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ББК 65.263.1 

О - 14 

 Элективті модульдер каталогы Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университеті 

Ғылыми Кеңесінің шешімімен баспаға ұсынылды (№7 хаттама, 10 ақпан 2021 ж.).  

 

Элективті модульдер каталогы. 2021-2022 оқу жылы. - Ақтӛбе: «Жұбанов 

университеті» баспасы, 2021. – 194 б. 

  

        Каталог білім беру бағдарламаларының жалпы білім беру, базалық және кәсіптендіру 

пәндерінің таңдау компоненттері тізбелерінен, таңдау компоненттерінің қысқаша 

сипаттамаларынан тұрады.  
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ТҤСІНІК ХАТ 

 

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

университетінің Білім бағдарламаларын 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! 
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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. (1.09.2020 жылғы №372 ӛзгертулермен 

және толықтырулармен). 

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. 

(24.12.2020 жылғы №539 ӛзгертулермен және толықтырулармен). 

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

жүйесі (ҚР МЖМБС. 5.05.001-2005). 

 

5. Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университеті Ғылыми Кеңесінің шешімдері. 

 

6. Элективті пәндер каталогының ережесі (Қ.Жұбанов атындағы АӚУ, 2021 ж.). 
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КӘСІБИ-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 

6В01401-МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ  
1 КУРС 

Қабылдау жылы: 2021 ж.  

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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ем

ес
т
р
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р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

2 Модуль - Музыкалық-теориялық және орындаушылық, 14 академиялық кредит 

БП ЖК MТNS 1201 Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио 1 4 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК 
NMA (for,bay,dom, 

kob) HD 1 1203 

Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз) және Хорды дирижерлау1 
2 5 

 

2 Модуль - Музыкалық-теориялық және орындаушылық 

 

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

Пәннің атауы: Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио 

Бағдарлама авторы: оқытушы: Алиева А.К. 

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

шығармашылық факультеттеріндегі  мектеп әндерін кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, ән айту ӛнерінің 

барлық саласынан білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық жеткізе  үйрете алатын, ӛзбетінше жұмыс 

істеуге қабілетті, дауыс қою әдісін меңгерген, мектеп репертуарындағы әндерді оқушыларға кәсіби деңгейде 

үйрете алатын музыка мұғалімдерін даярлау. Білім алушының музыкалық  есту түсінігін  дамыта  отырып, 

шығармадағы  кӛп дауыстылықты ажыратып,  берілген  бағытта ӛзгерте алатындай  дәрежеге жеткізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:. Музыка мұғалімін даярлау аясында музыкалық есту, музыкалық ойлау және есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. Таза айту  дағдыларын қалыптастыру. Музыкалық диктант жазуға машықтану 

Музыкалық материалдар үзінділеріндегі музыкалық құрылым  мен  тіл  элементтерін есту  қабілеттері арқылы  

талдауды  қалыптастыру. Интонация жаттығулары. Ән айту: тониктен тоникке дейінгі, кез-келген сатыдан 

жоғарыға және тӛменге қарай әртүрлі режимдер. Ритмикалық жаттығулар. Ритмикалық диктант. Ритмикалық 

импровизациялар. Сырлау. Музыкалық диктанттар (ауызша, жазбаша). Дыбыс, оның физикалық және 

музыкалық қасиеттері. Тіркелу Дыбыс шкаласы. Дыбыстардың атаулары. Музыкалық нота, ұзақтығы. Бесінші 

шеңбер. Халық музыкасының әуендері. модуляция. Хроматизм. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» пәні. 

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

«Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы», «Қазақ және әлем музыка әдебиеті», «Гармония және 

суырып салма». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім және түсіну. Дыбыстардың түрлері олардың үндестілігі, 

үшдыбыстылықтың түрлері негізгі басқыштардан құралатын аккордтарды біледі, ноталық диктант жаза алады. 

Гармония, полифония негізгі музыка теориясының негіздері мен сольфеджио пәндерінің байланыстылығын 

біледі, түсінеді В)Қолдану. Тәжірибеде білім мен түсінік қабілеттілігін қолданады. Музыкалық шығармалардың 

образын талдау кезінде олардың бір бірімен байланыстылығын ажырата алады.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. 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тәрбие кеңістігіндегі ұлттық руханиятты зерттеудің ғылыми негіздері. Ұлттық 

руханияттың қалыптасуындағы педагогикалық ой-пікірлер генезисі. Ұлттық руханияттағы кемел адам үлгісі. 

Дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайнар кӛздері. Кӛпмәдениетті тұлға қалыптастырудың мәні. Бүгінгі білім беру 

жүйесіндегі этномәдени таным мен тәрбие.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы мектеп курсы, мектеп курсындағы әлеуметтік-саяси 

пәндер. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі әлеуметтік саяси пәндер. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А).Болашақ мамандарға  қоғам ӛміріндегі ұлттық руханияттың  ролі туралы 

түсінігінің болуы, ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру; В).Этнопедагогикалық, этномәдени, әлеуметтік-
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саяси, кӛпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас мәдениетін меңгеру; С).Жоғары 

деңгейлі ұлттық абырой, патриотизм мен азаматтылық, тӛзімділік пен гуманизм; D).Этносаралық, 

конфессияаралық және мәдениетаралық сұхбатқа әзірлік; Е).Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда ӛзін-ӛзі 

дамытуға, ӛзін-ӛзі танытуға, бойындағы негізгі күш-қуатын орынды жұмсай білуге мүдделі. 

 

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

Пәннің атауы: Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау 1 

Бағдарлама авторы: оқытушылар оқытушылар: п.ғ.к.,доцент  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: Негізгі музыкалық аспаптарда ойнауды үйрену мен жаттығу және хормен жұмыс 

жасау бойынша дирижерлауды меңгеру. Оқушылардың мектеп репертуарын таңдауға мүмкіндік беру. 

Дирижерлау әнімен хормен жұмыс кӛрсете отырып, сүйемелдеумен (капелла) жұмыстар жүргізу. Дирижерлік 

техниканы, кӛркем образды жеткізе білу, шығарманың динамикалық жарықтығы мен интонациялық 

экспрессивтілігі. 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: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» пәні, «Музыка теориясының негіздерімен 

сольфеджио». 

«Постреквизиттері: Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау 2,  

«Вокал және мектеп репертуарының практикумы», «Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы», 

«Қазақ және әлем музыка әдебиеті», «Гармония және суырып салма», «Мамандық (фортепиано, баян, домбра, 

кобыз) және Хорды дирижерлау». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білу және түсіну; Орындаушылық және концертмейстерлік дағдыларын 

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

В)Қолдану; Жеке оқыту кезінде білім алушылардың психологиялық-педагогиалық сипаттамасын біледі; 

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

орындаушылық білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады және талдайды. 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, бағалау: Орындаушылық,шығармашылық жұмыстар бойынша репертуардың ерекшелігін, 

шығарманың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білуді меңгереді. 

 

6В01401–МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ 

2 КУРС 

Қабылдау жылы: 2020ж.  

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

4.1 Модуль - Менеджмент,  педагогика және инклюзивті, музыкалық-орындаушылық білім,  

23 академиялық кредит 

БП ЖК GSS 2204 Гармония және суырып салма 3 5 

ЖББП ТК BBM 2107 Білім берудегі менеджмент 3 5 

БП ЖК IBB 2205 Инклюзивті білім беру 3 4 

БП ТК Ped 2206 Педагогика 3 4 

БП ТК VMRP 2207 Вокал және мектеп репертуарының практикумы 4 5 

4.2 Модуль - Музыкалық-орындаушылық  білім және академиялық адалдық, 23 академиялық 

кредит 

БП ЖК GSS 2204 Гармония және суырып салма 3 5 

ЖББП ТК АА 2107 Академиялық адалдық 3 5 

БП ЖК IBB 2205 Инклюзивті білім беру 3 4 

БП ТК PР 2206 Практикалық педагогика 3 4 

БП ТК AAA 2207 Академиялық ән айту  4 5 
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5.1 Модуль - Музыкалық-теориялық және гуманитарлық білім, 33 академиялық кредит 

БП ТК 
Spe (for,bay,dom, 

kob) HD 2208 

Мамандық (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және 

Хорды дирижерлау  
3,4 10 

БП ТК HKHZhZhP 2209 Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы    3,4 10 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 4 5 

БП ТК KAMA 2210 Қазақ және әлем музыка әдебиеті 4 6 

БП   Педагогикалық практика 4 2 

5.2 Модуль -Орындаушылық іс-әрекет және философия, 33 академиялық кредит (білім 

траекториясы: аспапта орындаушылық) 

БП-ТК OA 2208 Оркестрлік аспаптар  3,4 10 

БП-ТК ОPM 2209 Оркестрлік партияларды меңгеру 3,4 10 

ЖББП-МК Fil 2108 Философия 4 5 

БП ТК AAOA  2210 Арнайы аспаптар  оқыту әдістемесі 4 6 

БП   Педагогикалық практика 4 2 

5.3 Модуль -Орындаушылық,  дәстҥрлі іс-әрекет және философия, 33 академиялық кредит (білім 

траекториясы: дәстҥрлі ән) 

БП ТК DODK 2208 Дәстүрлі орындаушының дауыс қойылымы 3,4 10 

БП ТК DMF 2209 Дәстүрлі музыка және фольклор  3,4 10 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 4 5 

БП ТК BKAOOT 2210 Батыс Қазақстан ән орындаушыларының  ӛнер тарихы 4 6 

БП   Педагогикалық практика 4 2 

 

4.1 Модуль - Менеджмент,  педагогика және инклюзивті,  

музыкалық-орындаушылық білім 

 

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

Пәннің атауы: Гармония және суырып салма. 

Бағдарлама авторы:  оқытушы-магистр Алиева А.К. 

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», «Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, 

баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау )». 

Постреквизиттері: «Мамандық (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау», «Хор класы 

және хормен жұмыс жасау практикумы» «Қазақ және әлем музыка әдебиеті». 

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 Вокал және мектеп репертуарының практикумы 

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: 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 репертуарының практикумы» 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», «Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, 

баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау )»,  

Постреквизиттері: «Мамандық (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау», «Хор класы 

және хормен жұмыс жасау практикумы» «Қазақ және әлем музыка әдебиеті». 

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)Қолдану: 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. 

 

4.2 Модуль - Музыкалық-орындаушылық  білім және академиялық адалдық 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық ән айту 

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: Академиялық ән айту пәні 2 курстың  ІІ жарты жылдығында оқытылады. 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 академиялық ән айту дағдыларын қалыптастыру 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. 

Академиялық ән айту дағдылары мен  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», «Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, 

баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау )» 

Постреквизиттері: «Мамандық (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау», «Хор класы 

және хормен жұмыс жасау практикумы» «Қазақ және әлем музыка әдебиеті». 
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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)Қолдану: 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. 

 

5.1 Модуль - Музыкалық-теориялық және гуманитарлық білім 

 

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

Пәннің атауы: Мамандық (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және 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 Алиева А.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», «Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, 

баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау )» 

Постреквизиттері: «Мамандық 1 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау», «Хор класы 

және хормен жұмыс жасау практикумы 1» «Қазақ және әлем музыка әдебиеті». 

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. 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 практикумы. 

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). 



 
10 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, 

баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау )».  

Постреквизиттері: «Мамандық 1 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау», «Хор класы 

және хормен жұмыс жасау практикумы 1» «Қазақ және әлем музыка әдебиеті». 

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 және әлем музыка әдебиеті. 

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

Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ және әлем музыка әдебиеті» пәнін оқыту арқылы  ұлттық және әлемдік 

музыкалық мәдениетіміздің тарихи тегі мен табиғатының терең мағлұматтарын, әдебиетін 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 «Қазақ және әлем музыка әдебиеті» пәнін оқып үйренуде жалпы мәдениетпен қатар 

әдебиетті меңгереді. Музыкалық ӛнердің тарихын, әдебиетін 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, 

әншілік және ақындық ӛнер, XX ғасыр кәсіби музыка мәдениеті мен әдебиеті, қорыта айтқанда, «Қазақ және 

әлем музыка әдебиеті» пәні бойынша қажетті толық ақпарат беріледі. Болашақ маман жалпы музыка 

тарихының маңыздылығын әдебиетін түсінуі қажет. Құзіреттілігі  қалыптасқан кәсіптік қызығушылығы бар 

маман болуы керек. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, 

баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау )», «Мамандық  (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және 

Хорды дирижерлау». 

Постреквизиттері: «Мамандық 1 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау», «Хор класы 

және хормен жұмыс жасау практикумы 1», «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. 

 

5.2 Модуль -Орындаушылық іс-әрекет және философия 

(білім траекториясы: аспапта орындаушылық) 

 

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

Пәннің атауы:  Оркестрлік аспаптар 

Бағдарлама авторы: оқытушылар: PhD философия докторы Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., 

магистр Берденова А.Ж. 

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, оркестрлік негізгі аспапты меңгерген,  

музыкалық шығарманы оркестрге лайықтап жасай білетін 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, оркестрлік негізгі 

аспапта ойнаудың шығарманы оркестрге лайықтап жасау тәсілдерін меңгерген жоғары білімді музыканттарды 
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тәрбиелеуге бағытталған. Классикалық және қазіргі оркестрлік және күйшілік мектептерінің дәстүрлерін оқып 

біледі.  

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, 

баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау )».  

Постреквизиттері: «Мамандық 1 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау», «Хор класы 

және хормен жұмыс жасау практикумы 1» «Қазақ және әлем музыка әдебиеті». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Оркестрлік аспаптарда орындаушылық және 

концертмейстерлік дағдыларды, 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. Оркестрлік 

аспаптармен жұмыс жасау мен шығармашылық үрдістің негізгі заңдылықтарын қолданады. D)Ұжымдық 

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:  Оркестрлік партияларды меңгеру 

Бағдарлама авторы: оқытушылар: PhD философия докторы Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., 

магистр Берденова А.Ж. 

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, негізгі аспапты және оркестрлік 

партиялармен жұмыс жасауды 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, оркестрлік 

партияларды жіктей білетін, музыкалық аспапта ойнаудың, оркестрлік партияларды меңгерудің ең негізгі 

тәсілдерін меңгерген жоғары білімді музыканттарды тәрбиелеп шығаруға бағытталған. Оркестрлік партиялар 

оқытылады. Шығармалардың мәнін ашу, түрлі стильдердін, жанрлардың, орындау-шылық тембрлік 

дыбысының ӛрнектік мәнін ой елегінен ӛткізіп, жоғарғы кӛркемдік деңгейдегі концерттік репертуарды 

шығармашылық тұрғында игереді. Білім алушылардың әртістік қабілетін дамумен қатар, жеке бойыдағы 

дарындылығы ашылады. Педагогикалық психология негіздерімен бірге психологиялық шеберлік жетілдіріледі 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, 

баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау )».  

Постреквизиттері: «Мамандық 1 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау», «Хор класы 

және хормен жұмыс жасау практикумы 1» «Қазақ және әлем музыка әдебиеті». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Орындаушылық және оркестрлік партиялармен жұмыс жасау 

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. оркестрлік партиялармен жұмыс жасау 

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 білуді меңгереді. 

 

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

Пәннің атауы:  Арнайы аспаптар оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: оқытушылар: PhD философия докторы Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., 

магистр Берденова А.Ж. 

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, арнайы аспаптар оқыту әдістемесі 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 ең негізгі тәсілдерін меңгерген жоғары білімді музыканттарды тәрбиелеп шығаруға бағытталған. Пән 

біліктілігі жоғары музыкант орындаушының арнайы кәсіби білімін, іскерлік пен дағдыларын қалыптастырушы 

негізгі пән болып табылады. «Арнайы аспаптар оқыту әдістемесі» пәні домбыра аспабында ойнауды оқытудың 



 
12 

әртүрлі мектептерінің педагогикалық үрдістерін үйренуге, отандық педагогикалық мектептердің қалыптасуы 

және танымал педагогтардың тәжірибелерін меңгеруді қалыптастыратын пән болып табылады. Халық аспаптар 

класының міндеті—балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр, ансамбль әртісі( жетекшісі ) ретіндегі 

кәсіби жұмысына қажетті кӛркемдік музыкалық-орындаушылық шеберлігін игерген жоғары кәсіби мамандарды 

даярлау. Аспапта оқыту әдістемесі» бағдарламасы бес негізгі бӛлімнен тұрады; шәкіртпен ара-қатынастықтың 

айрықша мәні, домбыра үйренудің алғы шарттары, қол қойылымы, дыбыс сапасы,  техникалық ӛрістер, негізгі 

штрихтар категориясы, сыныптар бағдарламасы. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, 

баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау )».  

