятий культурологии. Гибкость: умение 

применять знания на практике на практике. С. навыки теоретического анализа научной литературы, работы со 

специальной литературой, монографии. Д. демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать 

сложные проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться этнических 

принципов, а также принимать культуру и традиции других государств. Е. умение в обучении. Использование 

профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Модуль 16.1-современные проектно-творческие дисциплины I 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Проектирование средовых объектов (IV ) 

Автор программы: Кыдыров А.А. 

Цель изучения курса: Подготовка специалистов эстетического воспитания и художественного образования – 

дизайнеров широкого профиля с целью углубления профессиональной подготовки студентов. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина «благоустройство объектов среды» является одним из лучших 

предметов для специальности «Дизайн». Дальнейшее изучение данной дисциплины является закреплением 

знаний,освоенных в дисциплинах» проектирование объектов архитектурного дизайна 1,2,3, 4«,»элементы и 

процессы архитектурного дизайна-1,2,3,4«,» Композиция«,» проектирование".В настоящее время ни один 

архитектурный интерьер или ни один городской ансамбль не считается полноценным завершенным без 

«дизайнерских» дополнений от мебели и посуды до инженерного оборудования. 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Научиться грамотно проектировать все эскизы и модели, необходимые 

при проектировании объектов среды; В)Преодолев все этапы творческого процесса, умеет создавать 

завершенную художественную модель, используя полученные знания; С)Уметь использовать закономерности 

преобразования для комплексного проектирования и анализа форм элементов объектов архитектурной среды. 

 

Модуль 16.2-Современные проектно-творческие дисциплины II 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Средние объекты и планирование 

Автор программы:  Кыдыров А.А, Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Предмет благоустройства средних объектов является одним из лучших и 

дополнительных дисциплин для специальности  5В042100 – «Дизайн». В целях углубления профессиональной 

подготовки студентов является подготовка специалистов эстетического воспитания и художественного 

образования – дизайнеров широкого профиля. 

Краткое описание дисциплины: Ознакомление с принципами и методами художественного проектирования 

необходимого оборудования жилых и общественных зданий (в том числе для городской среды), формирующих 

знания и навыки анализа форм элементов снабжения и применение закономерностей преобразования форм для 

комплексного проектирования интерьеров 
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Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1,  

Постреквизиты: Современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В) различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С) грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 

для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования. 

 

Модуль 16.3-Современные проектно-творческие дисциплины ІІІ 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Планирование и проектирование среды 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж., Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Закрепление знаний по практическим курсам по практическому проектированию и 

практическим занятиям по дисциплине "методы проектирования в архитектурном дизайне 4". Эти практические 

занятия направлены на изучение креативных концепций. Цель курса: разработка методов анализа исходных 

данных для архитектурно-дизайнерского проектирования; умение группировать проектные работы по этапам и 

разделам;- изобразительное решение задач проекта и разработка концептуальных подходов; - создание 

наглядных видов графических и пластических изображений деталей проекта в соответствии с их информацией.; 

- овладение основами профессиональной риторики. 

Краткое содержание дисциплины: Представление теоретических и практических навыков для разработки 

прогрессивных методов проектирования и формирования качества продукции легкой промышленности на 

основе системного подхода, оптимизация конструктивных параметров изделий, применение инновационных 

технологий в соответствии с государственными образовательными стандартами при разработке новых моделей. 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1,  

Постреквизиты: Современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

5В042100 – ДИЗАЙН 

Специальизация "Графический дизайн" 

4 КУРС 

Прием 2017 год 

Компонент 
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Модуль 11.1 - Проектно - экономические дисциплины І, 7 кредитов  

БД ОК Kom(II)4225 Композиция II 7 5 

БД КВ POD 4226 Производство объектов дизайна 8 5 

Модуль 11.2 - Проектно - экономические дисциплины ІІ, 7 кредитов  

БД ОК Kom(II)4225 Композиция II 7 5 

БД КВ POGD 4226 Производство объектов графического дизайна 8 5 

Модуль 11.3 - Проектно - экономические дисциплины ІІІ, 7 кредитов  

БД ОК Kom(II)4225 Композиция II 7 5 

БД КВ PG 4226 Проектная графика 8 5 

Модуль 14.1 - Специально - профильные дисциплины І, 14 кредитов 

ПД КВ EPGD (IІІ) 3305 Элементы и процессы   графического дизайна  IІІ 6 5 

ПД КВ POGD (І) 4306 Проектирование объектов графического дизайна I 7 5 

ПД КВ EPGD (IV)4307 Элементы и процессы графического дизайна IV 7 5 

ПД КВ ОТК 4308 Оборудование и технологии конструирования 8 5 

ПД КВ TG 4309 Техника графики 8 3 
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Модуль 14.2 - Специально - профильные дисциплины ІІ, 14 кредитов 

ПД КВ SGD(III) 3305 Систематизация графического дизайна III 6 5 

ПД КВ PGD (І) 4306 Проектирование в графическом дизайне I 7 5 

ПД КВ SGD (IV)4307 Систематизация графического дизайна IV 7 5 

ПД КВ КР 4308 Конструирование и проектирование 8 5 

ПД КВ SР 4309 Схема проектирования 8 3 

Модуль 14.3 - Специально - профильные дисциплины ІІІ, 14 кредитов 

ПД КВ GDP(III) 3305 Графический дизайн и полиграфия III 6 5 

ПД КВ MPGD (І) 4306 Методы проектирования в графическом дизайне I 7 5 

ПД КВ KTO 4307 Конструирование в технологическом оборудовании І 7 5 

ПД КВ KTO 4308 Конструирование в технологического оборудования ІІ 8 5 

ПД КВ HG 4309 Художественная графика 8 3 

Модуль  15.1 - Современные монументально-декоративные  дисциплины І, 25 кредитов 

ПД КВ MDI 4310 Монументально-декоративное искусство 7 5 

ПД КВ POGD (ІІ) 4311 Проектирование объектов графического дизайна ІІ 7 5 

ПД КВ POGD(ІІІ) 4312 Проектирование объектов графического дизайна ІІІ 7 5 

ПД КВ DPI 4313 Декоративное прикладное искусство 8 5 

ПД ОК SMD 4314 Современные материалы в  дизайне 8 5 

Модуль  15.2 - Современные монументально-декоративные  дисциплины ІІ, 25 кредитов 

ПД КВ DPT 4310 Декоративное прикладное творчество 7 5 

ПД КВ PGD (ІІ) 4311 Проектирование в графическом  дизайне ІІ 7 5 

ПД КВ POGD(ІІІ) 4312 Проектирование объектов графическом дизайне ІІІ 7 5 

ПД КВ HOK 4313 Художественное отделка кожи 8 5 

ПД ОК SMD 4314 Современные материалы в  дизайне 8 5 

Модуль  15.3 - Современные монументально-декоративные  дисциплины ІІІ, 25 кредитов 

ПД КВ NHP 4310 Народные художественные промыслы 7 5 

ПД КВ MPGD (ІІ) 4311 Методы проектирования  в графическом дизайне ІІ 7 5 

ПД КВ MPGD(ІІІ) 4312 Методы проектирования в графическом  дизайне ІІІ 7 5 

ПД КВ MTS 4313 Мазайка в технике смальты 8 5 

ПД ОК SMD 4314 Современные материалы в  дизайне 8 5 

Модуль 16.1 - Современные проектно-творческие дисциплины І, 43 кредитов 

ПД ОК SD 5315 Современный  дизайне (по профилю) 9 5 

ПД КВ POGD(IV) 4316 Проектирование  объектов графического дизайна-IV 8 5 

ПД КВ DPTI 5317 Дипломное проектирование и творческое исследование 9 5 

ПД КВ TI 5318 Технология изготовления изделий 9 5 

БД ОК RPG 4235 Реклама и печатная графика 9 4 

ПД ОК KGCI 5319 Книжная графика и цифровая иллюстрация 9 4 

  Производственная практика 10 10 

  Дипломная практика 10 5 

Модуль 16.2 - Современные проектно-творческие дисциплины IІ, 43 кредитов 

ПД ОК SD 5315 Современный  дизайне (по профилю) 9 5 

ПД КВ PGD(IV) 4316 Проектирование  в графическом дизайне-IV 8 5 

ПД КВ MDP 5317 Методы дипломного проектирования 9 5 

ПД КВ IIRG 5318 Изготовление изделии различных групп 9 5 

БД ОК RPG 4235 Реклама и печатная графика 9 4 

ПД ОК KGCI 5319 Книжная графика и цифровая иллюстрация 9 4 

  Производственная практика 10 10 

  Дипломная практика 10 5 

Модуль 16.3 - Современные проектно-творческие дисциплины ІII, 43 кредитов 

ПД ОК SD 5315 Современный  дизайне (по профилю) 9 5 

ПД КВ MPGD(IV) 4316 Методы пректирование в графическом дизайне-IV  8 5 

ПД КВ ONI 5317 Основы научных исследований 9 5 

ПД КВ RTII 5318 Разработка технологий изготовления изделий 9 5 

БД ОК RPG 4235 Реклама и печатная графика 9 4 

ПД ОК KGCI 5319 Книжная графика и цифровая иллюстрация 9 4 

  Производственная практика 10 10 

  Дипломная практика 10 5 
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Модуль 11.1 - Проектно - экономические дисциплины І 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Производство объектов дизайна 

Автор программы: Жаксыгарина М.Ж. 

Цель изучения курса:  Изготовление объектов дизайна является одним из факультативных и факультативных 

предметов для специальности 5В042100 - «Дизайн». Целью курса является обучение дизайнеров с широким 

спектром эстетического и художественного образования для углубления профессиональной подготовки своих 

студентов. 

Краткое содержание дисциплины: Ознакомление с принципами и методами художественного 

проектирования необходимого оборудования жилых и общественных зданий (в том числе для городской 

среды), формирующих знания и навыки анализа форм элементов оборудования и применение закономерностей 

преобразования форм для комплексного проектирования интерьеров 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С) грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 

для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования. 

 

Модуль 11.2 - Проектно - экономические дисциплины ІІ 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Разработка объектов графического дизайна-1 

Автор программы: Г. Р. Кобланов 

Цель изучения курса: Овладение методами моделирования объемно-графического моделирования и 

усовершенствования проектного мышления и комплекса необходимых для выполнения проектной идеи 

разработки всех стадий. решение задач продвижения услуг продукции на рынке методами рекламной графики. 

Краткое описание дисциплины: Проектирование объектов рекламной и прикладной печатной графики; 

художественные композиционные решения печатного издания; зарубежный опыт в рекламе и отечественный 

предварительный проектный анализ. Выполнение курсовой работы. 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание средств плоскостного, объемного, пространственного 

моделирования и конструирования; В)понимание взаимосвязи стратегии и тактики рекламной деятельности с 

печатником, рекламатором, типографским и рекламным агентством; С)Распространение полиграфии и 

рекламы; Д)Доведение письма потребителю с эффективным печатным эффектом; Е)Реализация творческого 

проектного замысла на всех стадиях обработки. 

 

Модуль 11.3-проектно-экономические дисциплины ІІІ 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектная графика 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж., Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Изучение дисциплины "проектная графика» является одной из дисциплин, выбранных 

учебным заведением для студентов специальности» Дизайн". Принцип построения программы-от простого 

вида к сложному, в зависимости от методических целей, проект сочетается с графиками черчения, 

композиционными решениями к конструктивным моделям. 

Студенты изучают архитектурную графику вместе с проектированием. Студенты на основе ортогональных 

проекций способ проектирования помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Краткое содержание дисциплины:  Дипломная работа краткое описание дисциплины: в данном курсе 

изучается проектирование линейной архитектурной графикой. Программа дисциплины предусматривает 

проведение практических занятий. 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 
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терминологию при практических методах и методах. Е.Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Модуль 14.1 - Специально - профильные дисциплины І 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование объектов графического дизайна-I 

Автор программы: Қыдыров А.А 

Цель дисциплины: Закрепление знаний по практическим курсам по практическому проектированию и по 

практическим занятиям по дисциплине «Элементы и процессы архитектурного проектирования». Эти 

практические занятия направлены на преподавание креативных концепций. Разработка методов анализа 

исходных данных для архитектурно-дизайнерского проектирования; Ознакомление с принципами творческого 

поиска концепции успешного проекта; уметь классифицировать проектные работы по этапам и разделам; 

разработка концептуальных подходов и образного решения задач проекта; разработка наиболее наглядных 

типов графических и пластиковых изображений деталей проекта в соответствии с их информацией; овладеть 

основами профессиональной риторики. 

Краткое содержани: Предоставить теоретические и практические навыки для разработки прогрессивных 

методов проектирования и формирования качества продукции легкой промышленности на основе системных 

подходов, оптимизации конструктивных параметров изделий, использования инновационных технологий в 

соответствии с государственными образовательными стандартами при разработке новых моделей. 