Постреквизиттері: «Мамандық 1 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау», «Хор класы 

және хормен жұмыс жасау практикумы 1» «Қазақ және әлем музыка әдебиеті». 

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

меңгерген. Арнайы аспаптар оқыту әдістемесі 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. Арнайы аспаптар оқыту әдістемесі 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 білуді меңгереді. 

 

5.3 Модуль -Орындаушылық,  дәстҥрлі іс-әрекет және философия 

(білім траекториясы: дәстҥрлі ән) 

 

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

Пәннің атауы: Дәстүрлі орындаушының дауыс қойылымы 

Бағдарлама авторы: оқытушылар: магистр Қалуова П.Қ., Абдирова Г.А. 

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

шығармашылық факультеттеріндегі кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, дәстүрлі орындаушылық ӛнердің 

әдіс – тәсіддерін меңгерген  білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық жеткізе алатын, ӛзбетінше жұмыс 

істеуге қабілетті, дәстүрлі орындаушының дауыс қойылымы әдісін меңгерген, дәстүрлі ӛнерді (жыр, терме, 

халық әндері)  оқушыларға кәсіби деңгейде үйрете алатын музыка мұғалімдерін даярлау.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дәстүрлі әндерді орындаудағы дауысты қою және дамыту. Дыбыс шығару 

негіздері. Тыныс алу техникасы.  Мәтінді дикциялық; артикуляциялық анықтығымен жұмыс жасау. Дауыс қою  

пәнінде вокалдық жаттығуларды  қолдану.  Дикция және орфоэпия негіздерін қолдану. Әншілік дыбысталу 

үнімен дикцияның байланысы және артикуляцияның ерекшеліктері. Дауысты және дауыссыз дыбыстармен 

жаттығу. Диафрагманы дұрыс пайдалану. Дыбыс күштілігін дамыту. «Дәстүрлі орындаушының дауыс 

қойылымы» пәні 2 -курстың 3,4 семестрлерінде дәстүрлі ән траекториясы бойынша оқытылып басталады. Оқу 

курсы ән айту процессінің теория және практика жүзінде меңгерілуі, сонымен қатар, сабақта студенттердің 

алған білімдерін ӛз бетінше жүргізе алу мәселелері қарастырылады. «Дәстүрлі орындаушының дауыс 

қойылымы» 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 мектептермен қатар, музыка мектептерін кәсіби даярланған педагог орындаушы дайындауда маңызды 

роль атқарады. Практикалық, орындаушылық және педагогикалық шеберлікті шыңдауда керекті педагогикалық 

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

дәстүрлі орындаушы (әнші) 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. әуендер мен әндердің таңдауын тыңдау. Дәстүрлі орындаушының дауыс қойылымы бойынша тыныс 

алу аппараттарының дыбыс шығарылымын қалыптастыру мен дауыс жаттығуларын жасап үйрену. 

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, 

баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау )».  

Постреквизиттері: «Мамандық 1 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау», «Хор класы 

және хормен жұмыс жасау практикумы 1» «Қазақ және әлем музыка әдебиеті». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білу және түсіну: Дәстүрлі орындаушылардың  шығармаларын, жыр, 

терме, халық әндерін а cappella (сүйемелдеусіз) орындайды және ӛз сүйемелдеуімен орындай алады; дәстүрлі 

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

орындаушылық  білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады. Мамандық бойынша сұрақтaрға жауап бере 

алады, музыкалық терминдерді біледі; Дәстүрлі орындаушының дауыс қойылымының негізгі заңдылықтарын 

қолданады. С)Талдау: Дәстүрлі ән ӛнері шығармаларының 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 



 
13 

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

шығармашылық жұмыстар  бойынша репертуардың ерекшелігін, шығарманың маңызын, қорытындылар 

сәйкестігін бағалай біледі. 

 

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

Пәннің атауы: Дәстүрлі музыка және фольклор.  

Бағдарлама авторы: оқытушы: магистр Қалуова П.Қ. 

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

дұрыс түсініп, шығармашылық мәнде ойнау қабілетін дамыту;  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Музыкалық Фольклор карастыратын мәселелердің ауқымы кең. Музыкалық 

Фольклор музыка мәдениетінің тууына себеп болған қоғамдық-әлеуметтік құбылыстарды қамтыса, музыкалық 

фольклор халық музыка ӛнерінің ӛмірдегі колданысы мен орнын, ауызекі шығармашылығы - авторлық ән-

күйлердің табиғатын қарастырады. Демек, бұл атаулардың ӛзара байланыстылығымен қатар, бір-бірінен 

айырмасы да бар.  Әлем халықтарының фольклоры ұлттық тӛл ӛнерінің шеңберінде ӛзіндік және айқын 

білдірілген этникалық ӛзгешелікпен, аумақтық және жергілікті стильдік үлгімен ерекшеленеді. Халық 

шығармашылығының тәрбиелік әуелетін жүзеге асыруда музыкалық фольклор айтарлықтай рӛл атқарды. Ол 

мәдени мұра, тарихи-рухани құндылық, халықтық салт-дәстүрлер, этнопедагогика, фольклор, дәстүрлі халық 

музыкасы және тағы басқа түсініктермен тығыз байланыста болғандықтан, оның ерекшеліктері мен табиғатын 

ғылымның философия, педагогика, психология, этнография, фольклористика, ӛнертану және музыкатану 

секілді сан алуан салаларына арқа сүйелінеді. Қазақ ұлт болып құрылғаннан бастап еліміздің тӛл музыкасы 

бірге дамыды. Ән-күй арқылы әдет-ғұрып, дәстүрлі салт-сана ұрпақтан -ұрпаққа жетіп, кӛшпелі халқымыздың 

рухани мәдениетіне айналды. Әлдилеген сәбиден бастап қарттарымызға дейін қуаныш пен мұңын музыка 

арқылы жеткізді. Бесік жыры, қыз ұзату, келін түсіру, сүндет той, т.б ойын-сауық, ән-күймен әсерленіп отырды. 

Әсіресе, лирикалық- әлеуметтік тақырыпқа арналған оқиғалы желіде туған, формасы күрделі музыкалар 

орындаушылығы жағынан мықты шеберлікті қажет етті. Қазақ халқының ақын, жырау, жыршы, әнші, ӛлеңші, 

күйшілері музыкалық мәдениеттің негізін қалады. Музыкалық фольклор – халықтың музыкалық мұрасы мен 

шығар-машылығын жинайтын, зерттейтін ғылым саласы. Музыкалық фольклор музыка мәдениетінің пайда 

болуына себеп болған қоғамдық-әлеуметтік құбылыстарды қамтиды. Этнография ғылымының танымдық 

категорияларына сүйене отырып, музыкалық фольклор қазақ халқының музыкалык мәдениетін тарихи-

орхеология, ғылыми-методологиясы және музыка теоретикалық әдіснама негізінде қарастырады. «Дәстүрлі 

музыка және фольклор» 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 шығаруға бағытталған.  

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, 

баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау )».  

Постреквизиттері: «Мамандық 1 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау», «Хор класы 

және хормен жұмыс жасау практикумы 1» «Қазақ және әлем музыка әдебиеті». 

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

классикалық және қазіргі 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. Дәстүрлі музыка және фольклор 

тарихын, теориясын, тәжірибесін қолданады; С)нота материалдарын оқиды, тану сауатын меңгерген, 

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

шешеді; D)Дәстүрлі музыкалық репертуарларыды 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: Батыс Қазақстан ән орындаушыларының  ӛнер тарихы. 

Бағдарлама авторы:  оқытушы Абдирова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  «Батыс Қазақстан ән орындаушыларының  ӛнер тарихы» пәнін оқыту арқылы 

дәстүрлі орындаушылық мәдениетіміздің тарихи тегі мен табиғатының терең мағлұматтарын білетін болашақ 

музыка мамандарын дайындау.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының рухани жәдігерліктерінің ішінде мақтаныш етер бай мұрасының 

бірі – дәстүрлі әндер. Музыка зерттеушілерінің айтуына қарағанда, халқымызда 5 мыңнан аса күй, 12 мыңға 

жуық ән бар кӛрінеді. Бұл  - қазақ әншілік ӛнердің сан ғасырлық даму тарихының бар екендігін бірден бір 

айғағы. Киелі қара домбыра мен қарт қобыз сүйемелдеуімен айтылатын дәстүрлі ән ӛнері кемел құрылымымен, 

кең диапазон, күрделі ырғақ-иірімдерімен ерекшеленеді.  Талай ғасыр сүзгісінен ӛтіп бүгінге жеткен дәстүрлі 

ән ӛнерінде әуендік, орындаушылық, құрылымдық ӛзгешеліктері мен кең тараған мекеніне байланысты шартты 
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түрде бірнеше мектеп қалыптасты. Олар – Арқа, Батыс, Сыр және Жетісу мектептері. Батыс ән мектебінің 

ӛкілдері Мұхит Мереалыұлы; Ғарифолла Құрманғалиев; Батыс Қазақстан ән орындаушы-арының  кәсіби 

әншілік ӛнерінің қалыптасуы, тарихы, дамуы, шарықтау шегі оқытылады. Ӛзінің қалыптасу кезеңінен бастап, 

кәсіби әншілік ӛнеріміздің жағрафиялық орналасуына байланысты мектептерге бӛлінуі жайлы толық мағұлмат 

беріледі. Батыс мектебінің іргетасын қалаушылары және жалғастырушы шәкірттерінің  орындаушылық ӛнер 

тарихын меңгереді.Білім алушылардың дүниетанымы мен ӛнер 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 «Батыс Қазақстан ән орындаушыларының  ӛнер тарихы» пәнін 

оқып үйренуде жалпы мәдениетті меңгереді. Музыкалық ӛнердің тарихын оқи отырып, қазіргі заманғы 

заманауи музыкамен ұштастырып жалғастырылады. Мұнда қамтитын мәселелер: Дәстүр және музыкалық 

мәдениет кӛріністері, түрлі жазбалардагы музыка ӛнеріне қатысгы мәліметгер, музыкалық - эпикалық дәстүр, 

әншілік, жыршылық ӛнер, кәсіби музыка мәдениетін,. қорытып айтқанда, «Қазақ және әлем музыка тарихы» 

пәні бойынша қажетті толық ақпаратты таба аласыз.  

Пререквизиттері: «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио», «Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, 

баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау)». 

Постреквизиттері: «Мамандық 1 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау», «Хор класы 

және хормен жұмыс жасау практикумы 1» «Қазақ және әлем музыка әдебиеті». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Батыс Қазақстан ән орындаушыларының  ӛнер тарихын біледі. 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 (дәстүрлі ән, жыр терме) қалыптастырады; тарихи музыкалық білімді тәжірибеде 

қолданады. 

 

5В010600–МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ 
3 КУРС 

Қабылдау жылы: 2019 ж.  

Компонент 
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9.1 Модуль - Музыкалық-щығармашылық іс-әрекет, 20 кредит 

БП ТК  NMA 1 3219 Негізгі музыкалық аспап 1 (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз; хорды дирижерлау) 

5,6 10 

БП ТК HKHZhZh 1 3220 Хор класы және хормен жұмыс жасау 1 5,6 10 

9.2 Модуль -Орындауашылық шеберлік, 20 кредит 

БП ТК UMA 1 (HD) 3219 Ұрмалы музыкалық аспап 1 (хорды дирижерлау) 5,6 10 

БП ТК BBMHAA 1 3228 Білім беру мекемелеріндегі хормен ән айту 1 5,6 10 

10 Модуль – Музыкалық-педагогикалық пәндер, 15 кредит 

БП  ЖК BOT 3221 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 5,6 5 

КП ЖК MPOІТСR 3322 Музыка пәнін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар 5 5 

БП ЖК BHOA 3223 Вокал және хор ӛнерінің әдістемесі 6 3 

БП  Педагогикалық практика 6 2 

11.1 Модуль – Музыкалық-орындаушылық пәндер, 25 кредит (білім траекториясы: аспапта орындау) 

КП ТК 
KMAMROSh 3324 

Қосымша музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз) және мектеп репертуарын орындау шеберлігі 

5,6 10 

КП ТК KFA 3325 Қазақ фольклор ансамблі 5,6 10 

КП ТК PPAKЕ 3326 Педагогикалық практикаларды әдістемелік қамтамасыз ету 6 5 

11.2 Модуль -  Музыкалық-шығармаларды тыңдау және орындау, 25 кредит 

КП ТК 
ТMABМMRU 

3324 

Туыстас музыкалық аспаптарды және балалар музыка 

мектебінің репертуарын үйрену 

5,6 10 

КП ТК OOTAO 3325 Орындаушылық ӛнер тарихы және ансамбльдік орындау 5,6 10 

КП ТК 
BMAZhOE 3326 

Балалар музыкалық аспаптарында жеке оқытудың 

ерекшеліктері 

6 5 

 

9.1 Модуль - Музыкалық-щығармашылық іс-әрекет 

 

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

Пәннің атауы: Негізгі музыкалық аспап 1 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз; хорды дирижерлау). 
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Бағдарлама авторы: оқытушылар: п.ғ.к., доцент Мукеева Н.Е., п.ғ.к., доцент Бекниязов Б.Б., PhD философия 

докторы Раимбергенов А.И, магистрлер: Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Алиева А.К., Қалуова П.Қ., 

Берденова А.Ж.,  оқытушылар: Байшукурова 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 1, 2 курстардағы негізгі музыкалық аспап бойынша оқытылған материалды 

әрі қарай 5,6 семестрлерде үзбей жалғастырады. Аспапта ойнау техникасын одан әрі мектеп әндерімен қоса 

жетілдіріледі. «Негізгі музыкалық аспап 1 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз; хорды дирижерлау)» пәні  

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 (фортепиано, баян, домбыра, қобыз; хорды дирижерлау)», «Хор 

класы және хормен жұмыс жасау»; «Вокал және мектеп ән репертуарын орындау», «Гармония», «Музыкалық 

педагогика». 

Постреквизиттері: «Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық 

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

музыкалық аспап)», «Қазақ ұлт аспаптар оркестрі және халық шығармашылығы. 

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., практик - маман 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 1, 2 курстарда оқытылған 

материалдарды әрі қарай жалғастыра отырып, 5,6 семестрлерде үзбей оқытылады. Бұл пән 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 хормен жұмыс жасау»; «Вокал және мектеп ән репертуарын орындау», 

«Гармония», «Музыкалық педагогика». 

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, 
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шығармашылық жұмыстар бойынша репертуардың ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар 

сәйкестігін бағалай білуді меңгереді. 

 

9.2 Модуль -Орындауашылық шеберлік 

 

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

Пәннің атауы: Ұрмалы музыкалық аспап 1  (хорды дирижерлау).  

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

докторы Раимбергенов А.И, магистрлер: Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Алиева А.К., Қалуова П.Қ., 

Берденова А.Ж.,  оқытушылар: Байшукурова 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: Пән 1, 2 курстардағы негізгі музыкалық аспап бойынша оқытылған материалды 

әрі қарай 5,6 семестрлерде үзбей жалғастырады. Аспапта ойнау техникасын одан әрі мектеп әндерімен қоса 

жетілдіріледі. 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: Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз; хорды дирижерлау)», «Хор 

класы және хормен жұмыс жасау»; «Вокал және мектеп ән репертуарын орындау», «Гармония», «Музыкалық 

педагогика». 

Постреквизиттері: «Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық 

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

музыкалық аспап)», «Қазақ ұлт аспаптар оркестрі және халық шығармашылығы. 

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 1. 

Бағдарлама авторы: оқытушы  Байшукурова А.Ж., практик - маман 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 беру мекемелеріндегі хормен ән айту 1».» пәні 1, 2 курстарда оқытылған 

материалдарды әрі қарай жалғастыра отырып, 5,6 семестрлерде үзбей оқытылады. 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 хормен жұмыс жасау»; «Вокал және мектеп ән репертуарын орындау», 

«Гармония», «Музыкалық педагогика». 

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.  

 

10 Модуль – Музыкалық-педагогикалық пәндер 

 

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

Пәннің атауы: Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары. 

Бағдарлама авторы: оқытушы-магистр Мухтарова С.К. 

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. 



 
17 

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», Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз; 

хорды дирижерлау)», «Гармония», «Музыкалық педагогика». 

Постреквизиттері: «Қазіргі заман музыкасы», «Қазақ ұлт аспаптар оркестрі және халық шығармашылығы», 

«Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық технологиялар», «Музыкалық 

білім беру әдіснамасы». 

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) Е). 

Пәннің атауы: Музыка пәнін оқытудағы ІТ және цифрлық технология  

Бағдарлама авторы: оқытушы п.ғ.к., доцент Мукеева Н.Е., аға оқытушы-магистр  Алиева А.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Музыка пәнін оқытудағы ІТ және цифрлық технологияны оқытудың әдістемесін 

білетін, кәсіби бағыттағы мақсатты әдістемелік дайындығы қалыптасқан музыка пәнінің мұғалімін дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Музыкалық білім мамандығы бойынша болашақ мамандардың кәсіби дайындығы 

жолында музыкалық білім беруді оқытудағы ІТ және цифрлық технология 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. Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі пәнінің құрылымы 

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

білім алушыларды шығармашылық қызметке баулу; ансамбльдік орындау; орындаушылық практика. 

Музыкадағы дыбыстар қозғалысының ӛзара байланысын таңдап ажырата білетін, кӛркем ӛнерде бағалай және 

қолдана білетін маман дайындауға бағытталған.   

Пререквизиттері: «Инклюзивті білім беру», Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз; 

хорды дирижерлау)», «Гармония», «Музыкалық педагогика». 

Постреквизиттері: «Қазіргі заман музыкасы», «Қазақ ұлт аспаптар оркестрі және халық шығармашылығы», 

«Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық технологиялар», «Музыкалық 

білім беру әдіснамасы». 

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 дескрипторлары А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Вокал және хор ӛнерінің әдістемесі 

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

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

жүзеге асыруға қабілетті, вокал және хор ӛнерінің әдістемесін меңгерген, 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. Хор сабағының ӛзіндік жұмысының ерекшелігі бар, яғни: бір жағынан студенттер хор ұжымының 

мүшелері болып табылады, сонда үйреніп, ән салады, екінші жағынан осы хор ұжымы студенттердің хорды 

басқарудың практикалық тәжірибесін үйренуі үшін негіз болады. Хорда әнге үйрету кезінде шығарманың вокал 

дағдыларын талдау маңызды роль атқаратынын атап ӛтуге болады. 

Пререквизиттері: «Инклюзивті білім беру», Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз; 

хорды дирижерлау)», «Гармония», «Музыкалық педагогика». 
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Постреквизиттері: «Қазіргі заман музыкасы», «Қазақ ұлт аспаптар оркестрі және халық шығармашылығы», 

«Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық технологиялар», «Музыкалық 

білім беру әдіснамасы». 

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

композиторлардың ӛмірбаяны туралы білу; В)Оқу барысында шығармаға теориялық талдау жасау әдістерін 

игеру. Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарын шешу; С)Алған білімдерін музыкалық 

ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ету. Күрделі шығармаларды талдау және орындау мәнерін 

меңгеру.Дирижерлық хор білімі дағдыларын практикада қолдану іскерлігін пайдаланады . Д) Баға 

пікірлерін және қорытындыларын талқылау қабілеттіліктер. Е) Іс жүзінде педагог-хор жетекшісі, студенттердің 

ӛз бетінше хордағы вокалды үйрену мен музыкалық жетілуі және оларды дирижерлық хор білімі дағдыларын 

практикада қолдану іскерлігін және  орындаушылық, шығармашылық жұмыстар  бойынша репертуардың 

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

мәнерлі, кӛркемдік-идеялық мазмұнын ашып орындайды. 

 

11.1 Модуль – Музыкалық-орындаушылық пәндер, (білім траекториясы: аспапта орындау) 

 

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., доцент Мукеева Н.Е., п.ғ.к., доцент Бекниязов Б.Б., PhD философия 

докторы Раимбергенов А.И, магистрлер: Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Алиева А.К., Қалуова П.Қ., 

Берденова А.Ж.,  оқытушылар: Байшукурова 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: «Инклюзивті білім беру», Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз; 

хорды дирижерлау)», «Гармония», «Музыкалық педагогика». 

Постреквизиттері: «Қазіргі заман музыкасы», «Қазақ ұлт аспаптар оркестрі және халық шығармашылығы», 

«Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық технологиялар», «Музыкалық 

білім беру әдіснамасы». 

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: 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: 

-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. 
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- ӛзін-ӛзі сырттан тыңдай білу қажеттлігі. 

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

құралдарын іздеудің маңыздылығы. 

Пререквизиттері: «Инклюзивті білім беру», Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз; 

хорды дирижерлау)», «Гармония», «Музыкалық педагогика». 

Постреквизиттері: «Қазіргі заман музыкасы», «Қазақ ұлт аспаптар оркестрі және халық шығармашылығы», 

«Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық технологиялар», «Музыкалық 

білім беру әдіснамасы». 

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: Педагогикалық практикаларды әдістемелік қамтамасыз ету. 

Бағдарлама авторы: оқытушы п.ғ.к., доцент 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 

педагогикалық және музыкалық-орындаушылық шеберлік дағдыларын ұйымдастырып басқаруда, сонымен 

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

Пререквизиттері: «Инклюзивті білім беру», «Гармония», «Музыкалық педагогика». 

Постреквизиттері: «Қазіргі заман музыкасы», «Қазақ ұлт аспаптар оркестрі және халық шығармашылығы», 

«Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық технологиялар», «Музыкалық 

білім беру әдіснамасы». 

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.   

 

11.2 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: оқытушылар: п.ғ.к., доцент Мукеева Н.Е., п.ғ.к., доцент Бекниязов Б.Б., PhD философия 

докторы Раимбергенов А.И, магистрлер: Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Алиева А.К., Қалуова П.Қ., 

Берденова А.Ж.,  оқытушылар: Байшукурова А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш. 

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: «Инклюзивті білім беру», Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз; 

хорды дирижерлау)», «Гармония», «Музыкалық педагогика». 
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Постреквизиттері: «Қазіргі заман музыкасы», «Қазақ ұлт аспаптар оркестрі және халық шығармашылығы», 

«Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық технологиялар», «Музыкалық 

білім беру әдіснамасы». 

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: 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 дайындауға бағытталған.  

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: «Инклюзивті білім беру», Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз; 

хорды дирижерлау)», «Гармония», «Музыкалық педагогика». 

Постреквизиттері: «Қазіргі заман музыкасы», «Қазақ ұлт аспаптар оркестрі және халық шығармашылығы», 

«Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық технологиялар», «Музыкалық 

білім беру әдіснамасы». 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Балалар музыкалық аспаптарында жеке оқытудың ерекшеліктері. 

оқытушылар: п.ғ.к., доцент Мукеева Н.Е., п.ғ.к., доцент Бекниязов Б.Б., PhD философия докторы Раимбергенов 

А.И, магистрлер: Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Алиева А.К., Қалуова П.Қ., Берденова А.Ж.,  

оқытушылар: Байшукурова А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш 

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

ой-санасын дамыту негізінде тәрбиелеу. : 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: 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. Музыкадағы дыбыстар қозғалысының ӛзара байланысын таңдап ажырата білетін, кӛркем ӛнерде 

бағалай және қолдана білетін маман дайындауға бағытталған. 

Пререквизиттері: «Инклюзивті білім беру», «Гармония», «Музыкалық педагогика». 

Постреквизиттері: «Қазіргі заман музыкасы», «Қазақ ұлт аспаптар оркестрі және халық шығармашылығы», 

«Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық технологиялар», «Музыкалық 

білім беру әдіснамасы». 

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. 
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5В010600 – МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ 

4 КУРС 

Қабылдау жылы: 2018 ж.  

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

12.1 Модуль - Орындаушылық іс-әрекет және музыканы оқыту, 27 кредит 

БП TК BMMEAZMT 4235 Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи 

мультимедиялық технологиялар  

7 6 

КП ТК KHAA 4336 Қазақ халық аспаптар ансамблі 7 4 

KП ТК AMTHSh 4337 Әлем музыкасының тарихы және халық шығармашылығы 7 4 

KП ТК MBBA 4338 Музыкалық білім беру әдіснамасы 7 3 

KП ТК 
BBMIMSU  4339 

Білім беретін мекемелерде интеграцияланған музыка сабақтарын 

ұйымдастыру 

7 4 

KП  Педагогикалық практика 7 6 

12.2 Модуль - Музыканы талдау және орындаушылық іс-әрекет, 27 кредит 

БП ТК MShKO 4235 Музыкалық шығармаларды компьютерлік ӛңдеу 7 6 

КП ТК BOZhZh 4336 Балалар оркестрімен жұмыс жасау 7 4 

KП ТК KAM 4337 ХХ ғасырдағы қазақ және әлем музыкасы 7 4 

KП ТК GZN 4338 Ғылыми зерттеу негіздері 7 3 

KП ТК 
MDMIMS 4339 

Мектепке дейінгі мекемелердегі интеграцияланған музыкалық 

сабақтар 

7 4 

KП  Педагогикалық практика 7 6 

13 Модуль - Орындаушылық шеберлік және практика, 27 кредит 

КП МК 
МMOSh(NMA) 

4340 

Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (негізгі 

музыкалық аспап) 

7 3 

КП МК МMOSh(HD) 4341 
Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (хорды 

дирижерлау) 

7 5 

КП ЖК HKHHPO 4342 Хор класы және хор партитураларын оқу  7 4 

БП  Педагогикалық практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

12.1 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 магистрлер: Тауекел С.А., 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  
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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:  аға 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, 

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., доцент  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. 
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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. 

 

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 

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., доцент 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, 
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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 - 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. компьютермен 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. 
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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 

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.,доцент 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. 

 

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

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу негіздері. 

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

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., доцент 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: «Мектепке дейінгі 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: 
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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., доцент Мукеева Н.Е., п.ғ.к., доцент Бекниязов Б.Б., PhD философия 

докторы Раимбергенов А.И, магистрлер: Мухтарова С.К., Ермекбаев А.А., Алиева А.К., Қалуова П.Қ., 

Берденова А.Ж., оқытушылар: Байшукурова 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. 

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: МMOSh  (HD) 4341 «Музыка мұғалімінің орындаушылық  шеберлігі  (хорды дирижерлау)».  

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

докторы Раимбергенов А.И, магистрлер: Мухтарова С.К., Ермекбаев А.А., Алиева А.К., Қалуова П.Қ., 

Берденова А.Ж., оқытушылар: Байшукурова 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 
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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., практик-маман 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, 

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 Модуль. Әлеуметтану және спорт, 27 академиялық кредит  

ЖББП MК ASBM(S,A) 1104 Әлеуметтік-саяси білім модулі (Саясаттану, Әлеуметтану) 1,2 8 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық  руханият 1 5 

БП ЖК JAOA 1202 Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен 1 6 

ЖББП MК DSh(sha) 1105 Дене шынықтыру (спорт түрлері бойынша) 1-4 8 
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3 Модуль.    Қоғамдық-әлеуметтік, 12 академиялық кредит 

ЖББП MК AКT 1106 Ақпараттық-коммуникативті  технологиялар (ағылшын тілінде) 2 5 

БП ЖК GOA 1203 Гимнастика оқыту әдістемесімен 2 5 

БП   Оқу практикасы 2 2 

 

2 Модуль. Әлеуметтану және спорт 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тәрбие кеңістігіндегі ұлттық руханиятты зерттеудің ғылыми негіздері. Ұлттық 

руханияттың қалыптасуындағы педагогикалық ой-пікірлер генезисі. Ұлттық руханияттағы кемел адам үлгісі. 

Дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайнар кӛздері. Кӛпмәдениетті тұлға қалыптастырудың мәні. Бүгінгі білім беру 

жүйесіндегі этномәдени таным мен тәрбие.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы мектеп курсы, мектеп курсындағы әлеуметтік-саяси 

пәндер. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі әлеуметтік саяси пәндер. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А).Болашақ мамандарға  қоғам ӛміріндегі ұлттық руханияттың  ролі туралы 

түсінігінің болуы, ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру; В).Этнопедагогикалық, этномәдени, әлеуметтік-

саяси, кӛпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас мәдениетін меңгеру; С).Жоғары 

деңгейлі ұлттық абырой, патриотизм мен азаматтылық, тӛзімділік пен гуманизм; D).Этносаралық, 

конфессияаралық және мәдениетаралық сұхбатқа әзірлік; Е).Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда ӛзін-ӛзі 

дамытуға, ӛзін-ӛзі танытуға, бойындағы негізгі күш-қуатын орынды жұмсай білуге мүдделі. 

 

Дублин дискрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен 

Бағдарлама авторы: Габдуллин А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Болашақ мамандардың жеңіл атлетика саласындағы білімдері мен дағдылары 

негіздерін меңгеруін кӛздейді және мақсатпен қолдана білуге үйретеді 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жеңіл атлетиканың даму тарихы. Қазақстандағы жеңіл атлетика. Жеңіл 

атлетикалық жаттығулардың техникаларын орындау. Тӛрешілер құрамы: тӛрешінің міндеті мен құқығы. Жеңіл 

атлетиканы оқытудың теориялық және оқыту  әдістемесінің негіздері      

Пререквизиттері: Дене тәрбиесі бойынша мектеп бағдарламасы, Биология мектеп бағдарламасы 

Постреквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Қозғалтқыш белсенділігінің базалық және жаңа 

түрлеріне оқытудың теориясы мен әдістемесі, Аймақтағы мектеп оқушыларының дене тәрбиесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Студенттер дене шынықтыру мұғаліміне қажетті білімді  және іскерлікпен 

дағдыны игеру керек. B)Аталған пәннің теориясы мен әдістемесінің негіздерін игеру;жылдамдық, ептілік, күші, 

тӛзімділік пен иілгіштік сапаларын дамытуды игеру; C)Жеңіл атлетика бойынша жарыс ережелерін білу; 

D)Жеңіл атлетиканың ұтымды әдіс тәсілдерін игеру.Студент алынған білім негізінде, келесі практикалық 

дағдыларды игеруі керек: E)Жеңіл атлетика пәні бойынша спорттық және сабақтан тыс жұмыстарды 

ұйымдастыру біліктілігі;  

 

3 Модуль. Қоғамдық-әлеуметтік 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Гимнастика оқыту әдістемесімен 

Бағдарлама авторы: Габдуллин А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсаты-кәсіби педагогикалық қызметке гимнастикаға оқыту әдістемесі  

және теориясы, практикалық білім, іскерлік және дағдысын игерген мамандарды дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Гимнастиканың жалпы негіздерінің теориясымен әдістемесіне кіріспе. 

Гимнастикалық терминалогия. Саптық және жалпы дамытушы жаттығулар. Гимнастикалық жаттығулар 

техникасы және  оқыту әдістемесі. Гимнастика сабағы. Мектептегі гимнастика сабақтарын оқыту әдістемесі. 