Пререквизиты:  История искусства - 1 Инженерная графика-1, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание средств плоскостного, объемного, пространственного 

моделирования и конструирования; В)Понимание взаимосвязи стратегии и тактики рекламной деятельности с 

печатником, рекламатором, типографическим и рекламным агентством; С)Распространение полиграфии и 

рекламы; Д)доведение письма до потребителя эффективным печатным эффектом; Е)реализация творческой 

проектной мысли на всех стадиях обработки. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Элементы и процессы графического дизайна-4 

Автор программы: Г. Р. Кобланов 

Цель изучения курса: Овладеть концепцией разработки фирменного стиля, принципами и приемами рекламы 

в сети Интернет; ознакомить студентов с основными функциями, задачами и целями рекламы в сети Интернет; 

ознакомиться с направлением Web-дизайна. 

Краткое описание дисциплины: Анализ и модель фирменного Стила в сети и аналогов лучшей модели 

зарубежного и отечественного сайтов. Формирование фирменного знака, создание товарного знака. Разработка 

стратегии реализации графического дизайна в электронных СМИ. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: современный дизайн, реклама и печатная таблица. 

Ожидаемые результаты обучения: Знать методы распространения рекламы в Сети, решение графических 

задач в Сети; знать эффективность воздействия интернет-рекламы на потребителя; знать тактику и стратегию 

рекламной деятельности; самостоятельно устанавливать концепцию в графической программе.умение 

разрабатывать стратегию проектирования. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Конструкционное оборудование и технологии 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж., мкр. Кали 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с проектированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ проектирования помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, Реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С. методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Техника графики 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж 

Цель изучения курса: Изучение технических исторических особенностей; практическое применение 

графических технических знаний;ознакомление с принципом типологических особенностей графического 

дизайна, методами творческого творчества современных художников. 

Краткое описание дисциплины: Практические занятия по изучению технологии и техники литографии и 

ксилографии. Знакомство с графическим материалом, дающим создание творческой игры художника. Графика 

станков графюры, виды графического искусства. Резка ксилографии: выполняется продольно разрезанием 

доски ножом и долбойкой (угловыми и полукруглыми), применяется в работе по деревообработке. Торцовая 

гравюра: используется для резьбы на металл. Кьяроскуро: разнообразие многослойной резанной гравюры. 

Клише: полиграфическое прослушивание иллюстарций для печати большой формы. Изготавливается методом 

фотомеханического, электромеханического и ручного изготовления. Штрифт и растровый клише. Литография: 

метод печати плоской литографической известью. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, Реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать типологию, классификацию, методы графического дизайна; 

В)знать типологию и производство объектов графического дизайна; С)Понимать процесс производства 

полиграфического дизайна; уметь выполнять виды гравюра. 

 

Модуль 14.2 - Специально - профильные дисциплины ІІ 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование в графическом дизайне-I 

Автор программы: Қыдыров А.А 

Цель изучения курса:  Формирование знаний и умений студентов и привитие навыков технической эстетике 

моделей построения. 

Краткое описание дисциплины: Подчиненность конструктивного решения технологии подготовки к 

особенностям материалов, подготовленных к композиции объекта. Многообразие конструктивного решения и 

его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, Реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание основных категорий и понятий дисциплины. В) умение 

правильно применять знания на практике. С)Навыки теоретического анализа научной литературы, работа со 

специальной литературой. Д)Демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать сложные 

проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться этнических принципов, а 

также принимать культуру и традиции других государств. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Систематизация графического дизайна-4 

Автор программы: Қыдыров А.А 

Цель дисциплины:  Проектирование объектов графического дизайна-5 дисциплин является одним из лучших и 

дополнительных дисциплин для специальности 5В042100 – «Дизайн». Цель изучения дисциплины: подготовка 

специалистов эстетического воспитания и художественного образования – дизайнеров широкого профиля с 

целью углубления профессиональной подготовки студентов. 

Краткое описание дисциплины: Ознакомление с принципами и методами художественного проектирования 

необходимого оборудования жилых и общественных зданий (в том числе для городской среды), формирующих 

знания и навыки анализа форм элементов снабжения и применение закономерностей преобразования форм для 

комплексного проектирования интерьеров 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, Реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С) грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 

для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования.аниями. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектирование и конструирование 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж, 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с проектированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ проектирования помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 
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Постреквизиты: дипломная работа краткое описание дисциплины: в данном курсе изучается проектирование 

линейной архитектурной графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических 

занятий. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, Реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; - роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С. методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Схема проектирования 

Автор программы: Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с макетированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ создания макетов помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается макетирование линейной архитектурной 

графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических занятий. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, Реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; - роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С. методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д. умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Модуль 14.3 - Специально - профильные дисциплины ІІІ 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Методы проектирования в графическом дизайне 1 

Автор программы: Г. Р. Кобланов 

Цель изучения курса: Методы проектирования в графическом дизайне дисциплина 1 является одним из 

лучших и дополнительных дисциплин для специальности 5В042100 – «Дизайн». Цель изучения дисциплины: 

подготовка специалистов эстетического воспитания и художественного образования – дизайнеров широкого 

профиля с целью углубления профессиональной подготовки студентов. 

Краткое описание дисциплины: Ознакомление с принципами и методами художественного проектирования 

необходимого оборудования жилых и общественных зданий (в том числе для городской среды), формирующих 

знания и навыки анализа форм элементов снабжения и применение закономерностей преобразования форм для 

комплексного проектирования интерьеров 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, Реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С)Грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 

для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: монтаж технологического оборудования (I) 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж., Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с проектированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ проектирования помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, Реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 
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живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Конструирование в технологического оборудования (II) 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж., Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с проектированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ проектирования помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Пререквизиты: история искусства - 1 Инженерная графика-1, Реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: современный дизайн, реклама и печатная таблица, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; - роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С. методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Художественная графика 

Автор программы: С. Сагимбаев 

Цель изучения курса: Знать и понимать о способах решения позиционных и метрических задач; об 

наглядности изображения геометрических тел, прямой и плоскостей; о построении аксонометрических 

проекций. Об основных проекциях по "художественной графики". Способность решать мысль, оценивать идеи 

и формулировать выводы: об образовании проектного пространства; применять цвет, цвет и части света 

предмета; использовать приемы начертательной геометрии для изучения теоретических и практических 

проблем науки и техники. Умения в области общения: Основные понятия, термины по дисциплине 

"художественная графика"; об использовании и изучении чертежей в технической документации. Умения в 

области преподавания: профессиональные умения и навыки в изучении дисциплины; применение новых 

технологий обучения. 

Краткое описание дисциплины: Данный курс состоит из комплекса знаний, необходимых дизайнеру для 

выполнения и чтения чертежей, используемых в архитектурном и графическом дизайне. Значительную долю 

составляют проекционные схемы. На основе методов начертательной геометрии, являющихся геометрическим 

разделом, выполняются проекционные схемы. Студенты 4 курса проходят теоретическую и практическую 

подготовку по дисциплине "художественная графика", в ходе изучения данного курса имеют непосредственную 

связь с такими отраслями как черчение, композиция, цветоведение, история искусства, психология, философия. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, Реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная графика, современные материалы в дизайне. 

Ожидаемые результаты обучения: А)По результатам данной дисциплины студенты знают и понимают 

историю развития инженерной графики и проектирования, основные образовательные технологии в 

соответствии с современными требованиями. В)применяет на практике понятия категорий инженерной графики 

и научных исследований, историю геометрических работ и перспектив. С) для анализа художественных 

творческих материалов, художественных произведений и решения педагогических задач студенты должны 

выбрать активный подход к учебе. 

 

Модуль  15.1 - Современные монументально-декоративные  дисциплины І 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Монументально-декоративное искусство 

Автор программы: Сагимбаев А.А. 

Цель дисциплины:  Формирование структурных моделей в технической эстетике и формирование у студентов 

знаний и гибкости. 

Краткое содержани: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные законы композиции в 

технике. Эргономика является основой художественного дизайна. 

Пререквизиты: История искусства-1 выпуск, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: A.Основные виды и методы линейной архитектурной 

графики; - роль архитектурной графики в образовательном и бетонном дизайне. Основные методы и методы 

цветной графики. C. Методы и средства проектирования и проектирования плоских, объемных и 

пространственных форм с помощью бумаги и картона. D. Коммуникативные навыки. Умение использовать 

цветовую палитру, применять академические методы (реалистической живописи) к природе, выражать свои 

мысли во время интервью и практично использовать терминологию. E. Мастерство в обучении. Использование 
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профессиональных педагогических навыков в учебном процессе, использование современных технологий в 

обучении. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование объектов графического дизайна ІІ 

Автор программы: Қобланов Қ.Р. 

Цель дисциплины:  Апробация практической работы в графическом редакторе Adobe Photoshop, углубленное 

изучение спецэффектов этой программы, приобретение всех знаний, полученных в художественной 

фотографии. 

Краткое содержани: Сканирование и сканирование коррекции изображения. Практическая работа с 

фотографией, главным меню и фронтальным меню. Фотографические особенности и особенности разработка 

особенностей, принципов формирования изображения в кадре, методов обработки материалов для фотосъемки, 

ознакомление с нормативными материалами. 

Пререквизиты: История искусства-1 выпуск, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: современный дизайн, реклама и печатная таблица, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знание принципов формирования креативной 

концепции, В)Репрезентации в картине клаузора; С)Понимание материалов рекламного дизайна и печати 

презентаций и методов разработки; Д)Умение применять методы графического дизайна печати и рекламы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование объектов графического дизайна ІІІ 

Автор программы: Қобланов Қ.Р. 

Цель дисциплины:  Приобретение знаний в области потребительского спроса в современных рыночных 

условиях. Внедрение научного прогресса в проект и применение новых материалов в дизайне костюмов. 

Получите знания в области моды в 70-80-х годах 20 века. 

Краткое содержани: Проектирование верхней одежды. Разработка эскизов по теме. Выбор модели для 

выполнения на материале. Дизайн и конструирование чертежей. Подготовка лекций. Выполнение макета. 

Отделочные работы после сборки и взвешивания. Разработка конструкторской и технологической 

документации. Исполнение макета в материале. 

Пререквизиты: Живопись и раскраска II, Проектирование костюмов I, Проектирование костюмов 

Проектирование объектов II 

 Постреквизиты: Дизайн костюмов дизайн объектов V; 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Роль дизайна одежды в 70-80-х годах 20-го века 

знать значение; В)Понять методы проектирования промышленных товаров; С)Использовать основные функции 

и виды дизайна костюма Д)Способность; закономерности и приемы художественного оформления умение 

владеть 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Декоративное прикладное искусство 

Автор программы: Қобланов Қ.Р. Тналина Н.Х. 

Цель дисциплины:  Кӛлданбалы ӛніңнің композиторлары - дизайнның жаңағы - жаңашабағыттарын ескерту 

отырып, қарай талапта құйрастра білу 

Краткое содержани: Следует использовать различные наглядные пособия, принимая во внимание композицию 

и поведение цветов (точка, пятно, линия, цвет, текстура). Использование декоративно-прикладного искусства 

при применении различных технических приемов к стилю интерьера (мозаика, одежда, пластиковая мебель, 

витражи, художественность). надписи, шерстяные изделия, ши, вязание крючком, коврики и т. д.) 

Пререквизиты: Основы дизайна-1, История искусств-1 

Постреквизиты: Инженерная инфраструктура, Проектирование объектов производства, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А) Знать основные категории и понятия дисциплины. 

В) Умение использовать знания на практике. В) Теория теоретического анализа научной литературы, работа со 

специализированной литературой. Г) Демонстрировать базовые и интегрированные знания, решать сложные 

проблемы, уметь принимать различия в разных культурах, придерживаться этнических принципов, а также 

принимать культуру и традиции других стран. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Современные материалы в дизайне 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж., С. Сагимбаева 

Цель изучения курса: Подготовка студентов к процессу проектирования объектов дизайна на младших курсах 

и будущей профессиональной практике. Изучение последовательности и характера действий (поиск, анализ, 

решение) в процессе проектирования и формирования проектной документации на стадии эскизного проекта; 

освоение способов реализации готовых проектных идей на демонстрационных рисунках, чертежах и макетах; 
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Краткое описание дисциплины: По окончании курса студенты должны знать и уметь следующие 

теоретические основы дизайнерского проектирования, проектирование и конструктивные элементы и 

социально-функциональные процессы объектов дизайна. 

Пререквизиты: Основы дизайна-1, История искусства-1 

Постреквизиты: СДЖ-2,3. макетирование 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знать и понимать: - методы рисования и правила размещения предметов 

на плоскости; - знания различных технических приемов и материалов рисунка. В. применение на практике: - 

грамотно создавать образы из природы, фантазии, памяти; используя знания и умения создавать творческие 

рисунки и завершенную художественную картину. С.Способность формулировать мнения, оценивать идеи и 

формулировать выводы: о развитии пространственного воображения о развитии целостного восприятия натуры 

с учетом общей тональной среды.Д.Умения в области общения: - выполнять художественные средства и 

закономерности рисунка и композиции.- знать структуру процесса изображения. Е.Умения в области обучения: 

умело применять способы стилизации в рисовании. Дать изобразительные особенности с учетом 

закономерностей изображения. 

 

Модуль  15.2 - Современные монументально-декоративные  дисциплины ІІ 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Декоративное прикладное творчество 

Автор программы: Қобланов Қ.Р. Тналина Н.Х. 

Цель дисциплины:  Кӛлданбалы ӛніңнің композиторлары - дизайнның жаңағы - жаңашабағыттарын ескерту 

отырып, қарай талапта құйрастра білу 

Краткое содержани: Следует использовать различные наглядные пособия, принимая во внимание композицию 

и поведение цветов (точка, пятно, линия, цвет, текстура). Использование декоративно-прикладного искусства 

при применении различных технических приемов к стилю интерьера (мозаика, одежда, пластиковая мебель, 

витражи, художественность). надписи, шерстяные изделия, ши, вязание крючком, коврики и т. д.) 

Пререквизиты: Основы дизайна-1, История искусств-1 

Постреквизиты: Инженерная инфраструктура, Проектирование объектов производства, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А) Знать основные категории и понятия дисциплины. 

В) Умение использовать знания на практике. В) Теория теоретического анализа научной литературы, работа со 

специализированной литературой. Г) Демонстрировать базовые и интегрированные знания, решать сложные 

проблемы, уметь принимать различия в разных культурах, придерживаться этнических принципов, а также 

принимать культуру и традиции других стран. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектирование в графическом дизайне 2 

Автор программы: Кобланов Қ.Р. 

Цель изучения курса:Овладение теоретическими основами графического дизайна, теоретическими 

изысканиями, находить решения проектных задач, а также организовывать принципы отображения. 

Краткое описание дисциплины: Основы графического дизайна, Теория изображений и методы проекта и его 

основные профессиональные проблемы. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)повышение уровня пространственного мышления студентов. С. умение 

правильно применять знания на практике. Д. навыки теоретического анализа научной литературы. 

Монограмма, работа со специальной литературой. Е. демонстрировать сочетание теоретических знаний с 

навыками практического и самостоятельного исследования. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектирование объектов графическом дизайне 3 

Автор программы: Кобланов Қ.Р. 

Цель изучения курса:Овладение теоретическими основами графического дизайна, теоретическими 

изысканиями, находить решения проектных задач, а также организовывать принципы отображения. 

Краткое описание дисциплины: Основы графического дизайна, Теория изображений и методы проекта и его 

основные профессиональные проблемы. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)повышение уровня пространственного мышления студентов. С. умение 

правильно применять знания на практике. Д.Навыки теоретического анализа научной литературы. Монограмма, 

работа со специальной литературой. Е. демонстрировать сочетание теоретических знаний с навыками 

практического и самостоятельного исследования. 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Художественная обработка кожи 

Автор программы: Жубаев Н.К. 

Цель изучения курса: Основы технологии обработки кожи, техники безопасности. Дается характеристика 

свойств кожи, основных правил обработки, общее представление о дисциплине технологии обработки кожи, 

строение и средства кожи при обработке. 

Краткое описание дисциплины: устройство станков, правила безопасности. Терминология обработки кожи. 

Обработка основных деталей изделий. 

Пререквизиты: история искусства - 1 Инженерная графика-1, Реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: современный дизайн, рекламная и печатная графика, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты изучения: А)Умение выбирать инструментарий; В)владение основами построения, 

видов, способов функционирования станков, применяемых в быту и производстве; С)Использование 

инструментов, используемых в производстве. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Современные материалы в дизайне 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж., С. Сагимбаева 

Цель изучения курса: Подготовка студентов к процессу проектирования объектов дизайна на младших курсах 

и будущей профессиональной практике. Изучение последовательности и характера действий (поиск, анализ, 

решение) в процессе проектирования и формирования проектной документации на стадии эскизного проекта; 

освоение способов реализации готовых проектных идей на демонстрационных рисунках, чертежах и макетах; 

Краткое описание дисциплины: По окончании курса студенты должны знать и уметь следующие 

теоретические основы дизайнерского проектирования, проектирование и конструктивные элементы и 

социально-функциональные процессы объектов дизайна. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать и понимать: - методы рисования и правила размещения предметов 

на плоскости; знания различных технических приемов и материалов рисунка. В. применение на практике: - 

грамотно создавать образы из природы, фантазии, памяти; используя знания и умения создавать творческие 

рисунки и завершенную художественную картину. С. способность формулировать мнения, оценивать идеи и 

формулировать выводы: о развитии пространственного воображения о развитии целостного восприятия натуры 

с учетом общей тональной среды.Д. умения в области общения: - выполнять художественные средства и 

закономерности рисунка и композиции. Знать структуру процесса изображения. Е.Умения в области обучения: 

умело применять способы стилизации в рисовании.- дать изобразительные особенности с учетом 

закономерностей изображения. 

 

Модуль 15.3 Специально-профильные дисциплины ІІI 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Народные художественные промыслы 

Автор программы: С. Жайкенова 

Цель изучения курса: Место конструирования и моделирования в проектном процессе. Применение 

сборочных материалов в сборочных документах при изготовлении устройств и машинных деталей. Основы 

психологии восприятия. Основы принципов использования цветов и дизайна. 

Краткое описание дисциплины: Место построения и моделирования. Основы психологии восприятия. 

Основы принципов использования цветов и дизайна.Основы дизайна. 

Пререквизиты: Основы черчения и начертательная геометрия, практикум по обработке материала 

(технический труд) 

Постреквизиты: Современный дизайн, рекламная и печатная графика, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты изучения: А)Должен знать: конструкцию материалов; свойства материалов и их 

целевое изменение; материаловедческую мастерскую в области специализации работ по предварительной 

обработке для изготовления готовых изделий из материалов. Наличие квалификации: определение структуры 

материалов; определение свойств материалов; изготовление готовых изделий из материалов. В)иметь навыки: 

использовать компьютер и оргтехнику в учебном процессе; применять современные педагогические 

технологии в учебно – воспитательном процессе; использовать современное технологическое оборудование на 

уровне квалификации 3 разряда рабочего. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Методы проектирования в графическом дизайне 2 

Автор программы:. Кобланов Қ.Р. 

Цель изучения курса: Методы проектирования в графическом дизайне дисциплина 1 является одним из 

лучших и дополнительных дисциплин для специальности 5В042100 – «Дизайн». Цель изучения дисциплины: 
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подготовка специалистов эстетического воспитания и художественного образования – дизайнеров широкого 

профиля с целью углубления профессиональной подготовки студентов. 

Краткое описание дисциплины: Ознакомление с принципами и методами художественного проектирования 

необходимого оборудования жилых и общественных зданий (в том числе для городской среды), формирующих 

знания и навыки анализа форм элементов снабжения и применение закономерностей преобразования форм для 

комплексного проектирования интерьеров 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, Реклама, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С)Грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 

для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Методы проектирования в графическом дизайне 3 

Автор программы:. Кобланов Қ.Р. 

Цель изучения курса: Методы проектирования в графическом дизайне дисциплина 1 является одним из 

лучших и дополнительных дисциплин для специальности 5В042100 – «Дизайн». Цель изучения дисциплины: 

подготовка специалистов эстетического воспитания и художественного образования – дизайнеров широкого 

профиля с целью углубления профессиональной подготовки студентов. 

Краткое описание дисциплины: Ознакомление с принципами и методами художественного проектирования 

необходимого оборудования жилых и общественных зданий (в том числе для городской среды), формирующих 

знания и навыки анализа форм элементов снабжения и применение закономерностей преобразования форм для 

комплексного проектирования интерьеров 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, реклама и печатная графика 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С)Грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 

для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Мозаика методом смальты 

Автор программы: Тналина н. Х. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов высоких требований с учетом современных новизны в 

композиции прикладного искусства. 

Краткое описание дисциплины: Использование различных наглядных пособий с учетом композиции и 

расчесывания (точка, пятна, линия, цвет, фактура) является использованием различных технических методов эр 

в зависимости от стиля интерьера (мозайка, одежда, пластика – кұр, витраж, художественные надписи, изделия 

из шерсти, вязание ши, ворсовые ковры, тыквенные ковры и др.) 

Пререквизиты: История искусства-1 Инженерная графика-1, Реклама, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)Образование: умение анализировать и выполнять варианты решения 

поставленных задач; В.Гибкость: умение видеть перспективы совершенствования проектируемых 

объектов.С.Умения: составлять планы их дальнейшего развития; Д.Компетенции: творчески подходить к 

работе, делать оригинальные изыскания 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Современные материалы в дизайне 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж., С. Сагимбаева 

Цель изучения курса: Подготовка студентов к процессу проектирования объектов дизайна на младших курсах 

и будущей профессиональной практике. Изучение последовательности и характера действий (поиск, анализ, 

решение) в процессе проектирования и формирования проектной документации на стадии эскизного проекта; 

освоение способов реализации готовых проектных идей на демонстрационных рисунках, чертежах и макетах; 

Краткое описание дисциплины: По окончании курса студенты должны знать и уметь следующие 

теоретические основы дизайнерского проектирования, проектирование и конструктивные элементы и 

социально-функциональные процессы объектов дизайна. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, Реклама, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 
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Ожидаемые результаты обучения: А.Знать и понимать: - методы рисования и правила размещения предметов 

на плоскости; - знания различных технических приемов и материалов рисунка. В.Применение на практике: - 

грамотно создавать образы из природы, фантазии, памяти; используя знания и умения создавать творческие 

рисунки и завершенную художественную картину. С. способность формулировать мнения, оценивать идеи и 

формулировать выводы: о развитии пространственного воображения о развитии целостного восприятия натуры 

с учетом общей тональной среды.Д.Умения в области общения: выполнять художественные средства и 

закономерности рисунка и композиции. Знать структуру процесса изображения. Е.Умения в области обучения: 

- умело применять способы стилизации в рисовании.- дать изобразительные особенности с учетом 

закономерностей изображения. 

 

Модуль 16.1 - Современные проектно-творческие дисциплины І 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование  объектов графического дизайна IV 

Автор программы: Қобланов Қ.Р. 

Цель дисциплины:  Разработка концепции разработки фирменного стиля, освоение принципов и принятие 

интернет-рекламы; познакомить студентов с основными функциями, задачами и целями интернет-рекламы; 

Ознакомление с направлением веб-дизайна. 

Краткое содержани: Анализ фирменного стиля сети и аналогов хорошей модели зарубежного и 

отечественного сайта. Формирование товарного знака, формирование товарного знака. Разработка стратегии 

внедрения графического дизайна в электронных СМИ 

Пререквизиты:  История рекламы, элементы графического дизайна и процессы I, элементы графического 

дизайна и процессы II 

Постреквизиты: Проектирование объектов графического дизайна 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: Знание методов рекламы в Интернете, решение 

графических задач в Интернете; знание влияния интернет-рекламы на потребителя; знание тактики и стратегии 

рекламы; уметь самостоятельно устанавливать концепции в графическом программном обеспечении, уметь 

разрабатывать стратегии. 

Модуль 16.2 - Современные проектно-творческие дисциплины IІ 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектирование графического дизайна IV 

Автор программы: Г. Р. Кобланов 

Цель изучения курса: Овладеть концепцией разработки фирменного стиля, принципами и приемами рекламы 

в сети Интернет; ознакомить студентов с основными функциями, задачами и целями рекламы в сети Интернет; 

ознакомиться с направлением Web-дизайна. 

Краткое содержание дисциплины: Анализ и модель фирменного Стила в сети и аналогов лучшей модели 

иностранного и отечественного сайтов. Формирование фирменного знака, создание товарного знака. Разработка 

стратегии реализации графического дизайна в электронных СМИ. 

Пререквизиты: История искусства-1 Инженерная графика-1, Реклама, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать методы распространения рекламы в сети; В)Решать графические 

задачи в Сети; С)Знать эффективность воздействия интернет-рекламы на потребителя; Д)Знать тактику и 

стратегию рекламной деятельности; уметь самостоятельно устанавливать концепции в графической программе. 

Е) умение разрабатывать стратегию проектирования. 