Пререквизиттері: Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен, Дене тәрбиесі бойынша мектеп бағдарламасы 

Постреквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Қозғалтқыш белсенділігінің базалық және жаңа 

түрлеріне оқытудың теориясы мен әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студент білу керек– заманауи білім беру технологияларын; B)«Гимнастика 

оқыту әдістемесімен» пәнінен игерілген білім, іскерлік және дағдыны практика жүзінде қолдану; C)Студент 

қортынды шығару, пікірлесу қабілетін игеру; Д)Педагогикалық шеберліктің негіздерін игеру, жасӛспірімдер 

мен балаларды оқыту және тәрбиелеу тәсілдерін, принциптарын және әдістерін білуі; Е)Гимнастикаға 

оқытудың әдіс және тәсілдерін игеру, гимнастикадан жарыстарды ұйымдастыру және ӛткізу дағдысын кӛрсете 

білуі. 
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4.1 Модуль Инклюзивті білім беру, 9 академиялық кредит 

БП ЖК IBB 2204 Инклюзивті білім беру 3 4 

ЖББП ТК КBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

4.2 модулі. Академиялық адалдық, 9 академиялық кредит 

БП ЖК IВВ 2204 Инклюзивті білім беру 3 4 

ЖББП ТК АА 2107 Академиялық адалдық 3 5 

5.1 Модуль  Анатомо-педагогикалық, 19 академиялық кредит 

БП ЖК AA 2205 Адам анатомиясы  3 5 

БП ТК Рed  2106 Педагогика 3 4 

БП ТК ZhOA  2207 Жүзу оқыту әдістемесімен  3 5 

БП ТК KOOA 2208 Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен 3 5 

5.2 Модуль.  Қазақ ҧлттық ойындар және  жҥзу. 19 академиялық кредит 

БП ЖК AA 2205 Адам анатомиясы  3 5 

БП ТК ShKMDT 2106 Шағын кешенді мектептегі дене тәрбиесі 3 4 

БП ТК MZhTAN 2207 Мектепте жүзудің теориялық және әдістемелік негіздері 3 5 

БП ТК KUO 2208 Қазақтың ұлттық ойындары 3 5 

6 Модуль.  Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы, 12 академиялық кредит 

ЖББП MК Fil  2208 Философия 4 5 

БП ЖК ВОТ 2209 Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 4 5 

БД   Педпрактика 4 2 

 7.1 Модуль.  Спорттық-педагогикалық, 16 академиялық кредит 

БП ТК DShSPP 2210 Дене шынықтыру және спорт психологиясы және педагогикасы 4 5 

БП ТК BOA 2211 Баскетбол оқыту әдістемесімен 4 6 

БП ТК ShSOA 2212 Шаңғы спорты оқыту әдістемесімен 4 5 

7.2 Модуль.  Мектептегі педагогикалық шеберлік және тәрбие жҧмысы, 16 академиялық кредит 

БП ТК DShUTGA 2210 Дене шынықтыру ұжымындағы тәрбие жұмысының әдістемесі 4 5 

БП ТК BPshN 2211 Баскетболдағы педагогикалық шеберлік негіздері 4 6 

БП ТК MShDTAN 2212 
Мектептегі шаңғы дайындығының теориялық және әдістемелік 

негіздері 
4 5 

 

4.1 Модуль Инклюзивті білім беру 

 

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

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: Тогайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде инклюзивті білім берудің қағидаларымен және философиялық, 

әдіснамалық негіздері туралы түсініктерін қатыптастыру, инклюзивті білім берудің құқықтық-нормативтік 

қамтамасыздандыруда кездесіп отырған кедергілерін жою, ерекше қажеттіліктері бар балалардың 

психологиялық-педагогикалық қолдауға байланысты заманауи моделдері туралы түсініктері мен инклюзивті 

тәжірибе аймағында ұйымдастыру мен басқару құзыреттіліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Инклюзивті білім беру жүйесін дамыту 2011-2020 жылдардағы ҚР Мемлекеттік 

білім беру бағдарламасының басым бағытының бірі. Мүмкіндігі шектеулі балалардың сапалы білім алуы 

туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген. Қазақстанда инклюзивті білм берудің алғашқы 

қадамдары жасалып жатыр. Инклюзивті білім беру жүйесін дамыту 2011-2020 жылдардағы ҚР Мемлекеттік 

білім беру бағдарламасының басым бағытының бірі. Мүмкіндігі шектеулі балалардың сапалы білім алуы 

туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген. Пәнді оқыту барысында мүмкіндігі шектеулі 

түрлі категориядағы балаларға инклюзивті білім беру жағдайлары, оларды жалпы білім беру үрдісіне қосу 

ерекшеліктері, жалпы білім беру ұйымдарындағы инклюзивті үрдістің құқықтық негіздері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Орта мектеп деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Инклюзивті білім беру түсінігін; инклюзивті білім беру мән мағынасын; 

түрлерін, әдістерін; инклюзивті білім беру фазаларын; әдістерін; тарихын, жолдарын, мақсаттарын нәтижелерін 

білу; В)Жалпы білім беруде мүмкіндігі шектеулі баланың психолого-педагогикалық сүйемелдеуінің 

қажеттілігін түсіндіре алуы; С)Инклюзивті білім беруді қамтамасыз етудің тиімді шарттарына талдау жасау; 



 
31 

D)Мүмкіндігі шектеулі балалардың кӛпнұсқалы білім беру жүйесін жоспарлай алу; Е)Арнайы және жалпы 

білім берудің ӛзара әрекеттесудің түрлі нұсқаларын талдау. 

 

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. 

 

4.2 модулі. Академиялық адалдық 

 

Дублин дискрипторлары: A) B) C) D) E)   

Пәннің атауы: Академиялық адалдық  

Бағдарлама авторы: Хакимова З.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттерді академиялық адалдықты қалыптастыру және нығайту мәселелері 

мен перспективаларымен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Академиялық адалдық сапалы білім алудың шарты ретінде. Құқықтық мәдениет 

академиялық адалдықты дамыту мен бекітудің негізі ретінде. Академиялық адалдықтың құқықтық негіздері: 

ұстанымдар, стратегиялар, тәсілдер және тәжірибелер (халықаралық тәжірибе). Студенттер мен ПОҚ үшін 

Академиялық адалдық қағидаттары. Академиялық адалдық мәдениетін қалыптастыру. Академиялық адалдықты 

нығайту және студенттерді ынталандыру. Ғылыми-зерттеу жұмысын жазу кезінде академиялық адалдықты 

дамыту жолдары академиялық жазу: курстың институционалды ортаға бейімделу тәжірибесі. Плагиатпен 

күресу үшін жасалған жаңа тәсілдер. 

Пререквизиттері: «Ұлттық руханият», «Әлеуметтік-саяси білім модулі (Саясаттану, Әлеуметтану)», «Дене 

шынықтыру (спорт түрлері бойынша)» 

Постреквизиттері: «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі», «Дене шынықтыру және спорт 

менеджменті», «Спорт және кәсіби-қолданбалы дене дайындығының негіздері». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)студенттер академиялық адалдықтың негізгі негіздерін білуі тиіс. В) 

академиялық адалдықты дамыту тәсілдерін білу С)ғылыми-зерттеу жұмысын плагиатқа тексеру дағдыларын 

меңгеру. Д) ғылыми - зерттеу жұмыстарын жазу саласында білімді меңгеру. Е)студенттер үшін Академиялық 

адалдық қағидаларын білу 

 

5.1 Модуль  Анатомо-педагогикалық 

 

Дублин дискрипторлары: A) B) C) D) E)   

Пәннің атауы: Адам анатомиясы 

Бағдарлама авторы: Жумабаева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Ӛсіп келе жатқан ұрпақтардың денсаулығын нығайту және сақтау үшін 

бағытталған болашақ оқытушыларды анатомия білімімен жетілдіру, студенттерді кезңдегі зерттеу 

нысандарымен, бағытымен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пән туралы жалпы түсінік.  Сүйектер және оның байланыстары туралы ғылым 

(остеология).  Бұлшық еттер туралы ғылым (миология). Ішкі жүйелер туралы ғылым (спланхнология). Тамыр 

жүйелері туралы ғылым (ангиология). Анализаторлар және эндокриндік жүйе.  

Пререквизиттері: «Гимнастика оқыту әдістемесімен»,  «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен»  

Постреквизиттері: «Дене шынықтыру және спорт гигиенасы», «Спорттық медицина», «Дене тәрбиесі және 

спорт физиологиясы».  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттер пәнді үйрену нәтижесінде анатомиялық терминдердің негізгі 

түсініктерін білуі және түсінуі қажетті; анатомиялық сұрыптау жәнек динамикалық анатомияның қағидалары; 

адам денесінің құрлысы және даму заңдылықтары; В)Мүшелердің және мүше жүйелерінің жұмысын ескере 

отырып, спортшының денесінің қозғалысына және кеңістікте орналасуына толық баға беруді білу қажет; 
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С)Үйретушінің дене сапасының жалпы және гармониялық даму мақсатында, оқу және жаттығу сабақтарын 

ұйымдастыруда анатомиялық білім және біліктілікті қолдану; Е) тірек – қозғалыс аппараты және жүрек – тамыр 

жүйесі жағдайларын студенттер бағалау және анықтау қажет.  

 

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

Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: Майтанова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: орта білім беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру бойынша 

мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық бағыттылығы мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі жағдайдағы білім берудің  басымдылық рӛлі. Педагогикалық зерттеудің 

әдіснамалық негіздері мен әдістері. Жеке тұлға  тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен 

қалыптасуының  факторы. Тұтас педагогикалық үдерістің мәні  және құрылымы. Тәрбиенің мақсаты, оның 

әлеуметтік тұрғыдан негізделуі. Ғылыми дүниетаным-оқушының интеллектуалды дамуының негізі. Тұтас 

педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны. Тәрбие үдерісінің формалары мен құралдары. Отбасы 

тәрбиесінің негіздері. Оқыту үдерісінің маңызы. Қазіргі мектептегі білім мазмұнының ғылыми негіздері. Оқыту 

формалары, әдістері мен құралары ТПҮ-нің қозғаушы  механизмі ретінде. Сабақ оқытудың негізгі формасы. 

Оқыту әдістері. Оқытудағы диагностика және бақылау. Оқыту  әдістері. Оқытудағы диагностика және бақылау.  

Пререквизиттері: Қоғамдық-гуманитарлық пәндер. 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім беру жүйесіндегі нормативті құжаттарда бекітілген кәсіби 

міндеттерін орындауда; В)Қазіргі мектептегі кәсіби-педагогикалықіс-әрекет саласында; С)Кәсіби біліктер мен 

дағдыларды ары қарай дамыту тәсілдерінде құзыретті болуға міндетті; D)Педагогикалық үдеріс 

заңдылықтарына, тәрбиелік тетіктеріне сәйкес оқу-тәрбие жұмыстарын жобалау және жүзеге асыру; сыныпта 

негізгі сипаттамасына (ӛзгермелі) және оның ары қарай дамуын болжау бойынша оқу-тәрбие үдерісін 

диагностикалауды іске асыру; Е)Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, 

бағалай білуі. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Жҥзу 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.  

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. 

Пререквизиттері: «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен», «Дене 

шынықтыру (спорт түрлері бойынша)» 

Постреквизиттері: «Жаттықтырушы-оқытушының педагогикалық шеберлігі», «Дене шынықтыру және спорт 

гигиенасы», «Спорт құрылыстар». 

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. 

Пререквизиттері: «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен», «Дене 

шынықтыру (спорт түрлері бойынша)» 

Постреквизиттері: «Баскетбол оқыту әдістемесімен», «Мектептегі спорт ойындары (футбол, гандбол», 

«Волейбол оқыту әдістемесімен» 
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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. 

 

5.2 Модуль.  Қазақ ҧлттық ойындар және  жҥзу 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Шағын кешенді мектептегі дене тәрбиесі 

Бағдарлама авторы:  Ботагариев Т.А. 

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: «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен», «Дене 

шынықтыру (спорт түрлері бойынша)» 

Постреквизиттері: «Спорттық жаттығудың физиологиялық негіздері», «Дене тәрбиесі және спорт 

физиологиясы», «Балалар-жасӛспірімдер спортының теорясы мен әдістемесі» 

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: 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. 

Пререквизиттері: «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен», «Дене 

шынықтыру (спорт түрлері бойынша)» 

Постреквизиттері: «Таңдаған спорт түріндегі жарыс қызметі», «Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі», 

«Балалар-жасӛспірімдер спортының теорясы мен 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 заманауи 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: Оқу үрдісіне ұлттық спортының түрлерін қолдану және ұйымдастыру, кәсіби 

білімдерді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны.  Кіріспе. Пән мазмұны. Мақсаты және міңдеттері. Ұлттық спорт түрлерінің 

мазмұнымен мінездемесі. Ұлттық спорт түрлерін топтастыру. Дене шынықтыру сабағындағы ұлттық 

спортының түрлерінің жоспарлау. Ұлттық спорт түрлерін сабақтан және мектептен тыс жұмыстарында 

қолдану. Әртүрлі жастағы оқушылар үшін, ұлттық спорт түрлері бойынша жарыстар ұйымдастыру және ӛткізу. 

Пререквизиттері: «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен», «Дене 

шынықтыру (спорт түрлері бойынша)» 

Постреквизиттері: «Шағын кешенді мектептегі дене тәрбиесі», «Спорттық ойындардағы жаттығу процесінің 

негіздері», «Балалар-жасӛспірімдер спортының теорясы мен әдістемесі» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Білім алушы  ұлттық спорт түрлерінің мазмұңын білуі тиіс  В) Білім 

алушы мектеп үрдісіндегі дене шынықтыру пәні бойынша ұлттық спорт түрлерін басқара білуі тиіс; С) 
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Білім алушы ұлттық спорт түрлері бойынша құжаттар жоспарлау, әртүрлі жарыстар ӛткізе білуі тиіс.  Д) 

интерактивті оқыту әдісі  дағдылары болуы тиіс Е) Білім алушы  әр түрлі жастағы балалармен ұлттық спорт 

түрлері жарыстарын ұйымдастыра білуі тиіс.  

 

6 Модуль.  Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 

Бағдарлама авторы: Ботагариев Т.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Критериалды бағалаудың технологиялық негіздері туралы білімді қалыптастыру 

және алған білімдерін мектеп оқушыларын оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық 

практикасында іске асыру біліктерін қалыптастыру мүмкіндігі 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалаудың ғылыми-теориялық 

негіздері. Білім алушылардың оқу қызметін бағалаудың жалпы тәсілдері. Критериалды бағалау ұғымын және 

оның оқу-танымдық құзыреттілігін қалыптастырудағы рӛлін анықтау. Критериалды бағалау технологиясының 

моделі. Білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалаудың технологиялық негіздері. Критериалды 

бағалау педагогикалық технология ретінде. Критерийлерді жобалау: жалпы тәсілдер мен құралдар. Білім 

алушылардың жетістіктерін критериалды бағалауды ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың жетістіктерін бағалау критерийлері мен рәсімдері. Кіші, орта және жоғары 

буын оқушыларының; кәсіптік колледж оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі. 

Оқушылардың жетістіктерін бағалау құралдары. Портфолио оқушылардың жетістіктерін бағалау құралы 

ретінде. 

Пререквизиттері: «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен», «Педагогика» 

Постреквизиттері: «Шағын кешенді мектептегі дене тәрбиесі», «Дене шынықтыру мұғалімдерінің 

педагогикалық шеберлігі», «Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім алушылардың жетістіктерін диагностикалау әдістері мен 

құралдарының қазіргі жағдайын білу. В) Нормативтік құжаттар мен бақылау объектілерінің талаптарын ескере 

отырып, жоспарланған нәтижелерді бағалаудың оңтайлы технологияларын таңдай білу. С)Оқыту нәтижелерін 

бағалауды ұйымдастыру үшін заманауи АКТ құралдарын қолдану қабілетіне ие болу. Д)Оқушылардың оқу-

танымдық іс-әрекетінің жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, бағалау құралдары мен рәсімдерін 

қолдана білу. Е)Оқушыларды критериалды бағалауды ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық 

негіздерін білу. 

 

7.1 Модуль.  Спорттық-педагогикалық 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Дене шынықтыру және спорт педагогикасы     
Бағдарлама авторы: Шоқанов Р.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: бұл дене шынықтыру және спорт саласындағы педагогиканың мәні, ерекшелігі, 

заңдылықтары туралы тұтас түсінік қалыптастыру, білімді жүйелеу және тереңдету, оқыту технологиясын және 

оларды практикалық іске асыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дене шынықтыру және спорт педагогикасының теориялық-әдіснамалық негіздері. 

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мамандардың кәсіби-педагогикалық құзыреттілігі. Тұтас 

педагогикалық процесс жүйесіндегі дене шынықтыру мен спорттың орны. Тұтас педагогикалық процесті 

жүзеге асыру жағдайында оқыту. Дене шынықтыру және спорт саласындағы педагогикалық процесті 

ұйымдастыру формалары. Оқыту әдістері. Тұтас педагогикалық процесс жүйесіндегі тәрбие. Спорт 

командасындағы тұлғаны тәрбиелеудің педагогикалық негіздері. Педагогикалық шеберлік негіздері. 

Пререквизиттері: «Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл 

атлетика оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері: «Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі» «Дене шынықтыру мұғалімінің 

педагогикалық шеберлігі,  «Мектепте "Дене шынықтыру" пәнін оқыту әдістемесіи» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әр түрлі білім беру мекемелерінде дене шынықтыру және спорт 

сабақтарын ұйымдастыру және ӛткізу ерекшеліктерін білу. В)Физикалық қасиеттер мен қозғалысты дамытудың 

психологиялық-педагогикалық заңдылықтарын қолдана білу. С)Оқыту мен тәрбиелеудің негізгі әдістерін, 

құралдары мен нысандарын еркін таңдау және меңгеру дағдыларын игеруі тиіс. Д)Дене шынықтырудың 

ерекшелігіне байланысты педагогика мәселелеріне назар аудару керек. Е)Оқу және оқу-әдістемелік 

әдебиеттерді талдап, тұтас педагогикалық процесті құрудың білім беру құралдарын таңдауды жүзеге асыруы 

керек. 
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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. Шабуылда және қорғаныста техника және тактикасың оқыту әдістемесі. 

Пререквизиттері: «Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», 

«Педагогика» 

Постреквизиттері: «Мектептегі спорт ойындар (волейбол,баскетбол)», «Шағын кешенді мектептегі дене 

тәрбиесі», «Таңдаған спорт түріндегі спорттық-педагогикалық жетілдіру» 

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. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Шаңғы спорты оқыту әдістемесімен 

Бағдарлама авторы: Жумагамбетов С.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы талаптары бойынша студенттерге шаңғы спорты ДТ жүйесіндегі 

оның орны және маңызы туралы білім беру. Шаңғы спортынан сабақ беру әдісі, жаттықтырушысының кәсіби – 

педагогикалық қызметі үшін қажетті практикалық дағдыларын 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. 