 

Модуль 16.3 Современные проектно-творческие дисциплины ІІІ 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Методы проектирования в графическом дизайне IV 

Автор программы: Г. Р. Кобланов 

Цель изучения курса: Овладеть концепцией разработки фирменного стиля, принципами и приемами рекламы 

в сети Интернет; ознакомить студентов с основными функциями, задачами и целями рекламы в сети Интернет; 

ознакомиться с направлением Web-дизайна. 

Краткое содержание дисциплины: анализ и модель фирменного Стила в сети и аналогов лучшей модели 

иностранного и отечественного сайтов. Формирование фирменного знака, создание товарного знака. Разработка 

стратегии реализации графического дизайна в электронных СМИ. 

Пререквизиты: История искусства-1 Инженерная графика-1, Реклама, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать методы распространения рекламы в сети; В)решать графические 

задачи в Сети; С)Знать эффективность воздействия интернет-рекламы на потребителя; Д)Знать тактику и 
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стратегию рекламной деятельности; Е)Самостоятельно устанавливать концепцию в графической 

программе.умение разрабатывать стратегию проектирования. 

 

5В042100 – ДИЗАЙН 

Специальизация "Дизайн моды" 

4 КУРС 

Прием 2017 год 

Компонент 
Код 

дисциплины 
Наименование предмета  
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р
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о
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Модуль 11.1 - Проектно - экономические дисциплины І, 15 кредитов  

БД КВ BT 4226   Брендинг и тренвотчинг 8 5 

БД КВ PDК 4227 Проектная документация костюма 8 5 

БД КВ АТDK4228 Авторский текстиль в дизайне костюма 8 5 

Модуль 11.2 - Проектно - экономические дисциплины ІІ, 15 кредитов  

БД КВ РО 4226   Проектирование одежды 8 5 

БД КВ КТD 4227 Конструкторско-технологическая документация  8 5 

БД КВ АТDМ4228 Авторский текстиль в дизайне моды 8 5 

Модуль 11.3 - Проектно - экономические дисциплины ІІІ, 15 кредитов  

БД КВ DР 4226   Дизайн проектирование 8 5 

БД КВ IIRG 4227 Изготовление изделии различных групп 8 5 

БД КВ АТDО 4228 Авторский текстиль в дизайне одежды 8 5 

Модуль 12.1 -Проектные дисциплины І -15 кредитов 

БД КВ KPI 4229 Комплектное проектирование изделий 8 5 

БД КВ PKI 5230 Проектирование коллекционных изделий 9 5 

БД КВ KPDM 5231 Компьютерное проектирование в дизайне моде 9 5 

Модуль 12.2 -Проектные дисциплины ІІ -15 кредитов 

БД КВ KPК 4229 Комплексное проектирование костюма 8 5 

БД КВ МKI 5230 Моделирование коллекционных изделий 9 5 

БД КВ KPDК 5231 Компьютерное проектирование в дизайне костюма 9 5 

Модуль 12.3 -Проектные дисциплины ІІІ -15 кредитов 

БД КВ Kons 4229 Конструирование-ІІ 8 5 

БД КВ PKI 5230 Конструирование коллекционных изделий 9 5 

БД КВ KPDО 5231 Компьютерное проектирование в дизайне одежды 9 5 

Модуль 14.1 - Специально - профильные  дисциплины І, 20 кредитов  

ПД КВ PODM (I) 4305 Проектирование объектов дизайна моды-I  7 5 

ПД КВ PODM(II) 4306 Проектирование объектов дизайна моды II 7 5 

ПД КВ EPDM(IV) 4307 Элементы и процессы дизайна моды IV 7 5 

ПД КВ PODM(III) 4308 Проектирование объектов дизайна моды ІІІ  7 5 

Модуль 14.2 - Специально - профильные  дисциплины IІ, 20 кредитов  

ПД КВ PM (I) 4305 Проектирование моделей-I  7 5 

ПД КВ PM(II) 4306 Проектирование моделей-II 7 5 

ПД КВ VPM(IV) 4307 Выполнение проекта в материале IV 7 5 

ПД КВ PM(III) 4308 Проектирование моделей ІІІ  7 5 

Модуль 14.3 - Специально - профильные  дисциплины IIІ, 20 кредитов  

ПД КВ PК (I) 4305 Проектирование костюма-I  7 5 

ПД КВ PК(II) 4306 Проектирование костюма-II 7 5 

ПД КВ DР(IV) 4307 Дизайн-проектирование-IV 7 5 

ПД КВ PК(III) 4308 Проектирование костюма-ІІІ  7 5 

Модуль  15.1 - Современные монументально-декоративные  дисциплины І, 20 кредитов 

ПД КВ EPDM(II) 3309 Элементы и процессы  дизайна моды- IIІ 6 5 

ПД ОК МD 4310 Моушн-дизайн 8 5 

ПД КВ DPРIК 4311 Декоративные приемы прикладного искусства в костюме 7 5 

Модуль  15.2 - Современные монументально-декоративные  дисциплины ІI, 20 кредитов 

ПД КВ VPM(III) 3309 Выполнение проекта в материале-IIІ 6 5 

ПД ОК DK 4310 Дизайн концепции 8 5 

ПД КВ HOKM 4311 Художественная отделка кожи и меха 7 5 
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Модуль  15.3 - Современные монументально-декоративные  дисциплины ІII, 20 кредитов 

ПД КВ DР(II) 3309 Дизайн проектирование- IIІ 6 5 

ПД ОК SМD 4310 Современные материалы дизайна 8 5 

ПД КВ HOTM 4311 Художественная отделка трикотажных материалов 7 5 

Модуль 16.1 - Современные проектно-творческие дисциплины І, 43 кредитов 

ПД КВ MO 4313 Моделирование одежды 8 5 

ПД КВ KMDP 5314 Креативные методы в дизайн-проектировании 9 5 

ПД ОК PODM(IV)5315 Проектирование объектов дизайн моды-IV  9 5 

ПД КВ PO 5316 Проектирование одежды 9 5 

ПД КВ DPKTI 5317 Дипломное проектирование как творческое исследование 9 4 

ПД КВ MWD(II) 5318 Мультимедиа и Web-дизайн 9 4 

  Производственная практика 10 10 

  Дипломная практика 10 5 

Модуль 16.2 - Современные проектно-творческие дисциплины IІ, 43 кредитов 

ПД КВ MМ 4313 Моделирование моделей 8 5 

ПД КВ RDK 5314 Разработка  дизайн-концепции 9 5 

ПД ОК PODM(IV)5315 Проектирование объектов дизайна моды-IV  9 5 

ПД КВ PM 5316 Проектирование моделей 9 5 

ПД КВ ONID 5317 Основы научных-исследований в дизайне 9 4 

ПД КВ SKD 5318 Современные компьютерные программы 9 4 

  Производственная практика 10 10 

  Дипломная практика 10 5 

Модуль 16.3 - Современные проектно-творческие дисциплины IIІ, 43 кредитов 

ПД КВ MK 4313 Моделирование костюма 8 5 

ПД КВ SD 5314 Современный дизайн 9 5 

ПД ОК PODM(IV)5315 Проектирование объектов дизайна моды-IV  9 5 

ПД КВ PK 5316 Проектирование костюма 9 5 

ПД КВ PTRK 5317 Проектно-технологическая разработка костюма 9 4 

ПД КВ KD(II) 5318 Компьютерный дизайн-ІІ 9 4 

  Производственная практика 10 10 

  Дипломная практика 10 5 

 

Модуль 11.1 Проектно-экономические дисциплины I 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Брендинг и трендвотчинг 

Автор программы: Калмен С.М. 

Цель изучения курса: Освоение роли компетентностной организации проектной деятельности для 

эффективного решения проектных задач различной сложности; изучение основ и методов планирования этапов 

будущего проекта; изучение основ управления временем в проектных работах; приобретение навыков 

формирования и формулирования задач для индивидуальных и совместных (коллективных) проектных 

мероприятий; применение инновационных творческих технологий и методов в создании и совершенствовании 

творческих идей; создание "лаборатории дизайна" как коллективного и индивидуального инструмента 

творческого дизайна и профессионального роста; овладение навыками презентации готового проекта (в том 

числе заказчику), презентации, просмотра, издания, правильного проектирования архива 

Краткое содержание дисциплины: Обеспечить овладение теоретическими и практическими навыками для 

освоения прогрессивных методик конструирования и формирования качества изделий легкой промышленности 

на основе методов выполнения монтажных работ, системного подхода, оптимизации конструктивных 

параметров изделий, системного подхода с использованием инновационных технологий в соответствии с 

государственными стандартами образования при создании новых моделей. 

Пререквизиты: «Композиция», "История искусства», "специальный рисунок", "живопись"» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты изучения: Дисциплина тесно связана с такими дисциплинами, как современный 

дизайн, технология печати. Необходимость данного курса обусловлена широким использованием проектных 

методов как технологии формирования ключевых компетенций студентов в организациях образования. 

Овладение методами действий, применяемыми в рамках изучения курса к широкому спектру форм 

воздействия, позволит студентам сформировать важные внутренние ресурсы, специально не сформированные в 

других компонентах учебного процесса. Знания в данной дисциплине базируются на знаниях, полученных в 

результате изучения основ экономической теории, элементов и процессов графического дизайна, истории и 

теории дизайна, специфических видов рекламы, проектирования объектов графического дизайна. 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектная документация костюма 

Автор программы: Кенжегалиева С. К. 

Цель изучения курса: Изучение процесса воплощения проекта в конкретном материале, овладение навыками 

графического, цветографического  построения,художественно-коллажного методов, составления компьютерной 

графики в проектных предложениях; изучение особенностей и овладение навыками проектирования моделей 

одежды верхнего ассортимента различными методами. 

Краткое описание дисциплины: сбор данных и характеристика материала по проекту.Составление эскизных 

работ средствами цветовой графики.  Роль компьютерной графики в представлении проектов моделей. 

Составление технических характеристик образца. Определение особенностей модели, пропорция, объем и 

детали моделей, завершение сборки. Изготовление основного комплекта лекал и конфекционной 

карты.Костюм- графическая языковая выразительность как форма представления в проектировании. Пути 

технологической обработки изделий.  

Пререквизиты: «Композиция», "История искусства», "специальный рисунок", "живопись"» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)В соответствии со специализацией (чертежи размеров, форм, моделей и 

макеты объектов), способы решения проектных задач, выполнение проектов дизайна; понимание и знание 

художественно-графических навыков, В)Применение на профессиональном уровне информационно-

коммуникационных технологий, способов выполнения проектов дизайна в соответствии со специализацией, 

С)Умение проектировать в дизайнерской деятельности, анализировать опыт лучших образцов национальной 

культуры и мирового уровня, D)Выполняет работы, технические расчеты, методики создания конструкций 

коллекций моделей, моделей различных форм одежды при проектировании одежды, разрабатывает на 

профессиональном уровне документацию для конструирования, E)Анализирует сущность материала по курсу, 

ставит цель и выбирает пути его достижения 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Авторский текстиль в дизайне костюма 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Изучить физико-механические и химические свойства тканей и других прикладных 

материалов, и овладеть знаниями по их переплетению; овладеть знаниями по государственным стандартам и 

артикулам. Исследование вида материала, исследование влияния материалов на сборку изделий. 

Краткое содержание дисциплины: Материаловедение-наука, изучающая изучение материалов, понятие 

конструктивной основы, создание пластической формы вещества как в пространстве, так и в пространстве. 

Значение текстильного материаловедения. Требования, предъявляемые к свойствам изделий. Свойства 

материалов. Виды волокнистого сырья, способы их производства и разделения. Структура, химический состав 

и свойства текстильных волокон, виды и свойства нитей, виды пряжи и способы их получения, основы 

технологии текстильного производства. Требования к одежде различного назначения. Технические требования 

к одежде. Гигиенические требования. Экономические требования. Эстетические требования. Природа, состав и 

способы подготовки материалов ассортимент по. 

Пререквизиты: «Композиция», "История искусства», "специальный рисунок", "живопись"» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основы процесса производства текстильных волокон; В)Оценка 

качества и свойств применяемых материалов, С)Понимание способов; применять свойства текстильных 

материалов; Д)Конструирование изделий из текстильных материалов; умение использовать в процессе 

художественной обработки; Е)Художественное проектирование текстильных материалов и изделий 

способность. 

 

Модуль 11.2 Проектно-экономические дисциплины IІ 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектирование одежды 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Овладение навыками и навыками решения потребительских задач в условиях 

современного рынка. Обучение методам конструирования-методом макетирования и уколов женской одежды 

системы набора. Задачи: формирование умений и навыков реализации проектных идей в материале методом 

правильной посадки изделия в фигуру; раскрытие изобразительной выразительности формальным и 

формальным способами формирования. Проектирование изделий легкого ассортимента в системе "комплект". 

Разработка фор-эскизов по теме в виде фриза. Выполнение модельного материала. Составление исходных 

данных и составление чертежей модельной конструкции. Изготовление лекал для раскроя модели. Выполнение 

макета, измерение образца на промышленном манекене. Окончательная обработка конструкции. Составление 

конструкторско-технологической документации на модель, технологической последовательности изготовления 

изделий. 
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Краткое описание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: Элементы и процессы дизайна моды-I, введение в графический дизайн, цветоведение 

Постреквизиты: Элементы и процессы модного дизайна-IV, СДНЖ-4,5, проектирование костюма 1,2,3 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е.Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Конструкторско-техническая  документация 

Автор программы: Кенжегалиева С. К. 

Цель изучения курса: Изучить массовое производство швейных изделий как одной из крупнейших отраслей 

легкой промышленности, главной задачей которого является удовлетворение потребностей людей в 

высококачественной и различной ассортименте одежды. Ключевая роль при массовом производстве швейных 

изделий относится к конструкторско-технологической документации, которая является экономически 

целесообразным набором технологических операций по обработке и сборке деталей и узлов швейных изделий, 

состоит из особенностей выбора модели, выбора технологических режимов обработки, составления схемы 

сборочной цепи изделия, составления справочно-технологической операции на изготовление проектируемого 

изделия, разработки структуры технологического процесса изготовления швейных изделий. 

Краткое описание дисциплины: Современные средства, методы и формы проектирования комплектных 

изделий, результаты решения художественных задач, связанных с проектированием. Проектирование 

комплектных изделий на различные слои расположения, закрепление сезонов года. Подготовка материала. 

Анализ исходных данных и построение схемы модульной конструкции для модели. Заполнение 

конструкторской документации на модель. Выполнение модели в материале. 

Пререквизиты: «Композиция», "История искусства», "специальный рисунок", "живопись"» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)Понимание и умение рассчитывать творческую мысль, связанную с 

потребностями промышленного производства и его пользователей, умение грамотно рассматривать комплекты 

в различных стилях требования к проектам сборников; знание объединенной позиции единичных продуктов в 

коллекции с учетом современных тенденций; В)Применение на профессиональном уровне принципов 

моделирования, выполнения работ, выполнения технических расчетов, методик создания конструкций 

коллекций моделей, моделей одежды различной формы при проектировании одежды; С)Анализ опыта лучших 

образцов национальной культуры и мирового уровня, определяющий пути формирования и развития, пути 

достижения, решения задач, принятия, анализа информации, формирования и развития; 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Авторское текстиль в дизайне Моды 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Изучить физико-механические и химические свойства тканей и других прикладных 

материалов, и овладеть знаниями по их переплетению; овладеть знаниями по государственным стандартам и 

артикулам. Исследование вида материала, исследование влияния материалов на сборку изделий. 

Краткое содержание дисциплины: Материаловедение-наука, изучающая изучение материалов, понятие 

конструктивной основы, создание пластической формы вещества как в пространстве, так и в пространстве. 

Значение текстильного материаловедения. Требования, предъявляемые к свойствам изделий. Свойства 

материалов. Виды волокнистого сырья, способы их производства и разделения. Структура, химический состав 

и свойства текстильных волокон, виды и свойства нитей, виды пряжи и способы их получения, основы 

технологии текстильного производства. Требования к одежде различного назначения. Технические требования 

к одежде. Гигиенические требования. Экономические требования. Эстетические требования. Природа, состав и 

способы подготовки материалов 

ассортимент по. 

Пререквизиты: «Композиция», «История искусства», «специальный рисунок », «живопись"» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты изучения: А)Знание основ процесса производства текстильных волокон; 

В)понимание способов оценки качества и свойств применяемых материалов; С)умение применять свойства 

текстильных материалов; Д)умение применять текстильные материалы при сборке изделий, художественной 

обработке материалов; Е)Способность художественно проектировать текстильные материалы и изделия. 
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Модуль 11.3-проектно-экономические дисциплины I 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Дизайн проектирование 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Освоение методов конструирования и проектирования технологий. 

Краткое описание дисциплины: Подчиненность конструктивного решения технологии подготовки к 

особенностям материалов, подготовленных к композиции объекта. Многообразие конструктивного решения и 

его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения. 

Пререквизиты: Инженерная графика, компьютерная графика 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А.Образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В.Гибкость: умение правильно применять знания на практике.С.Умения: навыки теоретического анализа 

научной литературы. Монограмма, работа со специальной литературой. Д.Компетенции: демонстрировать 

сочетание теоретических знаний с навыками практического и самостоятельного исследования. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Изготовление изделий различных групп 

Автор программы: Кузнецова Ю.Н., Сибагатова г. К 

Цель изучения курса: Принцип построения программы-от простого вида к сложному, в зависимости от 

методических целей проект сочетается с графиками черчения, композиционными решениями к 

конструкционным моделям. 

Краткое описание дисциплины: цель изучения дисциплины: развитие творческой концепции на основе 

теоретических и учебно – практических средств, проектов, методов проектирования нормативных технических 

качеств. Задачи изучения дисциплины: овладение методикой экспертизы – комплектования графических 

дизайнерских проектов необходимыми материалами. 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание основных категорий и понятий дисциплины и теоретических 

основ производственно-дизайнерского проектирования. В)Умение правильно использовать знания о 

проектировании и конструктивных элементах и социально–функциональных процессах объектов 

производственного дизайна на практике. (Обзор литературы, иллюстративные материалы, каталоги), 

реализация идеи проектирования посредством обозначения (измерения); Д)Умение общаться. Уметь 

использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные живописи) технические приемы 

по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать терминологию при практических методах 

и методах. Е.)Умение в обучении. Использование профессионального обучения в учебном процессе, 

использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Авторское текстиль в дизайне одежды 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: изучить физико-механические и химические свойства тканей и других прикладных 

материалов, и овладеть знаниями по их переплетению; овладеть знаниями по государственным стандартам и 

артикулам. Исследование вида материала, исследование влияния материалов на сборку изделий. 

Краткое содержание дисциплины: Материаловедение-наука, изучающая изучение материалов, понятие 

конструктивной основы, создание пластической формы вещества как в пространстве, так и в пространстве. 

Значение текстильного материаловедения. Требования, предъявляемые к свойствам изделий. Свойства 

материалов. Виды волокнистого сырья, способы их производства и разделения. Структура, химический состав 

и свойства текстильных волокон, виды и свойства нитей, виды пряжи и способы их получения, основы 

технологии текстильного производства. Требования к одежде различного назначения. Технические требования 

к одежде. Гигиенические требования. Экономические требования. Эстетические требования. Природа, состав и 

способы подготовки материалов ассортимент по. 

Пререквизиты: «Композиция», «История искусства», «специальный рисунок », «живопись"» 

Постреквизиты: современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты изучения: А)знание основ процесса производства текстильных волокон; 

В)понимание способов оценки качества и свойств применяемых материалов; С)умение применять свойства 

текстильных материалов; Д)умение применять текстильные материалы при сборке изделий, художественной 

обработке материалов; Е) способность художественно проектировать текстильные материалы и изделия. 
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Модуль 12.1 Проектные дисциплины І  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Комплектное проектирование изделий 

Автор программы: Кенжегалиева С. К. 

Цель изучения курса: изучение особенностей и овладение навыками проектирования моделей одежды 

различного  ассортимента различными методами, изучить особенности определения изделий комплекта, 

изучить требования технической эстетики к изделиям комплекта, изучить тенденции выбора и изготовления 

комплектующих изделий, воплощение проекта в материале.  

Краткое описание дисциплины: современные средства, методы и формы проектирования комплектных 

изделий, результаты решения художественных задач, связанных с проектированием. Проектирование 

комплектных изделий на различные слои расположения, закрепление сезонов года. Подготовка материала. 

Анализ исходных данных и построение схемы модульной конструкции для модели. Заполнение 

конструкторской документации на модель. Выполнение модели в материале. 

Пререквизиты: Композиция, История искусства, специальный рисунок, живопись» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и умение рассчитывать творческий проект, связанный с 

потребностями промышленного производства и его пользователей, умение грамотно рассматривать комплекты 

в различных стилях требования к проектированию комплектов; знание объединенной позиции единичных 

продуктов в коллекции с учетом современных тенденций; В)Применение на профессиональном уровне 

принципов моделирования, выполнения работ, выполнения технических расчетов, методик создания 

конструкций коллекций моделей, моделей одежды различной формы при проектировании одежды; С)Анализ 

опыта лучших образцов национальной культуры и мирового уровня, определяющий пути формирования и 

развития, пути достижения, решения задач, принятия, анализа информации, формирования и развития; 

D)Использование информационно-коммуникационных технологий на профессиональном уровне; 

E)Проектирование костюмов различного назначения и назначения с применением на практике технологических 

знаний коллекции в комплектовании швейной продукции. 

 

Модуль 12.2 Проектные дисциплины II 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Комплексное проектирование костюмов 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Комплексное моделирование и проектирование костюма; изучение технических 

приемов, понимание особенностей оформления различных коллекций спецодежды. Актуальная реализация 

дизайнерских идей в материале, дизайн производства и дизайн стиля. Применение подходящих методов для 

сборки изделий. Знакомство с современными тенденциями и течениями мира моды. 

Краткое описание дисциплины: современные средства, методы и формы проектирования комплектных изделий, 

результаты решения художественных задач, связанных с проектированием. Проектирование комплектных 

изделий на различные слои расположения, закрепление сезонов года. Подготовка материала. Анализ исходных 

данных и построение схемы модульной конструкции для модели. Заполнение конструкторской документации 

на модель. Выполнение модели в материале. 

Пререквизиты: «Композиция», «История искусства», «специальный рисунок », «живопись"» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)Образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С)Навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Монограмма, работа со специальной литературой. Д)Компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с практическими и самостоятельными навыками исследования. 

 

Модуль 12.3 Проектные дисциплины ІІІ 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Конструирование (II)) 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Курс отражает необходимый объем теоретических знаний, которые переходят к 

практическим навыкам. От правил и методов получения измерений от личности человека, введения размеров в 

модульную схему и создания модели, одного из образцов, представленных в коллекции, на миллиметровке 

конструкции, проектируемой лекал, в масштабе для дальнейшего пошива костюма, постоянно работает над 

отдельным проектом коллекции до полной его реализации обучающимися внутри данного предмета и 

представления в показателях защиты диплома. 

Краткое описание дисциплины: Современные средства, методы и формы проектирования комплектных 

изделий, результаты решения художественных задач, связанных с проектированием. Проектирование 
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комплектных изделий на различные слои расположения, закрепление сезонов года. Подготовка материала. 

Анализ исходных данных и построение схемы модульной конструкции для модели. Заполнение 

конструкторской документации на модель. Выполнение модели в материале. 

Пререквизиты: «Композиция», «История искусства», «специальный рисунок », «живопись» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)Образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)Гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С)Навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Монограмма, работа со специальной литературой. Д)Компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с практическими и самостоятельными навыками исследования. 

 

Модуль 14.1  Специально - профильные  дисциплины 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Проектирование объектов дизайна моды І 

Автор программы: Кенжегалиева С.К. 

Цель дисциплины: Формирование предметных компетенций проектирования ассортимента верхней одежды, 

вычислительных и художественно-графическими работ при проектировании верхней одежды  в подготовке 

дизайнера костюма, способного успешно решать потребительские задачи в условиях современного 

производства. 

Краткое содержание дисциплины:  Анализ и концепция проектной ситуации. Разработка серии эскизов 

верхней одежды по творческому источнику, описание внешнего вида . Выполнение проекта в материале 

Конструктивное моделирование. Составление технологической последовательности  изготовления. 

Пререквизиты: Инженерная графика I, основы дизайна I, «Композиция», «рисунок I, II», «Кесімме I, II», 

«История искусства",» История костюма«, " элементы и процессы дизайна костюма I» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знает и понимает основные требования, 

предъявляемые к проектированию изделий верхнего ассортимента с учетом современных тенденций моды , 

приемы и методы дизайнерской деятельности и дизайн-проектирования, В)Применяет на практике знания  о 

перспективах развития моды, законах построения костюма, принципах и методах современного 

конструирования одежды;  владеет навыками технического моделирования, выполнения технических расчетов, 

применяет  технологические навыки по сборке швейного изделия С)Выполняет исследования и делает анализ 

современных тенденций моды и ассортимента женской и мужской верхней одежды различного назначения для  

проектирования  новых образцов моделей Д)Выполняет разработку нормативной технической документации на 

изделие, добивается точного соответствия получаемой формы изделия проектному эскизному замыслу; 

профессиональном уровне.проектирует костюмы различного целевого и функционального назначения, создает 

технические и рабочие эскизы будущих моделей одежды, Е)Способен  обосновать свои предложения при 

разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектирование объектов дизайна моды-2 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Разработка ассортимента верхней одежды различными методами, анализируя 

особенности коллекций верхней одежды. 