Пререквизиттері: «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен», «Гимнастика оқыту әдістеме-сімен», «Қозғалмалы 

ойындар оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері: «Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі», «Шағын кешенді мектептегі дене 

тәрбиесі»,  «Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі».  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A).Студенттер дене шынықтыру мұғаліміне қажетті білімді  және іскерлікпен  

дағдыны білу; B).Әдістемелік тұрғыдан жоспарлай, бақылай және басқара білуі тиіс; C).Дене шынықтыру 

қозғалысының түрлі буындарында ұйымдастыру-бұқаралық жұмыстарын іске асыру; D).Әр түрлі жастағы, 

жыныстағы тұлғалардың денсаулығын негіздеу, бақылау; E).Медициналық-биологиялық, психология-

педагогикалық және зерттеу әдістері бойынша, түрлі жастағы, жыныстағы, спорттық біліктілігіне байланысты 

тұлғаларды үйрету. 

 

7.2 Модуль.  Мектептегі педагогикалық шеберлік және тәрбие жҧмысы 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Дене шынықтыру ҧжымындағы тәрбие жҧмысының әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Мухтаров С. М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Балалар мен жасӛспірімдерді тәрбиелеу теориясының негізгі мәселелерін 

зерттеу; спорттық ұжымдағы жұмыстың мазмұны. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дене шынықтыру ұжымы. Дене шынықтыру ұжымына басшылық ету. Дене 

шынықтыру ұжымының мақсаттары мен міндеттері. Дене шынықтыру командасындағы оқу процесінің 

стандартты емес жағдайларының түрлері. Дене тәрбиесі процесінде жауапты шешім қабылдау қызметтің 

мазмұны. Дене шынықтыру бойынша мектептен тыс және сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастыру. Дене 

шынықтыру мұғалімінің тәрбиелік рӛлі. 

Пререквизиттері: «Ұлттық руханият», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл атлетика оқыту 

әдістемесімен» 

Постреквизиттері: «Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі», «Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы 

мен әдістемесі»,  «Дене шынықтыру және спорт менеджменті» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:  А)Студент тәрбие теориясының негізгі мәселелерін білуі керек. В)дене 

шынықтыру бойынша мектептен тыс және сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру қабілетінің болуы. С)дене 

тәрбиесі процесінде жауапты шешім қабылдау дағдысының болуы. Д)Студент дене шынықтыру ұжымын 

басқара білуі керек. Е)Студент мектеп ұжымының дене шынықтыру жӛніндегі жұмысының мақсатын, 

міндеттерін және мазмұнын білуі тиіс. 
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Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:   Баскетболдағы педагогикалық шеберлік негіздері 

Бағдарлама авторы: Жиембаев А.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің бойында баскетбол ойынының техникасы мен тактикасын 

жетілдіру міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін кәсіби-педагогикалық іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны. Кіріспе. Баскетболшының техника - тактикалық дайындығы. Баскетболдың ойын 

іс-әрекеттерді жетілдіру әдістері. Баскетболдың тәсілдерің оқыту құрылымы. Интегралдық дайындығының 

мазмұны. Баскетбол командасына басшылық ету. Теориялық және психологиялық дайындығы. Баскетболдаң 

жарысты ұйымдастыру. БЖСМ-де баскетболдаң  оқу жұмысты жоспарлауды  құжаттарың құрастыру.  

Пререквизиттері: «Дене шынықтыру (спорт түрлері бойынша)», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл 

атлетика оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері: «Спорттық ойындардағы жаттығу процесінің негіздері», «Спорт және кәсіби-қолданбалы 

дене дайындығының негіздері», «Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А).Пәнді оқу барысында студент баскетболшылармен оқу-жаттықтыру 

сабақтарын ӛткізу; В).Студент алған білімін, дағдылары мен іскерлігін ӛзінің педагогикалық қызметінде 

қолдана алу; С).Студент спортшылардың біліктілігіне сәйкес баскетболды жетілдіру әдістемесін таңдай алу;  

Д).Студент спортшылармен қарым-қатынас жасап, баскетбол командасын басқара алуы тиіс; Е).Оқыту 

саласында студенттер баскетбол ойнауда техникалық-тактикалық қимылдарды тиімді меңгеру үшін белсенді 

әдістерді таңдай алуы тиіс. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Мектепте шаңғы дайындығының теориялық және әдістемелік негіздері  

Бағдарлама авторы: Жумагамбетов С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: 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. 

Пререквизиттері:« Дене шынықтыру (спорт түрлері бойынша)», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл 

атлетика оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері: «Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі», «Шағын кешенді мектептегі дене 

тәрбиесі»,  «Таңдаған спорт түріндегі жарыс қызметі».  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A).Студенттер дене шынықтыру мұғаліміне қажетті білімді және іскерлікпен 

дағдыны игеру керек; B).Бағдарлама бӛлімінің дәрістік және практикалық материалдарын білуі; C).Аталған 

пәннің теориясы мен әдістемесінің негіздерін игеру; D).Жылдамдық, ептілік, күші, тӛзімділік пен иілгіштік 

сапаларын дамытуды игеру; E).Мектептегі шаңғыдайындығы бойынша жарыс ережелерін білу; Мектептегі 

шаңғыдайындығының ұтымды әдіс тәсілдерін игеру.  
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9 Модуль Дене шынықтырудың теориялық негіздері, 10 кредит 

БП ЖК VOA 3227 Волейбол  оқыту әдістемесімен 5 5 

КП ЖК DShТA 3328 Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі 5 5 

10.1 Модуль Медицина-спорт пәндері, 20 кредит 

КП ТК KBBDT 3329 Кәсіби білімде бейімделген дене тәрбиесіі 5 5 

КП ТК 
MZhPSh 3330 Дене шынықтыру мұғалімі мен жаттықтырушының 

педагогикалық шеберлігі 
5 5 

БП ТК FOA 3231 Футбол  оқыту әдістемесімен 5 5 

БП ТК BOA 3232 Баскетбол оқыту әдістемесімен 5 5 

Модуль 10.2  Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательных школах, 20 кредитов 

КП ТК  DTKIBB 3329 Дене тәрбиесі құралдарымен инклюзивті білім беру  5 5 

КП ТК 
ZhBBMZhDST 

3330 

Жалпы білім беретін мектептер жағдайында денсаулық сақтау 

технологиялары 
5 5 

БП ТК MFTAN 3231 Мектепте футболдың теориялық және әдістемелік негіздері 5 5 

БП ТК MBTAN 3232 Мектепте баскетболдың теориялық және әдістемелік негіздері  5 5 

11 Модуль Дене тәрбиесінде ӛлшеуіш теориясының негіздері, 15 кредит 

КП ЖК BZhSTA 3333 Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі 6 5 
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КП ЖК DShSITZSR 3334 Дене шынықтыру мен спорттағы ІТ және сандық ресурстар 6 5 

БП ЖК   BOT 3235 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 6 3 

БП   Педагогикалық практика 6 2 

12.1 Модуль Дене тәрбиесінің теориялық негіздері, 15 кредит 

КП ТК DShSPZTA 3336 
Дене шынықтыру және спортта педагогикалық зерттеудің 

теориясы мен әдістемесі 
6 5 

БП ТК TOA 3237 Туризм оқыту әдістемесімен 6 5 

БП ТК SK 3238 Спорттық құрылыстар 6 5 

Модуль 12.2 Технология  спортивной подготовки,  15 кредитов 

КП ТК SM 3336 Спорттық метрология 6 5 

БП ТК MSOZh 3237 Мектептегі саяхаттық–ӛлкетану жұмыстары 6 5 

БП ТК KSKZhS  3238 Қарапайым спорттық құрылыстарды жоспарлау және салу 6 5 

 

9 Модуль Дене шынықтырудың теориялық негіздері 

 

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: «Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен», «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы», 

«Дене шынықтыру және спорт тарихы» 

Постреквизиттері: «Мектептегі спорт ойындар (волейбол, баскетбол)», «Мектептегі спорт ойындары (футбол, 

гандбол)», «Шағын кешенді мектептегі дене тәрбиесі. 

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: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Ботагариев Т.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге дене шынықтырудың теориялық негіздері туралы терең білім беру, 

олардың негізгі түсініктерін әр түрлі білім беру мекемелері мен спорт ұйымдарында - болашақ кәсіби қызмет 

орнында іс жүзінде жүзеге асыруға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: пән дене тәрбиесінің рӛлін мәдениеттің түрі, оның құрылымы, мазмұны мен 

қызметі ретінде қарастырады. Студенттер дене тәрбиесінің принциптерін, әдістерін, құралдарын, қимыл 

әрекеттерін оқытудың мазмұны мен әдістемесін, дене қабілеттерін қалыптастыруды, дене жаттығуларымен 

сабақтарды құру нысандарын, жоспарлау, бақылау және есепке алуды үйренеді; адам ӛмірінің әртүрлі 

кезеңдерінде дене шынықтыруды мақсатты пайдалану ерекшеліктерін қарастырады. 

Пререквизиттері: «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы», «Дене шынықтыру және спорт 

менеджменті», «Гимнастика оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері: «Мектептегі спорт ойындары (футбол, гандбол)», «Дене тәрбиесі және спорт 

физиологиясы», «Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)дене тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін, құралдарын, әдістерін, 

заңдылықтары мен принциптерін білу және түсіну. В)дене шынықтыру сабақтарын ұйымдастыру 

ерекшеліктерін білу. С)педагогикалық іс-әрекетте дене шынықтырумен айналысатындардың жас және жеке 

айырмашылықтарын ескеріу.  Д) оқыту мен тәрбиелеудің озық тәсілдерін қолдану; дене шынықтыруды оқыту 

технологиясының негізгі элементтерін меңгеру; жоспарлау құжаттарымен жұмыс істеу. Е)оқушылардың дене 

дайындығын, физикалық қабілеттерін бағалау. 
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10.1 Модуль Медицина-спорт пәндері 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіби білімде бейімделген дене тәрбиесіі 

Бағдарлама авторы:  Кубиева С.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: адаптивті дене тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін, БДТ формалары, 

әдістері мен құралдарын зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бейімдік дене тәрбиесі ұғымы (БДТ). "Мүгедек" және "мүгедектік" ұғымы. 

Бейімдік дене тәрбиесінің мақсаты мен міндеттері. Бейімдік дене тәрбиесінің әдістері-репродуктивті, 

проблемалық, ойын, пропедевтика. Адаптивті дене тәрбиесі құралдары - физикалық жаттығулар, ашық және 

спорттық ойындар, қатайту құралдары, хореография элементтері және т.б. БДТ мұғалімі үшін Проблема - 

белгілі бір сабаққа, нақты оқушыға арналған құралдарды таңдау. Би және ашық ойындар. БДТ сабағында дене 

жүктемесін мӛлшерлеу. Әр түрлі ауруларға бейімделген спортта танымал спорттық ойындар мен жекпе-жектер. 

Мүгедектерді оқыту үшін материалдық-техникалық қамтамасыз ету. Спорттық базаны таңдаудағы негізгі 

критерийлер. 

Пререквизиттері: «Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл 

атлетика оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері: «Спорттық медицина», «Туризм оқыту әдістемесімен оқыту әдістемесімен», «Жалпы білім 

беретін мектепте білім беру мазмұнын жаңартылу жағдайында «Дене тәрбиесі» пәнін оқыту әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)БДТ мақсаттары мен міндеттерін білу және түсіну. В)денсаулығында әр 

түрлі ауытқулары бар балалармен БДТ сабақтарын ӛткізу әдістемесі саласында алған білімдерін, біліктері мен 

дағдыларын пайдалана білу. С)Ой пікірін жеткізе алу қабілеттілігін шығаруға пайымдауларды, 

қорытындыларды қалыптастыру. Д) БДТ әдістерін меңгеру. Е)әр түрлі контингентпен сабақ ӛткізу кезінде БДТ 

құралдарын дұрыс мӛлшерлеу және таңдай білу 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Дене шынықтыру мҧғалімі мен жаттықтырушының педагогикалық шеберлігі  

Бағдарлама авторы: Мамытов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:дене шынықтыру мұғалімі мен спорт жаттықтырушысына қойылатын 

талаптарына сай заманауи білім алу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дене шынықтыру мұғалімі мен жаттықтырушының педагогикалық шеберлігі 

туралы түсінік. Оқыту қабілеттерінің түрлері. Педагогикалық қарым-қатынастың мәні және оның дене 

шынықтыру мұғалімінің іс-әрекетіндегі ерекшеліктері. Қарым-қатынас түрлері. Қарым-қатынас процесінің 

негізгі компоненттері. Педагогикалық қарым-қатынас стилі туралы түсінік. Байланыс процесін басқару. 

Пререквизиттері: «Дене шынықтыру және спорт психологиясы», «Дене шынықтыру және спорт 

педагогикасы», «Дене шынықтыру және спорт менеджмент».  

Постреквизиттері: «Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі», «Бағалаудың ӛлшемдік 

технологиялары», «Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Педагогикалық қарым-қатынастың мәні және оның дене шынықтыру 

мұғалімі мен спорт жаттықтырушысы қызметіндегі ерекшеліктерін білу. B)Тыңдаушылармен байланыс 

процестерін басқару қабілетілігі болуы тиіс; C)Тиімді қарым қатынастық және әлеуметтік дағдыларға ие болу. 

D) Студент педагогикалық қарым-қатынастың әр түрлі стильдерін жетік білуі керек. E)Студент коммуникация 

процесінің негізгі компоненттерін білуі керек. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Футбол  оқыту әдістемесімен 

Бағдарлама авторы:Жиембаев А.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге дене тәрбиесі жүйесіндегі кіші-футболдың орны мен маңызы 

туралы қазіргі білім беру, кіші-футболдың оқу және оқыту міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін кәсіби-

педагогикалық дағды мен іскерлікті қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Пәннің мақсаты және міндеттері. Шығу және даму тарихы. Футзал 

ойынның мазмұны. Футзал ойынның негізгі ережелері. Құрал-жабдықтары. Футзалдаң жарысты ұйымдастыру 

және ӛткізу. Футзалдың техника-тактика іс – әрекеттердің жіктелуі. Ойыншылардың міндеттері. Футбол 

ойынның техника және тактикасына үйрету әдістемесі. Футболшылардың дене, техникалық және тактикалық 

дайыңдығы. 

Пререквизиттері: «Баскетбол оқыту әдістемесімен», «Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен», «Волейбол 

оқыту әдістемесімен», «Дене шынықтыру және спорт тарихы» 

Постреквзиттері: «Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі», «Мектептегі спорт ойындары (футбол, 

гандбол)», «Спорт және кәсіби-қолданбалы дене дайындығының негіздері». 

 Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А).Студент кіші-футболдан сабақ ӛткізудің теориялық, әдістемелік және 

практикалық негіздерін білуі тиіс. В).Алған білімдерді, дағдылар мен іскерлікті жас шамасына, жынысына және 

дайындық деңгейіне қарай кіші-футболда қолдана алу; С).Студент ой-пікір жасауға және түйіндеуге қабілетті 

болуы тиіс; Д).Студент педагогикалық шеберлік негіздерін меңгеруі тиіс; Е).Кіші-футбол ойынының 
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техникалық-тактикалық тәсілдерін және кіші-футболдаң жарысты ӛткізудің ұйымдастыру дағдыларын меңгеруі 

тиіс. 

 

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. Шабуылда және қорғаныста техника және тактикасың оқыту әдістемесі 

Пререквизиттері: «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы», «Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен», 

«Дене шынықтыру және спорт тарихы» 

Постреквизиттері: «Гандбол оқыту әдістемесімен», «Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене 

дайындығы», «Жалпы білім беретін мектепте білім беру мазмұнын жаңартылу жағдайында «Дене тәрбиесі» 

пәнін оқыту әдістемесі» 

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. 

 

10.2 Модуль Жалпы білім беру мектеп жағдайларында денсаулықсақтау 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Дене тәрбиесі қҧралдарымен инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: Мухтаров С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: инклюзивті білім беру мәселелерін, дене шынықтыру сабақтарын жеке тәсілмен 

және балалардың ерекшеліктерін ескере отырып ӛткізу құралдары мен әдістемесін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Инклюзивті білім беру мазмұны. Инклюзивті білім беру мәселесімен байланысты 

негізгі терминдер. Инклюзивті білім берудің мақсаттары мен негізгі компоненттері. Инклюзияның негізгі 

элементтері. Инклюзивті білім берудің сегіз қағидасы. Инклюзивті мектептерде дене шынықтыру-сауықтыру 

процесін ұйымдастырудың белгілі бір шарттары. Инклюзивті білім беруді енгізудің бастапқы кезеңіндегі 

мұғалімдердің психологиялық мәселелері. Дене шынықтыру сабақтарын жеке тәсілмен және балалардың 

ерекшеліктерін ескере отырып құру. Инклюзивті білім берудің артықшылықтары. Мүмкіндігі шектеулі 

балаларға дене шынықтыруды оқыту. Инклюзивті оқыту құралдары мен әдістері. Инклюзивті оқыту бойынша 

оқу процесін жоспарлау. Оқу сабағын құру кезінде ауруды есепке алу. Инклюзивті оқыту үдерісіндегі 

медициналық бақылау. 