Краткое описание дисциплины: Программа дисциплины "проектирование объектов дизайна моды 2" 

предусматривает проектирование изделий в системе ассортимента верхней одежды. Данный курс обеспечивает 

совершенствование практических навыков и их применение в области дизайна. По содержанию предмет 

«проектирование объектов дизайна моды 2» тесно связан с предметами искусствоведения, истории, 

социологии, культурологии. Способствует развитию эстетических восприятий. Производственное мастерство 

обучающихся формирует развитие на основе междисциплинарных связей. 

Пререквизиты:  «Композиция», "История искусства», "специальный рисунок", "живопись"» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне, проектирование объектов 

дизайна моды 4, Моушн-дизайн.. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Овладение основными способами профессиональной деятельности 

(размеры, схемы моделей, моделей и макеты объектов), способами решения проектных задач; выполнение 

проектов дизайна в соответствии с специализацией; иметь художественно-графические навыки; В. знания о 

перспективах развития моды, законах создания костюмов, принципах и методах современного конструирования 

одежды; навыки технического моделирования, выполнения технических расчетов, выполнения 

вычислительных и графических работ; C.Знание и понимание современных течений и достижений; Уметь 

использовать опыт конструирования и моделирования костюмного ансамбля для различных условий; 

Д.Классифицировать свои проектные мысли в материале; Е.Выполнять техническое моделирование, 
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технические расчеты, расчетные и графические работы; Форма и эскиз проектирования могут оцениваться в 

соответствии с требованиями производства. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Элементы и процессы дизайна моды-4 

Автор программы: Сибагатова Г. К 

Цель изучения курса: Квалифицированных и профессиональных специалистов, владеющих в совершенстве 

методами и методами дизайн-проектирования в виде» ансамбля", способных успешно вести проекты костюмов 

различного назначения и деятельности, обладающих высоким уровнем деловой репутации. 

Краткое описание дисциплины: Данная программа предусматривает одну из дисциплин профессиональной 

подготовки дизайнеров по программе 5В042100 - Дизайн (траектория дизайна костюма). Данный практический 

курс является реализацией в конкретном материале дизайн - проекта в виде «ансамбля», задуманного будущим 

дизайнером костюма. По содержанию предмет «проектирование объектов модного дизайна 4» тесно связан с 

предметами искусствоведения, истории, социологии, культурологии. Производственное мастерство 

обучающихся формируется на основе междисциплинарных связей. Дисциплина "проектирование объектов 

модного дизайна 4» предусматривает тематические и стилистические направления дизайн-проектирования в 

виде "ансамбля". 

Пререквизиты: «Композиция», "История искусства», "специальный рисунок", "живопись"» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне, проектирование объектов 

дизайна моды 4, Моушн-дизайн. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знания о перспективах развития моды, законах создания костюмов, 

принципах и методах современного конструирования одежды; навыки технического моделирования, 

выполнения технических расчетов, выполнения вычислительных и графических работ; В. овладение методами 

и способами дизайнерской деятельности и дизайн-проектирования; готовность к проектированию костюмов 

различного назначения и назначения. С. Знает и понимает основные элементы, формирующие художественные 

признаки дизайн-проектирования в виде " ансамбля» ; 

Научно-технические достижения в промышленности и национально-региональные особенности в дизайн-

проектировании в виде» ансамбля«в своих проектах; D.Для формирования перспективных тенденций в дизайне 

способны раскрыть роль и сущность дизайн-проектирования в виде к ансамбля; E.В виде» ансамбля «способен 

создавать будущую продукцию или продукцию промышленного производства как целостный комплекс, 

включающий в себя художественное изображение, композицию, технологию конструирования и изготовления;; 

может оценивать разработку эскизов, макетов. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектирование объектов дизайна моды-3 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Основы изобразительного искусства и черчения код дисциплины: CVT Тип 

дисциплины: базовый, обязательный компонент год обучения: 3 семестр обучения: 7 количество кредитов: 3 Ф. 

И. О. лектора / профессора: старший преподаватель, магистр. 

Краткое содержание дисциплины: данная программа предусматривает одну из дисциплин профессиональной 

подготовки дизайнеров по программе 5В042100 - Дизайн (траектория дизайна костюма). Этот практический 

курс является основателем реализации проекта, разработанного будущим дизайнером костюмов, в реальном 

материале. Производственное мастерство обучающихся формируется на основе межпредметных связей. 

Предмет "проектирование объектов модного дизайна 3" предусматривает различные специальные 

коллекционные тематические и стилистические направления. 

Пререквизиты: Композиция, история искусства, Түстану, Композиция, История искусства, живопись. 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Овладение основными способами профессиональной деятельности 

(размеры, схемы моделей, макеты моделей и объектов), способами решения проектных задач; выполнение 

проектов дизайна в соответствии со специализацией; иметь художественно-графические навыки; В.Знания о 

перспективах развития моды, законах изготовления костюмов, принципах и методах современного 

конструирования одежды; навыки технического моделирования, выполнения технических расчетов, 

выполнения вычислительных и графических работ; C. Умение работать с компьютерными программами, 

знание и понимание современных течений и достижений; Умения использовать опыт конструирования и 

моделирования костюмного ансамбля для различных ситуаций; Д.Группировать свои проектные мысли в 

материале; Е. выполнять техническое моделирование, технические расчеты, расчетные и графические работы; 

оценивать эскизы и модели проектирования в соответствии с требованиями производства. 
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Модуль 14.2 Специально-профильные дисциплины ІI 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектирование моделей 1,2 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Курс «Проектирование моделей 1» является основным звеном, которое обеспечивает  

связь художественно-проектных дисциплин специальности Дизайн. Дисциплина  охватывает общие вопросы, 

связанные с проектированием костюма, рассматривает основные понятия и терминологию, методы 

современного дизайна; практические занятия направлены на развитие ассоциативно-образного мышления, 

системного и инновационного подхода в решении проектных задач. все вопросы, связанные с проектированием 

костюма рассматриваются как применительно к промышленным швейным предприятиям, так и к 

предприятиям, фирмам, арт-студиям работающим по индивидуальным заказам. 

Краткое содержание дисциплины: Данная программа предусматривает одну из дисциплин профессиональной 

подготовки дизайнеров по программе 5В042100 - Дизайн (траектория дизайна костюма). Этот практический 

курс является основателем реализации проекта, разработанного будущим дизайнером костюмов, в реальном 

материале. Производственное мастерство обучающихся формируется на основе межпредметных связей. 

Предмет "проектирование объектов модного дизайна 3" предусматривает различные специальные 

коллекционные тематические и стилистические направления. 

Пререквизиты: Композиция I, II, Цветоведение, рисунок I, II, живопись I, II, Композиция, История искусства, 

специальный рисунок. 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Овладение основными способами профессиональной деятельности 

(размеры, схемы моделей, макеты моделей и объектов), способами решения проектных задач; выполнение 

проектов дизайна в соответствии со специализацией; иметь художественно-графические навыки; В.Знания о 

перспективах развития моды, законах изготовления костюмов, принципах и методах современного 

конструирования одежды; навыки технического моделирования, выполнения технических расчетов, 

выполнения вычислительных и графических работ; C. Умение работать с компьютерными программами, 

знание и понимание современных течений и достижений; Умения использовать опыт конструирования и 

моделирования костюмного ансамбля для различных ситуаций; Д.Группировать свои проектные мысли в 

материале; Е.Выполнять техническое моделирование, технические расчеты, расчетные и графические работы; 

оценивать эскизы и модели проектирования в соответствии с требованиями производства. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Выполнение проекта в материале 4 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Свойства размера кроя, измерение и определение, знакомство с анатомией. 

Соответствие техническим и декоративным требованиям при выполнении модели на ткани. Сохранение 

декоративных требований: выбор модного кроя и формы изделия, выбор ткани, сохраняющий заданную форму, 

нахождение композиционного решения, отвечающий за форму и внешний вид изделия. Технические 

характеристики включают в себя: точность изготовления формы изделия, его удобство при носке, точность 

выполнения модели в материале. 

Краткое содержание дисциплины: Данная программа предусматривает одну из дисциплин профессиональной 

подготовки дизайнеров по программе 5В042100 - Дизайн (траектория дизайна костюма). Этот практический 

курс является основателем реализации проекта, разработанного будущим дизайнером костюмов, в реальном 

материале. Производственное мастерство обучающихся формируется на основе межпредметных связей. 

Предмет "проектирование объектов модного дизайна 3" предусматривает различные специальные 

коллекционные тематические и стилистические направления. 

Пререквизиты: Композиция I, II, Тустану, рисунок I, II, живопись I, II, Композиция, История искусства, 

специальный рисунок,  живопись. 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Овладение основными способами профессиональной деятельности 

(размеры, схемы моделей, макеты моделей и объектов), способами решения проектных задач; выполнение 

проектов дизайна в соответствии со специализацией; иметь художественно-графические навыки; В.Знания о 

перспективах развития моды, законах изготовления костюмов, принципах и методах современного 

конструирования одежды; навыки технического моделирования, выполнения технических расчетов, 

выполнения вычислительных и графических работ; C. Умение работать с компьютерными программами, 

знание и понимание современных течений и достижений; Умения использовать опыт конструирования и 

моделирования костюмного ансамбля для различных ситуаций; Д.Группировать свои проектные мысли в 

материале; Е. выполнять техническое моделирование, технические расчеты, расчетные и графические работы; 

оценивать эскизы и модели проектирования в соответствии с требованиями производства. 
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Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектирование моделей 3 

Автор программы: Сибагатова г. К 

Цель изучения курса: Данный курс является основным звеном, обеспечивающим связь художественно-

проектных дисциплин специальности дизайн моды. Предмет охватывает общие проблемы, связанные с 

проектированием костюма, рассматривает основные понятия и терминологию, современные методы дизайна; 

практические занятия направлены на развитие ассоциативно-образного мышления, системного и 

инновационного подхода к решению проектных задач. Все вопросы, связанные с проектированием костюма, 

рассматриваются в отношении промышленных швейных предприятий, а также предприятий, фирм, арт-студий, 

работающих по индивидуальным заказам. Последовательность сборки изделий, выполнение справочно-

технологических операций на изготовление проектируемого изделия, разработка структуры технологического 

процесса изготовления швейного изделия. 

Краткое описание дисциплины: Данная программа предусматривает одну из дисциплин профессиональной 

подготовки дизайнеров по программе 5В042100-Дизайн (траектория дизайна костюма). Данный практический 

курс является реализацией в конкретном материале дизайн - проекта в виде «ансамбля», задуманного будущим 

дизайнером костюма. По содержанию предмет «проектирование объектов модного дизайна 4» тесно связан с 

предметами искусствоведения, истории, социологии, культурологии. Производственное мастерство 

обучающихся формируется на основе междисциплинарных связей. Дисциплина "проектирование объектов 

модного дизайна 4» предусматривает тематические и стилистические направления дизайн-проектирования в 

виде "ансамбля". 

Пререквизиты: Композиция I, II, Цветоведение, рисунок I, II, живопись I, II, Композиция I, II, История 

искусства, специальный рисунок, живопись» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знания о перспективах развития моды, законах создания костюмов, 

принципах и методах современного конструирования одежды; навыки технического моделирования, 

выполнения технических расчетов, выполнения вычислительных и графических работ; В.овладение методами и 

способами дизайнерской деятельности и дизайн-проектирования; готовность к проектированию костюмов 

различного назначения и назначения. С. Знает и понимает основные элементы, формирующие художественные 

признаки дизайн-проектирования в виде " ансамбля»; Научно-технические достижения в промышленности и 

национально-региональные особенности в дизайн-проектировании в виде» ансамбля«в своих проектах; D.Для 

формирования перспективных тенденций в дизайне способны раскрыть роль и сущность дизайн-

проектирования в виде к» ансамбля«; E. В виде» ансамбля «способен создавать будущую продукцию или 

продукцию промышленного производства как целостный комплекс, включающий в себя художественное 

изображение, композицию, технологию конструирования и изготовления;; может оценивать разработку 

эскизов, макетов. 

 

Модуль 14.3 Специально - профильные  дисциплины IIІ 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектирование костюма І, ІІ, ІІІ 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Проектирование костюма; изучение технических приемов, понимание особенностей 

оформления различных коллекций спецодежды. Актуальная реализация дизайнерских идей в материале, дизайн 

производства и дизайн стиля. Применение подходящих методов для сборки изделий. Знакомство с 

современными тенденциями и течениями мира моды. 