Пререквизиттері: «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы», «Инклюзивті білім беру» 

Постреквизиттері: «Бастауыш мектептегі дене тәрбиесінің әдістемесі», «Массаж негіздері және спорттық 

жарақатта» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)инклюзивті оқытудың мақсаттары мен міндеттерін білу В)алған білімдерін 

тәжірибеде қолдана білу; С)оқу сабағын жоспарлау және құру кезінде ауруларды ескеру. Д)мүгедек балалармен 

дене шынықтыру сабақтарын ӛткізудің негізгі әдістерін меңгеру. Е)студент инклюзивті оқытудың 

ерекшеліктерін және дене тәрбиесі құралдарын білуі керек. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Жалпы білім беру мектеп жағдайларында денсаулық сақтаушы орталығы 

Бағдарлама авторы: Отегенов Н. 

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 
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Пререквизиттері: «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен», «Гимнастиканы оқыту әдістемесі», «Жүзу оқыту 

әдістемесімен».  

Постреквизиттері: «Бастауыш мектептегі дене тәрбиесінің әдістемесі», «Жалпы білім беретін мектепте білім 

беру мазмұнын жаңартылу жағдайында «Дене тәрбиесі» пәнін оқыту әдістемесі», «Туризм оқыту 

әдістемесімен» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жас – жыныс ерекшеліктерін ескеру, денсаулық сақтауға бағытталған 

жалпы білім беру; В)Білім беру жүйесіндегі жаңа кезеңдерінің міндеттерінің бірі мектеп оқушыларының 

денсаулығын сақтау; С)Дене тәрбиесіндегі негізгі бағыт-денсаулық сақтау технологиясы құрастыру; 

Д)Оқушыларды тәрбиелеу, сауықтыру және түрлі жастағы тұлғалардың дене шынықтыру мәселелерін басқару; 

Е)Жалпы білім беру мектептерінде денсаулық сақтау технологиясын дене тәрбиесі оқу процесінде білу және 

қолдана білуі қажет.  

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:   Мектептегі футболдың  теориялық және  әдістемелік негіздері 

Бағдарлама авторы: Жиембаев А.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге дене тәрбиесі жүйесіндегі футболдың орны мен маңызы туралы 

қазіргі білім беру, футболдың оқу және оқыту міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін кәсіби-педагогикалық 

дағды мен іскерлікті қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны. Кіріспе. Пәннің мақсаты және міндеттері. Мектепте футболды откізу теориялық 

және әдістемелік негіздері. Футбол сабағының құрылымы және мазмұны. Мектеп бағдарламасында футболға  

мінездеме. Сабақ – футбол сабағың ӛткізу негізгі формасы. 1-4 сыныптарда футболды оқыту әдістемесі. 5-7 

сыныптарда, 8-9 сыныптарда, 10-11 сыныптарда. Спорттық және сыныптан тыс жұмыстарын ұйымдастыру. 

Ойын ережелері, құрал-жабдықтар. 

Пререквизиттері: «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы», «Мектептегі шаңғы дайындығының 

теориялық және әдістемелік негіздері», «Мектептегі жүзудің  теориялық және әдістемелік негіздері» 

Постреквзиттері: «Бастауыш мектептегі дене тәрбиесінің әдістемесі», «Балалар-жасӛспірімдер спортының 

теориясы мен әдістемесі», «Жалпы білім беретін мектепте білім беру мазмұнын жаңартылу жағдайында «Дене 

тәрбиесі» пәнін оқыту әдістемесі». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А).Студент мектептегі футбол сабақтарың ӛткізудің теориялық, әдістемелік 

және практикалық негіздерін білуі тиіс; В).Балалардың жас және жыныс ерекшеліктеріне қарай футболға оқыту 

құралдары мен әдістерін таңдай алу; С).Мектепте футболға оқытудың технологиясын талдау және ӛзінің кәсіби 

қызметінде пайдалана алуы тиіс; Д).Студент педагогикалық шеберлік негіздерін меңгеріп, дене тәрбиесі 

мұғалімдерінің үздік тәжірибесін үйренуі тиіс; Е).Студент әртүрлі жас шамаларындағы топтарда оқу 

сабақтарын басқару. 

 

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: «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы», «Мектептегі шаңғы дайындығының 

теориялық және әдістемелік негіздері», «Мектептегі жүзудің  теориялық және әдістемелік негіздері» 

Постреквзиттері: «Бастауыш мектептегі дене тәрбиесінің әдістемесі», «Балалар-жасӛспірімдер спортының 

теориясы мен әдістемесі», «Жалпы білім беретін мектепте білім беру мазмұнын жаңартылу жағдайында «Дене 

тәрбиесі» пәнін оқыту әдістемесі». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студент мектептегі баскетбол сабақтарын ӛтзізудің теориялық, әдістемелік 

және практикалық негіздерін білу; В).Балалардың жас және жыныс ерекшеліктеріне қарай баскетболға оқыту 

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. 

 

11 Модуль Дене тәрбиесінде ӛлшеуіш теориясының негіздері 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Жиембаев А.Ш.  
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Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге балалар мен жасӛспірімдер спортының теориялық негіздері туралы 

терең білім беру, оларды болашақ кәсіби қызмет орны бойынша әртүрлі білім беру мекемелері мен спорт 

ұйымдарында барлық негізгі ұғымдарды іс жүзінде жүзеге асыруға үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесінің жалпы негіздері. Балалар 

мен жасӛспірімдер спорты жүйесінің жұмыс істеуі. Дене тәрбиесінің құралдары. Жасӛспірімдер спортының 

принциптері мен әдістері. Дене тәрбиесінің жас негіздері. Жаттығу жүктемелерінің жас кезеңділігі. Жас 

спортшыны тәрбиелеу және оқыту. Жасӛспірімдердің дене тәрбиесін жоспарлау және есепке алу. Спорттық 

қабілеттер мен дарындылықты анықтау. Жас спортшының сабақтары мен ӛмір сүру режимін ұйымдастыру. 

Пререквизиттері: «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы», «Дене шынықтыру мұғалімі мен 

жаттықтырушының педагогикалық шеберлігі», «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі» 

Постреквзиттері: «Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы», «Дене тәрбиесі және спорт 

физиологиясы», «Дене шынықтыру және спорт гигиенасы». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жасӛспірімдерді, жастарды тәрбиелеу жүйесіндегі дене шынықтырудың 

рӛлін білуі және түсінуі тиіс. В)спорттық дайындық процесін әдістемелік түрде жоспарлай, бақылай және 

басқара білу. С)жоғары спорттық нәтижелерге, оңтайлы физикалық жұмысқа қабілеттілікке және ағзаның 

резервтік мүмкіндіктерін жетілдіруге қол жеткізу. Д)салауатты ӛмір салтын және дене шынықтырумен және 

спортпен шұғылдануды насихаттауға; Е)спорттық жаттығуды ӛткізудің негізгі әдістері мен құралдарын білуге 

тиіс. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Дене шынықтыру және спорттағы IT және сандық ресурстар 

Бағдарлама авторы: Хакимова З.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: заманауи білім беру ортасында IT және цифрлық ресурстарды зерттеу және 

педагогтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақстан Республикасының "Цифрлық Қазақстан"мемлекеттік бағдарламасы. 

Дене шынықтыру және спорт саласын ақпараттандырудың ӛзектілігі. ДТжС ақпараттандырудың оң және теріс 

аспектілері, цифрлық білім беру технологиялары, оқу процесінде қолданылатын цифрлық технологиялар 

құралдарын жіктеу, кескіндерді ӛңдеу және компьютерлік модельдеу, компьютерлік оқыту жүйелерін құруда 

мультимедиялық құралдарды пайдалану, электрондық оқулықтарды құру және пайдалану технологиясы, білім 

беру мақсаттары үшін интернет-ресурстар. Дене шынықтыру және спорт саласы маманының ғылыми-зерттеу 

қызметінде ақпараттық технологияларды пайдалану 

Пререквизиттері: «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы», «Ақпараттық-коммуникативті  технологиялар 

(ағылшын тілінде)», «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі» 

Постреквзиттері: «Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы», «Дене тәрбиесі және спорт 

физиологиясы», «Гандбол  оқыту әдістемесімен». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)пәнді оқу нәтижесінде студенттер заманауи ақпараттық және 

компьютерлік технологияларды оқытудың негізгі бағыттарын білуі керек В)алған білімдерін білім беруде 

пайдалана және оларды білікті қолдана білу С)Студент білім беру процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін 

цифрлық білім беру ортасының мүмкіндіктерін түсінуі тиіс Д)студент цифрлық білім беру технологияларын 

қолдану және енгізу негіздерін білуі тиіс  Е)Студент "дене шынықтыру"пәні бойынша заманауи электронды 

оқыту құралдарын қолдана білуі керек. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 

Бағдарлама авторы: Ботагариев Т.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Критериалды бағалаудың технологиялық негіздері туралы білімді қалыптастыру 

және алған білімдерін мектеп оқушыларын оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық 

практикасында іске асыру біліктерін қалыптастыру мүмкіндігі 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалаудың ғылыми-теориялық 

негіздері. Білім алушылардың оқу қызметін бағалаудың жалпы тәсілдері. Критериалды бағалау ұғымын және 

оның оқу-танымдық құзыреттілігін қалыптастырудағы рӛлін анықтау. Критериалды бағалау технологиясының 

моделі. Білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалаудың технологиялық негіздері. Критериалды 

бағалау педагогикалық технология ретінде. Критерийлерді жобалау: жалпы тәсілдер мен құралдар. Білім 

алушылардың жетістіктерін критериалды бағалауды ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың жетістіктерін бағалау критерийлері мен рәсімдері. Кіші, орта және жоғары 

буын оқушыларының; кәсіптік колледж оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі. 

Оқушылардың жетістіктерін бағалау құралдары. Портфолио оқушылардың жетістіктерін бағалау құралы 

ретінде. 

Пререквизиттері: «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен», «Педагогика» 

Постреквизиттері: «Шағын кешенді мектептегі дене тәрбиесі», «Дене шынықтыру мұғалімдерінің 

педагогикалық шеберлігі», «Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім алушылардың жетістіктерін диагностикалау әдістері мен 

құралдарының қазіргі жағдайын білу. В)Нормативтік құжаттар мен бақылау объектілерінің талаптарын ескере 

отырып, жоспарланған нәтижелерді бағалаудың оңтайлы технологияларын таңдай білу. С)Оқыту нәтижелерін 

бағалауды ұйымдастыру үшін заманауи АКТ құралдарын қолдану қабілетіне ие болу. Д)Оқушылардың оқу-

танымдық іс-әрекетінің жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, бағалау құралдары мен рәсімдерін 

қолдана білу. Е)Оқушыларды критериалды бағалауды ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық 

негіздерін білу. 

 

12.1 Модуль Дене тәрбиесінің теориялық негіздері 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Дене шынықтыру және спортта педагогикалық зерттеудің теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Мухтаров С.М. 

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 шынықтыру және спорт педагогикасы», «Дене шынықтыру мұғалімі мен 

жаттықтырушының педагогикалық шеберлігі», «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі» 

Постреквзиттері: «Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы», «Шағын кешенді мектептегі 

дене тәрбиесі», «Дене шынықтыру және спорт гигиенасы». 

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 нығайта білуі қажет, денсаулықты бағалай білу. С)Дене 

тәрбиесіндегі негізгі бағыт-денсаулық сақтау технологиясы құрастыру.Д)Жалпы білім беру мектептерінде 

жұмыстардың негіздерін және әдістемелік нұсқауларын меңгеру қажет.Е)Жалпы білім беру мектептерінде 

денсаулық сақтау технологиясын дене тәрбиесі оқу процесінде білу және қолдана білуі қажет.  

 

Пәннің атауы Туризм оқыту әдістемесімен 
Бағдарлама авторы: Мамытов Б.Қ. 

Курсттың қысқаша сипаттамасы: Оқушылардын оқыту барысында  практикалық және теориялық білімдерің 

қалыптастыру, саяхаттық жорыққа  дайындау және ұйымдастыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Саяхатты даму тарихы. Саяхаттың техникалық және тактикалық мазмұнның 

негіздері. Балалар және оқушыларға саяхатты ұйымдастыру ерекшеліктері  

Пререквизиттері: «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы», «Дене шынықтыру мұғалімі мен 

жаттықтырушының педагогикалық шеберлігі», «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі» 

Постреквзиттері: «Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы», «Спорттық медицина», «Дене 

шынықтыру және спорт гигиенасы». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) Студенттер қазіргі заманғы туристік қозғалыс туралы барлық жағдайы 

мен дамуы жайлы білуі керек.B) Спорттық туризмнын техникасы мен тактика мазмұнын оқып үйрену. C) 

Іздестіру-құтқару, апаттық жұмыстарды орындау және дәрігерлік кӛмек кӛрсету тәсілдерінің мен 

дағдыларының болуы D) Кәсіби қызметінде туризмнің әртүрлі нысандарын ұйымдастыру және ӛткізуі бойынша 

жұмысты жүргізу мүмкіндігі. E) Әр түрлі туристік саяхаттарды ұйымдастыру және ӛткізу бойынша 

практикалық дағдыларды игеруі керек. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Спорттық қҧрылыстар 

Бағдарлама авторы: Мамытов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Спортпен шұғылдануға арналған спорт ғимараттарын жобалаудың, салудың, 

жӛндеудің және пайдаланудың, тұрғылықты жері бойынша, оқу орындарында, ӛндірісте, спорт клубтарында, 

демалыс орындарында, емдеу және сауықтыру мекемелерінде бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру іс-

шараларын ӛткізудің жалпы негіздерін зерделеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дене шынықтыру және спорт ғимараттары-спорттық және дене шынықтыру-

сауықтыру іс-шараларының әр түрлі түрлерімен айналысуды қамтамасыз етудің қажетті шарты. Спорт 

ғимараттарын салу негіздері. Спорт ғимараттарының жіктемесі мен санаттылығы. Қалалық спорт 

ғимараттарының желісі. Әртүрлі спорт түрлерімен айналысу кезінде, оның ішінде қауіпсіздік техникасы 

тұрғысынан дене шынықтыру-спорт ғимараттарына, жабдықтарға және мүкәммалға қойылатын талаптар. 
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Спорт ғимараттарының кедергісіз ортасы. Тренажерлар және жаттығу құрылғылары. Ашық жазық спорт 

ғимараттары. Стадиондар мен спорт ареналары. Спорттық ӛзек. Қысқы спорт түрлеріне арналған спорттық 

ғимараттар. Су спорт түрлеріне арналған спорттық құрылыстар. Жарықтандыруға, температуралық режимге, 

желдетуге және ашық спорт құрылыстарында, сондай-ақ жабық спорт залдарында, кешендерде 

шұғылданушылар үшін қауіпсіздік техникасының негіздеріне қойылатын гигиеналық талаптар. Спорт 

ғимараттарын тиімді пайдаланудың шетелдік тәжірибесі. Қарапайым спорт ғимараттарын жоспарлау, салу және 

пайдалану ережелері. Мектептегі қарапайым құрылыстардың мақсаттары мен міндеттері. Стандартты емес 

жабдық. 

Пререквизиттері: «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен», «Баскетбол оқыту әдістемесімен», «Гимнастика 

оқыту әдістемесімен» 

Постреквзиттері: «Гандбол оқыту әдістемесімен», «Шағын кешенді мектептегі дене тәрбиесі», «Дене 

шынықтыру және спорт гигиенасы». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)спорт ғимараттарын ұйымдастыру, жобалау, салу, қаржыландыру және 

пайдалану негіздерін білу. В)Абаттандыру, спорт ғимараттарын жӛндеу және салу, материалдық - техникалық 

қамтамасыз ету жӛніндегі іс-шараларды ұйымдастыру дағдыларына ие болуға тиіс. С)алған білімдерін 

практикалық қызметте қолдану. Д)әртүрлі спорт түрлерімен айналысу кезінде дене шынықтыру-спорт 

ғимараттарына, жабдықтарға және мүкәммалға қойылатын талаптарды білу. Е)спорт ғимараттарының қызметін 

жоспарлау негіздерін білу. 

 

12.2 Модуль Спорттық дайындық технологиясы 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Спорттық метрология  

Бағдарлама авторы:  Мухтаров С.М. 

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. 

Пререквизиттері: «Жалпы білім беретін мектептер жағдайында денсаулық сақтау технологиялары», «Дене 

шынықтыру және спорттағы психодиагностика», «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі» 

Постреквзиттері: «Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы», «Дене тәрбиесі және спорт 

физиологиясы», «Спорттағы кешенді бақылау». 

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: А) В) С) D) Е)  

Пәнің атауы: Мектептегі саяхаттық–ӛлкетану жҧмыстары 

Бағдарлама авторы: Мамытов Б.К.  

Курсты оқыту мақсаты: Студенттерді  туған жер тарихымен таныстыру  

Пәнің қысқаша мазмҧндамасы: Кіріспе. Мазмұны, мақсаты мен міндеті. Туристік және мектепте ӛлкетану 

жұмысының мәні мен мазмұны. Туризм саласындағы тарихи-ӛлкетану жұмыстарының құны. Туристік және 

орта мектептерде ӛлкетану жұмысының нысандары. 

Пререквизиттері: «Жалпы білім беретін мектептер жағдайында денсаулық сақтау технологиялары», «Дене 

шынықтыру және педагогикасы» 

Постреквзиттері: «Бастауыш мектептегі дене тәрбиесінің әдістемесі», «Спорттағы кешенді бақылау». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мектепте саяхат-ӛлкетану жұмысы пәннің ӛткізу қабілеттерін меңгеру 

қызығушылық тудырады  B)Курсты аяқтағаннан кейін студент мектепте саяхат-ӛлкетану жұмысы, оны жүзеге 

асыру, нысандары мен түрлерінің әдістемесі мазмұнын білуі тиіс. C)Студент Мектепте саяхат-ӛлкетану 

жұмыстарын  ұйымдастыруда практикалық дағдыларын болуы  керек. Д)Курс соңында студент әртүрлі жастағы 

балалармен туристік - ӛлкетану жұмсытарын ұйымдастыру және ӛткізу жұмыстарын білуі тиiс. Е)Курс соңында 

студент туристік ұйымдастыру және ӛлкетану жұмысының ерекшелігін меңгеру керек. 

 

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

Пәнің атауы: Қарапайым спорттық құрылыстарды жоспарлау және салу 

Бағдарлама авторы:  Мамытов Б.К. 

Курсты оқыту мақсаты: «Қарапайым спорттық құрылыстарын жоспарлау және салу» жоғарғы кәсіптік 

білімнің  мемлекеттік жалпығат міндетті стандартына сәйкес териясының казіргі тұжырымдамалары негізіндегі 

білімнің ең аз кӛлемін ұсынады  
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Пәнің қысқаша мазмҧндамасы: спорттың ойын түрлеріне арналған спорт ғимараттарын жоспарлау және салу 

ережесі. Құрылымдардың мӛлшері, ерекшелігі, негізгі жабдықтар және пайдалану шарттары. Ашық және 

жабық спорт ғимараттары. Спорттық ғимараттар: кешенді және мамандандырылған. Сипаттамасы және 

мақсаты. Алаң. Ойын алаңдары. Спорт ғимараттарына қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар. 

Мектептегі спорт ғимараттарының мақсаттары мен міндеттері. Спорттың ойын түрлеріне арналған стандартты 

емес жабдық. Қарапайым спорт құрылыстарының түрлері және олардың тағайындалуы. Ең қарапайым спорт 

құрылыстарының жоспарлау және салу ережелері. Ӛлшемдері, құрылыстардың ерекшелігі туралы ақпарат. 

Негізгі жабдықтар және пайдалану шарттары. Ең қарапайым спорттық құрылыстарға қойылатын гигиеналық 

талаптар. Ең қарапайым спорт құрылыстарды жақсарту, жӛндеу, материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі. 

Мектептегі қарапайым құрылыстардың мақсаттары мен міндеттері. Стандартқа сай емес жабдықтар. 

Стандартқа сай емес жабдықтарды орнату және пайдалану ережелері. 

Пререквизиттері: «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Дене 

шынықтыру теориясы мен әдістемесі» 

Постреквзиттері: «Бастауыш мектептегі дене тәрбиесінің әдістемесі», «Мектепте гандболдың теориялық және 

әдістемелік негіздері», «Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы» 

Ожидаемые результаты обучения: А) спорттың ойын түрлеріне арналған спорт ғимараттарын жобалау, салу 

және пайдалану негіздерін білу. В)Абаттандыру, спорт ғимараттарын жӛндеу, материалдық - техникалық 

қамтамасыз ету жӛніндегі іс-шараларды ұйымдастыру дағдыларының болуы.  С)Алған білімдерін практикалық 

қызметте қолдана білу. Д)Спорттың ойын түрлеріне арналған спорт ғимараттарын пайдалануға қойылатын 

гигиеналық нормалар мен талаптарды білу. Е)Спорт ғимараттарын пайдаланудың қауіпсіздік техникасы 

ережелерін білу. 
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9.1   Модуль  Футбол және гандбол   оқыту әдістемесімен, 10 кредитов 

БП ТК FOA 4216 Футбол  оқыту әдістемесімен 7 5 

БП ТК GOA 4217 Гандбол  оқыту әдістемесімен 7 5 

9.2  Модуль  Спорттық пәндер, 10 кредит 

БП ТК FОА 4216 Футзалды оқыту әдістемесімен 7 5 

БП ТК MGТAN 4217 Мектептегі гандболдың  теориялық және  әдістемелік негіздері  7 5 

10.1 Модуль. Кәсіби спорт және  менеджменттің теориясы, 11 кредит 

БП МК DShSM 4218 Дене шынықтыру және спорт  менеджменті 7 3 

БП МК 
BZhKSTA 4219 

Балалармен-жасӛспірімдер және кәсіби спорттың     теориясы мен 

әдістемесі 
7 3 

БП ТК ZhOODTPSEOKA 

4200 

«ЖОО-да  дене шынықтыру» пәні сабағында электрондық 

оқулықты қолдану әдістемесі 
7 5 

10.2 Модуль   Спортта электрондық оқыту тәсілдерін  қолдану, 11 кредит 

БП МК DShSM 4218 Дене шынықтыру және спорт менеджменті 7 3 

БП МК BZhKSTA 4219 
Балалар-жасӛспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен 

әдістемесі 
7 3 

БП/ ТК SEOTK 4220 Спортта электрондық оқыту тәсілдерін  қолдану  7 5 

15.1 Модуль  Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы  27 кредит 

КП/ ЖК SNKKDD 4310 Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы 7 6 

  Педагогикалық практика 7 6 

    Ӛндірістік (педагогикалық) практика 8 10 

    Диплом алды  практика 8 5 

Модуль 15.2  Медико-биологиялық  пәндер, 27 кредит 

КП  ЖК SNKKDD 4310 Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы 7 6 

  Педагогикалық практика 7 6 

    Ӛндірістік (педагогикалық) практика 8 10 

    Диплом алды  практика 8 5 

 

Модуль 9.1  Футбол және гандбол   оқыту әдістемесімен 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Футбол оқыту әдістемесімен 
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Бағдарлама авторы: Жиембаев А.Ш. 

Курсты оқыту мақсаты: Студенттерге дене тәрбиесі жүйесіндегі футболдың орны мен маңызы туралы қазіргі 

білім беру, футболдың оқу және оқыту міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін кәсіби-педагогикалық дағды мен 

іскерлікті қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Пәнің мақсаты және міндеттері. Шығу және даму тарихы. Футбол 

ойынның мазмұны. Футбол ойынның негізгі ережелері. Құрал-жабдықтары. Футболдаң жарысты ұйымдастыру 

және ӛткізу. Футболдың техника-тактика іс – әрекеттердің жіктелуі. Ойыншылардың міндеттері. Футбол 

ойынның техника және тактикасына үйрету әдістемесі. Футболшылардың дене, техникалық және тактикалық 

дайыңдығы 

Пререквизиттері: «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі»,  «Қозғалмалы ойындар  оқыту әдістемесімен». 

«Дене шынықтыру және спорт педагогикасы». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқу нәтижесінде студент футболдан сабақ ӛткізудің теориялық, 

әдістемелік және практикалық негіздерін  білуі тиіс; В)Алған білімдерді, дағдылар мен іскерлікті жас 

шамасына, жынысына және дайындық деңгейіне қарай футболға оқыту әдістемесі саласында қолдана алу; 

С)Студент ой-пікір жасауға және түйіндеуге қабілетті болуы тиіс; Д)Курстың соңында студент педагогикалық 

шеберлік негіздерін меңгеруі тиіс; Е) Футбол ойынының техникалық-тактикалық тәсілдерін және футболдаң 

жарысты ӛткізудің ұйымдастыру дағдыларын меңгеруі тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Гандбол оқыту әдістемесімен 

Бағдарлама авторы: Жиембаев А.Ш. 

Курсты оқыту мақсаты: Студенттерге дене тәрбиесі жүйесіндегі гандболдың орны мен маңызы туралы қазіргі 

білім беру, гандболдың оқу және оқыту міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін кәсіби-педагогикалық дағды мен 

іскерлікті қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Пәнің мақсаты және міндеттері. Шығу және даму тарихы. Гандбол 

ойынның мазмұны. Гандбол ойынның негізгі ережелері. Құрал-жабдықтары. Гандболдаң жарысты 

ұйымдастыру және ӛткізу. Гандболдың техника-тактика іс – әрекеттердің жіктелуі. Ойыншылардың міндеттері. 

Гандбол ойынның техника және тактикасына үйрету әдістемесі. Гандболшылардың дене, техникалық және 

тактикалық дайыңдығы 

Пререквизиттері: «Баскетбол оқыту әдістемесімен», «Қозғалмалы ойындар  оқыту әдістемесімен», Дене 

шынықтыру теориясы мен әдістемесі».   

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Пәнді оқу нәтижесінде студент гандболдан сабақ ӛткізудің теориялық, 

әдістемелік және практикалық негіздерін, ойынның ережелерін, гандболдан тӛрешілердің міндеттерін және 

әрекеттерін білуі тиіс; В) Алған білімдерді, дағдылар мен іскерлікті жас шамасына, жынысына және дайындық 

деңгейіне қарай гандболға оқыту әдістемесі саласында қолдана алу; С) Студент ой-пікір жасауға және 

түйіндеуге қабілетті болуы тиіс; Д)Курстың соңында студент педагогикалық шеберлік негіздерін меңгеруі тиіс; 

Е)Гандбол ойынының техникалық-тактикалық тәсілдерін және гандболдан жарысты ӛткізудің ұйымдастыру 

дағдыларын меңгеруі тиіс. 

  

9.2  Модуль  Спорттық пәндер  

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Футзал оқыту әдістемесімен 

Бағдарлама авторы: Жиембаев А.Ш. 

Курсты оқыту мақсаты: Студенттерге дене тәрбиесі жүйесіндегі кіші-футболдың орны мен маңызы туралы 

қазіргі білім беру, кіші-футболдың оқу және оқыту міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін кәсіби-

педагогикалық дағды мен іскерлікті қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Пәннің мақсаты және міндеттері. Шығу және даму тарихы. Футзал 

ойынның мазмұны. Футзал ойынның негізгі ережелері. Құрал-жабдықтары. Футзалдаң жарысты ұйымдастыру 

және ӛткізу. Футзалдың техника-тактика іс – әрекеттердің жіктелуі. Ойыншылардың міндеттері. Футбол 

ойынның техника және тактикасына үйрету әдістемесі. Футболшылардың дене, техникалық және тактикалық 

дайыңдығы 

Пререквизиттері: «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі»,  ««Базалық спорт түрлерін оқыту теориясы 

мен әдістемесі  (мектеп бағдарламасы бойынша)»,  «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқу нәтижесінде студент кіші-футболдан сабақ ӛткізудің теориялық, 

әдістемелік және практикалық негіздерін білуі тиіс;В)Алған білімдерді, дағдылар мен іскерлікті жас шамасына, 

жынысына және дайындық деңгейіне қарай кіші-футболға оқыту әдістемесі саласында қолдана алу; С)Студент 

ой-пікір жасауға және түйіндеуге қабілетті болуы тиіс; Д)Курстың соңында студент педагогикалық шеберлік 

негіздерін меңгеруі тиіс; Е)Кіші-футбол ойынының техникалық-тактикалық тәсілдерін және кіші-футболдаң 

жарысты ӛткізудің ұйымдастыру дағдыларын меңгеруі тиіс. 
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Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Мектепте гандболдың теориялық және әдістемелік негіздері 

Бағдарлама авторы: Жиембаев А.Ш. 

Курсты оқытуңмақсаты: Студенттерге дене тәрбиесі жүйесіндегі гандболдың орны мен маңызы туралы 

қазіргі білім беру, мектепте гандболдың оқу және оқыту міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін кәсіби-

педагогикалық дағды мен іскерлікті қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны. Пәнге кіріспе. Мақсаты және міндеттері. Мектепте гандболды откізу теориялық 

және әдістемелік негіздері. Гандбол сабағының құрылымы және мазмұны. Мектеп бағдарламасында гандболға  

мінездеме. 1-4 сыныптарда гандболды оқыту әдістемесі. 5-7 сыныптарда, 8-9 сыныптарда, 10-11 сыныптарда. 

Гандболшының техникалық және тактикалық дайындығының негіздері. Гандболшының жалпы және арнайы 

қасиеттерің дамыту. Спорттық және сыныптан тыс жұмыстарын ұйымдастыру. Ойын ережелері, құрал-

жабдықтар. 

Пререквизиттері: «Баскетбол оқыту әдістемесімен», ««Базалық спорт түрлерін оқыту теориясы мен әдістемесі  

(мектеп бағдарламасы бойынша)»», Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі».   

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Студент мектептегі гандбол сабақтарын ӛтзізудің теориялық, әдістемелік 

және практикалық негіздерін білуі тиіс. В) Балалардың жас және жыныс ерекшеліктеріне қарай гандболға 

оқыту құралдары мен әдістерін таңдай алуы тиіс. С) Мектепте гандболға оқытудың озат технологияларын 

талдай алу және ӛзінің кәсіби қызметінде оларды пайдалана алуы тиіс. Д) Студент педагогикалық шеберлік 

негіздерін меңгеріп, дене тәрбиесі мұғалімдерінің үздік тәжірибесін үйренуі тиіс. Е) Студент әртүрлі жас 

шамаларындағы топтарда оқу сабақтарын басқару құралдары мен әдістерін меңгеруі тиіс. 

 

10.1 Модуль.   Кәсіби спорт және  менеджменттің теориясы 

 

Дублин дискрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Дене шынықтыру және спорт менеджменті  

Бағдарлама авторы: Мухтаров С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге дене шынықтыру және спорт менеджментің орны мен маңызы 

туралы қазіргі білім беру, мектепте гандболдың оқу және оқыту міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін кәсіби-

педагогикалық дағды мен іскерлікті қалыптастыру 

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: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

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. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: ЖОО-да  дене шынықтыру» пәні сабағында электрондық оқулықты қолдану әдістемесі 

Бағдарлама авторы:  Ботагариев Т.А. 

Курсты оқыту мақсаты: Дене шынықтыру және спорт тәжірибесінде электрондық оқулықты қолданудың  

теориялық аспектілері мен спорт түрлеріндегі бағдарламалық материалды электрондық оқулық арқылы жүзеге 

асыруын қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны. Компьютерлік технология педагогикалық программалық тәсілдерде кӛрсетілген 

және компьютер жадында сақталған мазмұнның кейбір формализациялық моделін қолдануға және 

телекоммуникациялық жүйе мүмкіндігіне негізделген. Білім мазмұнының фактологиялық жағының негізгі 

ерекшелігі қат-қабат үлкейту, қазіргі деңгейде ақпараттық базасы бар компьютерлік ақпараттық орта, 

гипертекст және мультимедиа, микромирлер, имитациялық оқыту, электрондық коммуникациялар, эксперттік 

жүйелер. 