Краткое описание дисциплины: современные средства, методы и формы проектирования комплектных изделий, 

результаты решения художественных задач, связанных с проектированием. Проектирование комплектных 

изделий на различные слои расположения, закрепление сезонов года. Подготовка материала. Анализ исходных 

данных и построение схемы модульной конструкции для модели. Заполнение конструкторской документации 

на модель. Выполнение модели в материале. 

Пререквизиты: Композиция, История искусства, специальный рисунок, живопись. 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С)Навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Монограмма, работа со специальной литературой. Д)Компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с практическими и самостоятельными навыками исследования. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Дизайн проектирование IV 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Освоение методов конструирования и проектирования технологий. 
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Краткое описание дисциплины: Подчиненность конструктивного решения технологии подготовки к 

особенностям материалов, подготовленных к композиции объекта. Многообразие конструктивного решения и 

его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения. 

Пререквизиты Композиция, История искусства, специальный рисунок, живопись. 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А.Образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В.Гибкость: умение правильно применять знания на практике.С.Умения: навыки теоретического анализа 

научной литературы. Монограмма, работа со специальной литературой. Д.Компетенции: демонстрировать 

сочетание теоретических знаний с навыками практического и самостоятельного исследования. 

 

Модуль 15.1 Cовременные монументально-декоративные дисциплины I 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Декоративные приемы прикладного искусства в костюме 

Автор программы: Кенжегалиева С. К. 

Целью изучения курса является формирование навыков эскизного проектирования ассортимента верхней 

одежды.В процессе изучения дисциплины осуществляется подготовка студентов к совершенствованию 

художественного стиля дизайна моды. Расширяется пространственное мышление студента, его художественная 

грамотность, повышаются аналитические восприятия и композиционные способности, формируется объемно-

пространственное воображение. 

Краткое описание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: Композиция I, II, Түстану, рисунок I, II, живопись I, II, Композиция I, II, "История искусства»," 

специальный рисунок», " живопись» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Моушн-дизайн 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель дисциплины:  Курса является ознакомление с новейшими методами взаимодействия между графикой, 

видео в современной медиа индустрии, освоение средств, необходимых для реализации всего 

производственного цикла графических проектов. Что изучает дисциплина: студенты учатся создавать 

многослойные изображения на Adobe Photoshop; учат выбирать инструменты, устанавливать плагины и 

пресеты на мошн-Дизе; а также анимировать в формате 2D и 3D, работать с брендингом в формате видео и 

лендинга. 

Пререквизиты:  Профессиональные компьютерные программы, проектирование объектов модного дизайна I, 

II, костюмное моделирование, элементы и процессы визуального дизайна I, II, III. 

Постреквизиты: Проектирование объектов модного дизайна III, IV, технологии компьютерного 

моделирования, компьютерное проектирование костюмов, проектная документация костюма. 

Ожидаемые результаты обучения: знать новые способы взаимодействия между графиками; знать весь 

производственный цикл графических проектов; освоить инструменты, необходимые для реализации 

графических проектов, осуществлять весь производственный цикл графических проектов; освоить новые 

приемы видео в медиа индустрии. 

 

Модуль 15.2 Современные монументально-декоративные дисциплины IІ 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Название дисциплины: Художественная обработка кожи 

Автор программы: Жубаев Н.К. 

Цель изучения курса: Основы технологии обработки кожи, техники безопасности. Дается характеристика 

свойств кожи, основных правил обработки, общее представление о дисциплине технологии обработки кожи, 

строение и средства кожи при обработке. 

Краткое описание дисциплины: устройство станков, правила безопасности. Терминология обработки кожи. 

Обработка основных деталей изделий. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, Реклама и печатная графика, основы дизайна 
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Постреквизиты: Современный дизайн, рекламная и печатная графика, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты изучения: А)Умение выбирать инструментарий; В)Владение основами построения, 

видов, способов функционирования станков, применяемых в быту и производстве; С)Использование 

инструментов, используемых в производстве. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Название дисциплины: Дизайн концепции 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Курс изучает основные возможности современных цифровых технологий, позволяющих 

объединять достижения аудиовизуальной техники (тексты, звуки, видеокассеты, графика и т. д.) и 

обеспечивающих интерактивное взаимодействие пользователя с компьютером, а также демонстрирует 

возможность применения дизайнерских концепций в области моды. 

Краткое описание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: Композиция I, II, Түстану, рисунок I, II, живопись I, II, Композиция I, II, "История искусства»," 

специальный рисунок», " живопись» 

Постреквизиты: современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Модуль 15.3 Современные монументально-декоративные дисциплины ІІІ 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е). 

Название дисциплины: Художественная обработка трикотажных материалов 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Студенты изучают трикотажное макетирование. Студенты на основе ортогональных 

проекций способ создания макетов помогает в трехмерном понимании мыслей моды. 

Краткое описание дисциплины: В данном курсе изучается линейное трикотажное макетирование. Программа 

дисциплины предусматривает проведение практических занятий. 

Пререквизиты: Композиция I, II, Түстану, рисунок I, II, живопись I, II, Композиция I, II, "История искусства»," 

специальный рисунок», " живопись» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знать виды и способы выполнения художественной обработки 

трикотажных материалов; В.основные приемы и методы цветной графики. С. методы и способы моделирования 

и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. Д.Умение 

общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные живописи) 

технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать терминологию при 

практических методах и методах. Е.Умение в обучении. Использование профессионального обучения в 

учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Современные материалы дизайна 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Приобретение теоретических знаний и практических навыков в области 

материаловедения в дизайне в зависимости от специализации. В процессе обучения начальному дизайну важно 

глубокое изучение основных видов современных отделочных материалов для жилых и общественных 

интерьеров и технологии отделочных работ. Современные материалы должны служить подготовке 

квалифицированных, эстетически грамотных специалистов, способных грамотно выбирать и применять 

современные строительные и отделочные материалы к" дизайну". 

Краткое описание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: Элементы и процессы дизайна моды-I, введение в графический дизайн, цветоведение 

Постреквизиты: Элементы и процессы модного дизайна-IV, СДНЖ-4,5, проектирование костюма 1,2,3 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 
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живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Модуль 16.1 Современные проектно-творческие дисциплины I 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Моделирование одежды 

Автор программы:Кенжегалиева С.К. 

Цель изучения курса: Формирование предметных компетенций технического моделирования, выполнения 

технических расчетов, вычислительных и художественно-графическими работ при проектировании верхней 

одежды в технологической подготовке дизайнера костюма, способного успешно решать потребительские 

задачи в условиях современного производства. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие о принципах моделирования. Конструктивное моделирование. 

Особенности моделирования одежды разных возрастных групп. Моделирование изделий различных фасонов. 

Моделирование одежды методом наколки 

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «История искусств», «Инженерная графика I, II, III», 

«Графика и моделирование», «История костюма», «Технология изготовления костюма», «Конструирование 

костюма I, II», «Элементы и процессы дизайна костюма I, II, П, IV», «Проектирование объектов дизайна 

костюма I, II,III». 

Постреквизиты: «Проектирование объектов дизайна костюма IV, V» 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Понимает теоретические основы моделирования, 

способы моделирования; моделирования  одежды  по возрастным группам изучение особенностей и овладение 

навыками проектирования моделей одежды; овладение практическими навыками конструктивного 

моделирования  одежды В)Применяет на практике знания  о перспективах развития моды, законах построения 

костюма, принципах и методах современного конструирования одежды;  владеет навыками технического 

моделирования, выполнения технических расчетов, применяет  технологические навыки по сборке швейного 

изделия С)Выполняет исследования и делает анализ современных тенденций моды и ассортимента женской и 

мужской верхней одежды различного назначения для  проектирования  новых образцов моделей Д)Выполняет 

разработку нормативной технической документации на изделие, добивается точного соответствия получаемой 

формы изделия проектному эскизному замыслу; профессиональном уровне.проектирует костюмы различного 

целевого и функционального назначения, создает технические и рабочие эскизы будущих моделей одежды, 

Е)Способен  обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи. 

 

Модуль 16.2 Современные проектно-творческие дисциплины II 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Моделирование моделей 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Овладение знаниями в области задач потребления в современных рыночных условиях. 

Внедрение достижений научного прогресса в проект и использование новых материалов в костюмном дизайне. 

Овладение знаниями в области моды в 70-80-х годах 20 века. Задачи: реализация проектных решений изделий 

верхней одежды, задачи пользования группой по типу верхнего материала, Виды подогревателей, понятие 

пакета верхней одежды, выбор модели для выполнения в материале и составление соответствующей 

технической документации. Проектирование изделий верхней одежды. Разработка фор-эскизов по теме. Выбор 

модели для выполнения в материале. Расчет конструкции и составление чертежей. Изготовление лекал. 

Выполнение макета. Окончательная обработка конструкции после замера. Составление конструкторско-

технологической документации. Выполнение модельного материала. 

Краткое описание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: Композиция I, II, Түстану, рисунок I, II, живопись I, II, Композиция I, II, История искусства, 

специальный рисунок, живопись. 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 
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Модуль 16.3 Современные проектно-творческие дисциплины ІІІ 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Моделирование костюмов 

Автор программы: Кенжегалиева С. К. 

Цель изучения курса: Изучение современных тенденций в художественном моделировании костюма. 

Обсуждается использование новых тенденций в моде и текстиле для промышленного производства. В системе 

модного дизайна планируется проектирование коллекций, а также создание коллекций костюмов различных 

ассортиментных групп (платье, пояс, верхние и другие коллекции). 

Краткое описание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: Композиция I, II, Түстану, рисунок I, II, живопись I, II, Композиция I, II, "История искусства»," 

специальный рисунок», " живопись» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; - роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С. методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

5В042100 – ДИЗАЙН 

5 КУРС 

Прием 2016 год 
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Модуль 11.1 - Современные проектно-творческие дисциплины I, 30 кредитов 

ПД ОК SD 5301 Современный дизайн 9 5 

ПД КВ PODM(V) 5302 Проектирование объектов дизайна моды -5 9 5 

ПД КВ TTO 5303 Технологи творческого обучения 9 5 

ПД КВ PKI 5304 Проектирование коллекционных изделий 9 5 

ПД КВ POD 5305 Производство объектов дизайна (по профилю) 9 5 

ПД КВ Pro 5306 Проектирование (по отраслям) 9 5 

Модуль 11.2 - Современные проектно-творческие дисциплины II, 30 кредитов 

ПД ОК SD 5301 Современный дизайн 9 5 

ПД КВ POGD(V) 5302 Проектирование объектов графического дизайна -5 9 5 

ПД КВ TPОGD 5303 Технология проектного обучения графическим дисциплинам 9 5 

ПД КВ RM 5304 Реклама и маркетинг 9 5 

ПД КВ POD 5305 Производство объектов дизайна (по профилю) 9 5 

ПД КВ Pro 5306 Проектирование (по отраслям) 9 5 

Модуль 11.3 - Современные проектно-творческие дисциплины III, 30 кредитов 

ПД ОК SD 5301 Современный дизайн 9 5 

ПД КВ POAD(V) 5302 Проектирование объектов арх-огo дизайна -5 9 5 

ПД КВ DPTI 5303 Дипломное проектирование и творческое исследование 9 5 

ПД КВ II 5304 Инженерная инфраструктура 9 5 

ПД КВ POD 5205 Производство объектов дизайна (по профилю) 9 5 

ПД КВ Pro (I)5318 Проектирование (по отраслям) 9 5 

 

Модуль 11.1 - Современные проектно-творческие дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Проек-е объектов дизайна моды -5 

Автор программы: Сибагатова Г.К. 

Цель изучения курса: Изучение опыта проектирования костюма в системе «Коллекция» различного 

назначения и функций с использованием методов проектирования и дизайна и изучение его особенностей. 
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Краткое описание дисциплины: Эта программа рассматривает один из курсов, который готовит дизайнеров 

для программы 5B042100 Design Software (траектория дизайна костюма). Этот практический курс является 

одним из основателей проекта, разработанного будущим дизайнером костюмов. Промышленное мастерство 

студентов развивается на основе междисциплинарных связей. Предмет «Проектирование объектов дизайна 

костюма 5» затрагивает множество специализированных тематических и стилистических областей. 

Пререквизиты:  Композиция, история, история искусств, графика и моделирование, технология костюма, 

дизайн одежды, элементы и процессы дизайна I, II, III, IV, дизайн объекта костюма I, II, III, IV. 

Постреквизиты:  Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: A.Овладение основными приемами 

профессиональной деятельности (размеры, формы, модели и макеты форм), способами решения проектных 

задач; выполнение дизайн-проектов в соответствии со специализацией; иметь художественные и графические 

навыки; V. Разработка методов и приемов проектирования и проектирования мероприятий; будьте готовы 

разрабатывать костюмы различного назначения и назначения. С. Знать законы дизайна костюма в системе 

«коллекция»; понять текущие тенденции и тенденции студентов в мире моды. Могут применяться современные 

принципы и методы конструирования одежды. Анализирует перспективы развития моды; проанализировать 

соответствие производственной формы и эскиза проекта D.Может выполнять техническое моделирование, 

технические расчеты; иметь навыки вычислительной и графической работы. E.Владеет методами и методами 

проектирования и проектирования; готов дизайн костюмов различного назначения и назначения. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Технологи творческого обучения 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Технология креативного обучения является одним из факультативных и 

факультативных предметов для специальности 5В042100 - «Дизайн». Целью данной дисциплины является 

обучение дизайнеров с широким профилем в эстетическом образовании и художественном образовании для 

углубления их профессиональной готовности к студентам. 

Краткое описание дисциплины: Ознакомление с принципами и методами художественного оформления 

необходимого (в том числе для городской среды) оборудования жилых и общественных зданий, которое будет 

формировать знания и умения при анализе форм использования элементов, а также использование законов 

преобразования форм для комплексного проектирования интерьеров 

Пререквизиты:  Элементы и процессы в области дизайна-1,2, Профессиональные компьютерные программы-1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Законы трансформации и средства дизайна для 

сложного дизайна интерьера. В)Различные технические средства и материалы для ландшафтного дизайна 

объектов и систем окружающей среды. C)Правильно спроектируйте все конструкции и модели, необходимые 

для модернизации оборудования. E)Использовать трансформационные законы для сложного проектирования и 

анализа формы элементов питания. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Проектирование коллекционных изделий 

Автор программы: Сибагатова Г.К. 

Цель изучения курса: Формирование навыков создания коллекций современных изделий с помощью анализа 

перспективных тенденций дизайна одежды и демонстрации креативных способов их решения. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина «Проектирование коллекционных изделий» является одной из 

основных дисциплин по специальности 5В042100 «Дизайн». Профессиональное развитие будущих дизайнеров, 

развитие навыков в коллекциях в различных областях художественного дизайна. Одним из наиболее важных 

направлений является возможность создавать уникальные, фирменные коллекции продуктов. Такие работы 

отличаются художественными и визуальными аспектами дизайна. На практике подобная работа часто 

выполняется квалифицированными и опытными специалистами, и существует необходимость довести их до 

уровня. 

Пререквизиты: Композиция I, II, Цвет, Рисунок I, II, Картина I, II, Специальный чертеж I, Элементы и 

процессы промышленного дизайна I, II, III, IV, "Проектирование объектов дизайна костюмов I, II, IV, V". 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: A. Знание перспектив развития моды, законов 

создания костюмов, принципов и методов современного дизайна одежды; навыки технического моделирования, 

выполнения технических расчетов, расчетов и выполнения графических работ; V. Разработка методов и 

приемов проектирования и проектирования мероприятий; быть готовым к разработке костюмов различного 

назначения и назначения; знать и понимать основные элементы, составляющие художественные особенности 

коллекции;  С. Использует национальные и региональные прорывы в промышленности в своих проектах, 

раскрывает роль и ценность продуктов коллекционеров в формировании будущих тенденций дизайна; D. 

Показывает будущий продукт или продукт промышленного производства в виде единого комплекса, 

объединяющего искусство, композицию, сборку и технологии производства; E. Презентация идей для 
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дизайнерских решений личных коллекций; выбор надежного способа реализации идеи; Можно оценить эскизы, 

макеты. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Производство объектов дизайна 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Изучение дисциплины "производство объектов дизайна «является одной из лучших и 

дополнительных дисциплин для специальности 5В042100 – » Дизайн". Цель изучения дисциплины: подготовка 

специалистов эстетического воспитания и художественного образования – дизайнеров широкого профиля с 

целью углубления профессиональной подготовки студентов. 

Краткое описание дисциплины: Ознакомление с принципами и методами художественного проектирования 

необходимого оборудования жилых и общественных зданий (в том числе для городской среды), формирующих 

знания и навыки анализа форм элементов снабжения и применение закономерностей преобразования форм для 

комплексного проектирования интерьеров 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, История искусства-1, Основы дизайна -1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С)Грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 

для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Проектирование (по отраслям) 

Автор программы: Кенжегалиева С.К. 

Цель изучения курсы:  Формирование предметных компетенций проектирования ассортимента верхней 

одежды, вычислительных и художественно-графическими работ при проектировании верхней одежды  в 

подготовке дизайнера костюма, способного успешно решать потребительские задачи в условиях современного 

производства. 

Краткое содержание дисциплины: Анализ концепции проекта. Разработка эскизных серий образцов одежды, 

техническое описание, выбор методики изготовления. Выполнение проекта. Составление чертежей формы 

одежды, техническое моделирование, изготовление лекал. Разработка технологической карты изготовления 

изделий. 

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «История искусств», «Инженерная графика I, II, III», 

«Графика и моделирование», «История костюма», «Технология изготовления костюма», «Конструирование 

костюма I, II», «Элементы и процессы дизайна костюма I, II, П, IV», «Проектирование объектов дизайна 

костюма I, II,III». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Понимает теоретические основы моделирования, 

способы моделирования; моделирования  одежды  по возрастным группам изучение особенностей и овладение 

навыками проектирования моделей одежды; овладение практическими навыками конструктивного 

моделирования одежды В)Применяет на практике знания о перспективах развития моды, законах построения 

костюма, принципах и методах современного конструирования одежды; владеет навыками технического 

моделирования, выполнения технических расчетов, применяет технологические навыки по сборке швейного 

изделия С)Выполняет исследования и делает анализ современных тенденций моды и  

ассортимента женской и мужской верхней одежды различного назначения для  проектирования новых образцов 

моделей Д)Выполняет разработку нормативной технической документации на изделие, добивается точного 

соответствия получаемой формы изделия проектному эскизному замыслу; профессиональном 

уровне.проектирует костюмы различного целевого и функционального назначения, создает технические и 

рабочие эскизы будущих моделей одежды. Е)Способен обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

 

Модуль 11.2 Современные проектно-творческие дисциплины II 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины:  Проектирование объектов графического дизайна-5 

Автор программы: Моменов Б. М 

Цель изучения курса: Задачи подключения всех информационных блоков, разработка концепции фирменного 

стиля, общий стиль сайта. Углубленное изучение принципов рекламы в сети Интернет, место открытия 

рекламной графики в современной связи. 

Краткое содержание дисциплины: Визуальное оформление, эксклюзивность и оригинальность сайта, 

соответствие сайта техническим требованиям. Однородность обрабатываемого сайта с известными браузерами 
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(Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox). Техническое задание на создание сайта. Выполнение макета проекта 

сайта. 

Пререквизиты: технология тканей, элементы и процессы графического дизайна III, элементы и процессы 

графического дизайна IV, реклама и маркетинг, реклама и издательская графика 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: знать методы распространения рекламы в Сети, решение графических 

задач в Сети; знать эффективность воздействия интернет-рекламы на потребителя; знать тактику и стратегию 

рекламной деятельности; самостоятельно устанавливать концепцию в графической программе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Технология проектного обучения графическим дисциплинам 

Автор программы: Атыраубаев Б. Т. 

Цель изучения курса: Обеспечение и благоустройство средних объектов и систем» является одной из лучших 

и дополнительных дисциплин для специальности 5В042100 – «Дизайн». Ведь в настоящее время ни один 

архитектурный интерьер или ни один городской ансамбль не считается полноценным завершенным без 

«дизайнерских» дополнений, начиная от мебели и посуды и до инженерного оборудования. 

Краткое описание дисциплины: Подготовка специалистов эстетического воспитания и художественного 

образования – дизайнеров широкого профиля с целью углубления профессиональной подготовки студентов. 

Краткое описание дисциплины: ознакомление с принципами и методами художественного проектирования 

необходимого оборудования жилых и общественных зданий (в том числе для городской среды), формирующих 

знания и навыки анализа форм элементов снабжения и применение закономерностей преобразования форм для 

комплексного проектирования интерьеров 

Пререквизиты: элементы и процессы профильного дизайна-1,2, профессиональные компьютерные 

программы-1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С) грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 

для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Маркетинг и реклама 

Автор программы: Батпенова Р. А. 

Целью изучения курса: Яявляется ознакомление студентов с теоретическими основами маркетинга и 

использование элементов и принципов маркетинга в деятельности фирм и компаний. В этом курсе особое 

внимание уделяется коммуникационным числам. Коммуникационная политика-один из средств маркетинговой 

теории, то есть ознакомление студентов с основами теории рекламной деятельности, методами маркетинговой 

коммуникации, овладение профессиональными навыками рекламодателя. 

Краткое описание дисциплины: «Реклама и маркетинг» – дисциплина, собирающая изучение спроса 

потребителей на услуги с целью создания, производства, продвижения, реализации и получения высоких 

доходов, связанных с дизайном деятельности организации. Введение дисциплины» реклама и маркетинг «в 

учебный курс по специальности» Дизайн " связано с увеличением значимости рекламы и маркетинга как 

разнообразного явления современности. На формирование позитивного отношения в общественном сознании 

влияет стабильность производства, качество работы и процветание творчества дизайнера. 

Пререквизиты: " проектирование дипломного проекта» 

Постреквизиты:  Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: овладеть особенностями маркетинговой среды и ее состава; реализовывать 

правила рекламной деятельности, принятые в мировой практике; применять в работе функции, виды, средства 

рекламы и виды рекламного послания; знать термины и определения, касающиеся маркетинга и рекламы; знать 

теоретические основы и концепции маркетинга. Маркетинговая сред 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектирование 

Автор программы: Калмен С.М. 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с макетированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ создания макетов помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается макетирование линейной архитектурной 

графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических занятий. 

Пререквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-I, архитектурный дизайн систематизация 1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 
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Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е.Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Модуль 11.3 Современные проектно-творческие дисциплины IIІ 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектирование объектов архитектурного дизайна-5 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Изучить особые требования к проектированию неповторимых общественных зданий. 

Краткое описание дисциплины:  Проектирование общественных зданий по типологическим типологическим 

видам: для образования, торговли, спорта, развлечений и других направлений (по выбору студента). 

Предпроектный анализ, поиск художественного образа, обоснование решенного решения. Соответствие 

перспективного генерального плана здания ситуационным планам: разработка планов, фасадов, частей, общего 

типа, удобства территории, решения интерьера. 

Пререквизиты: Ландшафтный дизайн, проектирование объектов архитектурного дизайна III;архитектурный 

дизайн. проектирование объектов IV 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать типологические основы общественных зданий; В)Уметь 

разрабатывать проекты в программе 3D Max; С)Уметь использовать эргономические параметры в дизайне 

оборудования. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Дипломное проектирование и творческое исследование 

Автор программы:  Сагимбаев А.А 

Цель изучения курса: Уметь определять основные требования и задачи, решения, составляющие содержание 

дипломного проекта. В ходе проведения дисциплины рассматриваются требования к выбору объектов 

проектирования, основные позиции исследования и сбора имеющихся данных, методика поэтапного решения 

научно-исследовательских и профессионально-творческих проблем. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение этапами последовательности проектирования, их основным 

содержанием и основными требованиями к результатам каждого этапа; определение состава проекта, размеров 

и масштабов основных разделов и разделов диплома. 

Пререквизиты: Проектирование объектов архитектурного дизайна, элементы и процессы архитектурного 

дизайна, Ландшафтный дизайн. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С)Грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 

для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Инженерная инфраструктура 

Автор программы : Сагимбаев А.А. 

Цель изучения курса: Овладение трехмерным пространством в программе Auto CAD. 

Краткое описание дисциплины: Тень (ПСК) на проекционных чертежах построение теней на комплексной 

схеме в программе AutoCAD. Нарисовать тень конуса (цилиндра). Его единственная проекция. Рисование теней 

на аксонометре. Рисование теней граненовых форм и теней формы криволинейного видения. Перспективные 

проекции (ПП). Построение гомологических фигур. Построение перстиктива кривых линий и плоскости в 

программе AutoCAD. Построение перстективов. 

способы защиты информации. Построение теней в перспективе AutoCAD. Перстпектив интерьера. Решение 

задач с числовым обозначением в проекциях. 

Пререквизиты: Инженерная инфраструктура, Цветоведение, Основы дизайны 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основные элементы Колористского языка и материалы культуры; 

В)Знать композиционные закономерности; С)Навыки правильного применения декоративной и живописной 

структуры; Д)Понимание визуального восприятия творений. 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектирование 

Автор программы: Кыдыров А.А. 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с макетированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ создания макетов помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается макетирование линейной архитектурной 

графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических занятий. 

Пререквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-I, архитектурный дизайн систематизация 1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С. методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 
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