Пререквизиттері: «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі», «Базалық спорт түрлерін оқыту теориясы мен 

әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)», «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде)» 



 
47 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Компьютерлік технологияның функционалды мүмкіндіктерін білуі қажет; 

В)Қазіргі программалық қабықшаларды информатизациялау,  программалаудың алгоритмі, тілі және пакеті 

туралы біліктілігі; С)Студент алынған білім негізінде жоғары оқу орнында «дене тәрбиесі» пәні бойынша 

электрондық оқу құралын пайдалану; Д)Студенттер дене тәрбиесі жүйесінде заманауи ақпараттық 

технологияларды игеру; Е) Білім негізінде ғылыми – педагогикалық ақпараттық мәліметтер пайдалану 

 

10.2 Модуль   Спортта электрондық оқыту тәсілдерін  қолдану 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Спортта электрондық оқыту тәсілдерін  қолдану  
Бағдарлама авторы:  Хакимова З.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дене шынықтыру және спорт тәжірибесінде электрондық оқулықты қолданудың  

теориялық аспектілері мен спорт түрлеріндегі бағдарламалық материалды электрондық оқулық арқылы жүзеге 

асыруын қалыптастыру. Болашақ мамандарға дене шынықтыру және спортта электрондық оқыту тәсілдерін 

қолдану әдістемесі туралы  қажетті теориялық және тәжірибелік білімдерді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Электронды оқулық туралы түсінік, электрондық оқулықтар құруға қойылатын 

талаптар, электронды оқу құралдарының классификациясы, электрондық оқулықтар құруға қойылатын 

талаптар, электронды оқулықтың мазмұнына қойылатын талаптар туралы мәліметтер ұсынылады. 

Пререквизиттері: «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі», «Базалық спорт түрлерін оқыту теориясы мен 

әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)», «Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар (ағылшын 

тілінде)» 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Дене тәрбиесі сабағында студент электрондық оқыту тәсілдерін  

қолданудағы білімі. В)Принципті құрылысын және компьютерлік технологияның функционалды 

мүмкіндіктерін білу. С)Студент ғаламдық коммуникация жағдайында даму міндеттеріне сәйкес оқытудың 

ұйымдық түрлері мен әдістерін білу. Д)Адам ағзасы жүктемесінің физиологиялық мүмкіндіктерінің 

электрондық мәліметтер базасын адекватты бағалау біліктілігі. Е)Курс аяқталғаннан кейін студент дене 

тәрбиесі үрдісінде ӛз бетінше заманауи анықтамалық ақпараттық технологиялар мәліметтерінен  іскерліктері 

мен дағдыларының болуы. 

 

15.1 Модуль  Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы 

 

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: Магистратура деңгейіндегі 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. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Спорттық ойындарда ақпараттық және компьютерліқ технологияларды колдану 

Бағдарлама авторы:  Мамытов Б.К. 

Курсты оқыту мақсаты: студенттерді спорттық ойындарды оқыту үдерісінде заманауи ақпараттық және 

компьютерлік технологияларды қолдану мүмкіндіктерімен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Компьютерлік технологиялардың сипаттамалары және жіктелуі. Пәннің негізгі 

түсініктері. Спорттық ойындарда электрондық оқу құралдарын пайдалану бағыттары. Спорттық ойындарды 

оқытуда электрондық құралдарды қолданудың артықшылықтары. Электрондық оқыту құралдарын құрудың 

жалпы тәсілдері. Спорттық ойындардағы ақпараттық технологиялар. Техникалық және тактикалық әрекеттерді 

оқытуда ақпараттық және компьютерлік технологияларды қолдану. Оқу сабақтары кезінде ақпараттық 

технологияларды қолданудың кемшіліктері. Оқушылардың дене тәрбиесіндегі мультимедияның мүмкіндіктері 
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Пререквизиттері: Баскетбол оқыту әдістемесімен, Волейбол оқыту әдістемесімен, Ақпараттық-

коммуникациялық  технологиялар (ағылшын тілінде) 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) студент пәннің негізгі түсініктерін білуі керек; В)Спорттық ойындарды 

оқытуда ақпараттық және компьютерлік технологияларды қолдану дағдыларына ие болу керек.C) Студент 

спорттық ойындар техникасы мен тактикасында оқытудың электрондық құралдарын қолдану дағдысын игеруі 

керек. D)Курстың соңында студент спорттық ойындарды оқыту процесінде компьютерлік технологияларды 

қолданудың ерекшеліктерін білуі керек. E)Студент мультимедиялық технологияларды құра білуі керек. 

 

15.2 Модуль  Дене шынықтыру және спортта компьютерліқ технологиялар 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Дене шынықтыру және спортта ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Бағдарлама авторы:  Хакимова З.А. 

Курсты оқыту мақсаты: Студенттерге ақпаратпен жұмыс жасай білуді,зерттей білушілік, тиімді шешім 

қабылдай алушылық қасиеттерін қалыптастыру.   

Пәннің қысқаша мазмҧны. Дене тәрбиесі жүйесін жоғары сапалы деңгейде ұйымдастыруда заманауи 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялармүмкіндігін қамтамасыз етеді.Әр түрлі ақпаратты жинау, ӛндеу, 

сақтау, объектілерді, құбылыстарды модельдеу сияқты, оқыту қызметін ұйымдастыру процесіңде қазіргі 

заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану.Персоналды компьютердің мазмұны мен 

ұйымдастыру формасы әр түрлі оқу және сабақтан тыс жұмыстарда тиімді қолдануға болатын әмбебап оқыту.    

Пререквизиттері: «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі», «Базалық спорт түрлерін оқыту теориясы мен 

әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)»,  «Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар (ағылшын 

тілінде)» 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студент дене шынықтыру және спортта ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар тәсілдерін  қолданудағы білімі. В)Персоналды компьютердің құрылысын және ақпараттық-

коммуникациялық технологияның функционалды мүмкіндіктерін білу. С)Студент ғаламдықақпараттық-

коммуникация жағдайында даму міндеттеріне сәйкес оқытудың ұйымдық түрлері мен әдістерін білу. Д)Адам 

ағзасы жүктемесінің физиологиялық мүмкіндіктерінің электрондық мәліметтер  базасын  адекватты бағалау 

біліктілігі. Е)Курс аяқталғаннан кейін студент дене тәрбиесі үрдісінде ӛз бетінше заманауи ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар мәліметтерінен  іскерліктері мен дағдыларының болуы. 

 

6В01404 – ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ 

2 КУРС 3 ЖЫЛДЫҚ 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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Модуль 5. Білім берудегі менеджмент, 14 кредит 

БП ЖК IВВ 2206 Инклюзивті білім  3 4 

КП ЖК AZh 2301 Академиялық жазу 3 5 

ЖББП ТК BM 2107 Білім берудегі менеджмент 3 3 

КП   Педагогикалық практика 3 2 

Модуль 5.2  Инклюзивтік білім, 14 кредит 

БП ЖК IBB 2206 Инклюзивті білім беру 3 4 

КП ЖК AZh 2301 Академиялық жазу 3 5 

ЖББП ТК АА 2107 Академиялық адалдық 3 3 

КП   Педагогическая практика 3 2 

Модуль 6.1 Спорттық педагогикалық, 16 кредит 

БП ТК BOA 2207 Баскетбол оқыту әдістемесімен 3 5 

БП ТК VOA  2208 Волейбол оқыту әдістемесімен 3 5 

БП ТК DShSPs 2209 Дене шынықтыру және спорт психологиясы 3 3 

БП ТК DShSP 2210 Дене шынықтыру және спорт педагогикасы 3 3 

 Модуль 6.2 Мектептегі педагогикалық шеберлік және тәрбие жҧмысы, 16 кредит 

БП ТК BPShN 2207 Баскетболдағы педагогикалық шеберлік негіздері 3 5 

БП ТК VZhPN 2208 Волейболдағы жаттықтыру процесінің негіздері 3 5 

БП ТК DShSPs 2209 Дене шынықтыру және спорттағы психодиагностика 3 3 

БП ТК DShUTZhA 2210 Дене шынықтыру ұжымындағы тәрбие жұмысының әдістемесі 3 3 

Модуль 7. Әлеуметтік-педагогикалық, 11 кредит 
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ЖББП MК FIL 2108 Философия 4 5 

КП ЖК DShMPSh    2302 Дене шынықтыру мұғалімінің педагогикалық шеберлігі 4 6 

Модуль 8.1 Спорттық ойындар мен кӛпсайыс , 19 кредит  

БП ТК SК 2211 Спорттық кӛпсайыс 4 4 

БП ТК SК 2212 Спорттық құрылыстар 4 5 

БП ТК MSO(v,b) 2213 Мектептегі спорт ойындар (волейбол,баскетбол) 4 5 

БП ТК FOA 2214 Футбол оқыту әдістемесімен 4 5 

Модуль  8.2 Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі, 19 кредит 

БП ТК SGT 2211 Спорттың жекпе-жек түрлері  4 5 

БП ТК SGZGhS 2212 
Спорттың ойын түрлері үшін спорт ғимараттарын жоспарлау 

және салу 
4 4 

БП ТК BZhSTA 2213 Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі 4 5 

БП ТК FZhРN 2214 Футболдағы жаттығу процесінің негіздері 4 5 

 

Модуль 5.1  Білім берудегі менеджмент 

 

Дублин дискрипторлары: A) B) C) D) E)   

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Габдуллин А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Таным техникасы мен оның жеке тәсілдеріне негізделген жалпы ережелер мен 

әдістерді, кәсіби оқуларды, академиялық жазу және ауызша танысу дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:   Ғылыми стиль түсінігі. Тақырыпты таңдау. Оқу, оның түрлері. Плагиат және 

қорғау әдістері. Зерттеу жұмысын жазу әдістемесі. Баяндама жасау. Ғылыми жазбалар. Параграф жазу. 

Жазбаша жұмыста автордың пікірін ұсыну. Ғылыми мақалаларды талдау, ғылыми мақалалардағы авторлық 

ойды анықтау.  Кіріспе және қорытынды. Түйіндеме. Жазылым жұмысының техникалық шарттары. 

Пререквизиттері: «Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен»», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл 

атлетика оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері: Дене шынықтыру мұғалімінің педагогикалық шеберлігі, Мектепте Дене шынықтыру пәнін 

оқыту әдістемесі, Спорт және кәсіби-қолданбалы дене дайындығының негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттер Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы туралы жалпы түсінікке ие 

болуы керек. В)оқу материалының компоненттерін жіктей білу, ғылыми-кәсіптік сипаттағы мәтіндерді оқу, 

түсіну, талдау және талқылау. С)академиялық және кәсіби мәтіндерді талдау, түсіндіру дағдыларының болуы.  

Д) ӛзіндік жұмыс дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: A) B) C) D) E)      

Пәннің атауы: Білім берудегі менеджмент 

Бағдарлама авторы: Мухтаров С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Болашақ мамандардың жеңіл атлетика саласындағы білімдері мен дағдылары 

негіздерін меңгеруін кӛздейді және мақсатпен қолдана білуге үйретеді 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Менеджменттің шетелдік теориялары мен тұжырымдамалары. Қазіргі 

менеджменттің мәні мен сипаттамалары. Менеджмент-басқару туралы ғылым. Педагогикалық менеджмент-

педагогикалық жүйелерді басқарудың теориясы мен технологиясы. Педагогикалық менеджменттің мақсаттары, 

міндеттері, функциялары. Педагогикалық менеджменттің заңдылықтары мен принциптері.  Мектептегі 

инновацияларды басқару. Мектеп педагогикалық жүйе және басқару объектісі ретінде. Мектептің тұтас 

педагогикалық процесін диагностикалау. Мектептің тұтас педагогикалық процесін жоспарлау. Технологиялық 

тәсіл негізінде мектепті басқару. Педагогикалық ұжым басқару объектісі және субъектісі ретінде. 

Педагогикалық ұжымдағы негізгі басқару элементтерінің сипаттамасы. Педагогикалық ұжымдағы 

қақтығыстарды басқару ерекшеліктері, оларды болжау, алдын-алу және шешу. Педагогикалық үдерістегі 

кӛшбасшылық типтерінің сипаттамасы. 

Пререквизиттері: Дене шынықтыру және спорт тарихы, Әлеуметтану, Гимнастика оқыту әдістемесімен 

Постреквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Дене шынықтыру және спорт менеджменті, 

Спорт және кәсіби-қолданбалы дене дайындығының негіздері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)студенттер педагогикалық менеджменттің теориялық-әдіснамалық 

негіздерін білуі және түсінуі тиіс. В)қазіргі заманғы нормативтік-құқықтық, ұйымдастырушылық басқару 

құжаттарын пайдалана отырып, дене шынықтыру мен спорттың басқарушылық және экономикалық 

проблемаларын талдауды жүзеге асыра білу С)білім беру мекемесін басқару практикасында меңгерілген 

теориялық білімді қолдана білу Д)білім беру мекемесін басқарудың жүйелі, ізгілікті, құзыреттілік және 

технологиялық тәсілдері дағдыларын меңгеру. Е)басқару қызметінің сапасын мектептің тұтас педагогикалық 

процесі тұрғысынан бағалауы тиіс. 
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Модуль 5.2  Инклюзивтік білім 

    

Дублин дискрипторлары: A) B) C) D) E)   

Пәннің атауы: Академиялық адалдық  

Бағдарлама авторы: Хакимова З.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттерді академиялық адалдықты қалыптастыру және нығайту мәселелері 

мен перспективаларымен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Академиялық адалдық сапалы білім алудың шарты ретінде. Құқықтық мәдениет 

академиялық адалдықты дамыту мен бекітудің негізі ретінде. Академиялық адалдықтың құқықтық негіздері: 

ұстанымдар, стратегиялар, тәсілдер және тәжірибелер (халықаралық тәжірибе). Студенттер мен ПОҚ үшін 

Академиялық адалдық қағидаттары. Академиялық адалдық мәдениетін қалыптастыру. Академиялық адалдықты 

нығайту және студенттерді ынталандыру. Ғылыми-зерттеу жұмысын жазу кезінде академиялық адалдықты 

дамыту жолдары академиялық жазу: курстың институционалды ортаға бейімделу тәжірибесі. Плагиатпен 

күресу үшін жасалған жаңа тәсілдер. 

Пререквизиттері: «Ұлттық  руханият», «Әлеуметтік-саяси білім модулі (Саясаттану, Әлеуметтану)», «Дене 

шынықтыру (спорт түрлері бойынша)» 

Постреквизиттері: «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі», «Дене шынықтыру және спорт 

менеджменті», «Спорт және кәсіби-қолданбалы дене дайындығының негіздері». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) студенттер академиялық адалдықтың негізгі негіздерін білуі тиіс. В) 

академиялық адалдықты дамыту тәсілдерін білу С) ғылыми-зерттеу жұмысын плагиатқа тексеру дағдыларын 

меңгеру. Д) ғылыми - зерттеу жұмыстарын жазу саласында білімді меңгеру. Е) студенттер үшін Академиялық 

адалдық қағидаларын білу 

 

 Модуль 6.1 Спорттық педагогикалық 

 

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. Шабуылда және қорғаныста техника және тактикасың оқыту әдістемесі 

Пререквизиттері: «Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл 

атлетика оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері: «Мектептегі спорт ойындар (волейбол,баскетбол)», «Мектептегі спорт ойындары (футбол, 

гандбол)», «Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі» 

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. 

 

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: «Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл 

атлетика оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері: «Мектептегі спорт ойындар (волейбол,баскетбол)», «Мектептегі спорт ойындары (футбол, 

гандбол)», «Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А).Студенттер пәнді оқу нәтижесінде, волейбол түрлі формаларын, 

теориялық, әдістемелік және тәжірибелік негіздерін білу және түсіну керек. В).Волейбол оқыту әдістерін, 
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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: Дене шынықтыру және спорт психологиясы     

Бағдарлама авторы: Шоқанов 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. 

Пререквизиттері: «Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл 

атлетика оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері:«Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі» «Дене шынықтыру мұғалімінің 

педагогикалық шеберлігі,  «Мектепте "Дене шынықтыру" пәнін оқыту әдістемесіи» 

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. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Дене шынықтыру және спорт педагогикасы     

Бағдарлама авторы: Шоқанов Р.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: бұл дене шынықтыру және спорт саласындағы педагогиканың мәні, ерекшелігі, 

заңдылықтары туралы тұтас түсінік қалыптастыру, білімді жүйелеу және тереңдету, оқыту технологиясын және 

оларды практикалық іске асыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дене шынықтыру және спорт педагогикасының теориялық-әдіснамалық негіздері. 

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мамандардың кәсіби-педагогикалық құзыреттілігі. Тұтас 

педагогикалық процесс жүйесіндегі дене шынықтыру мен спорттың орны. Тұтас педагогикалық процесті 

жүзеге асыру жағдайында оқыту. Дене шынықтыру және спорт саласындағы педагогикалық процесті 

ұйымдастыру формалары. Оқыту әдістері. Тұтас педагогикалық процесс жүйесіндегі тәрбие. Спорт 

командасындағы тұлғаны тәрбиелеудің педагогикалық негіздері. Педагогикалық шеберлік негіздері. 

Пререквизиттері: «Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл 

атлетика оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері:«Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі» «Дене шынықтыру мұғалімінің 

педагогикалық шеберлігі,  «Мектепте "Дене шынықтыру" пәнін оқыту әдістемесіи» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әр түрлі білім беру мекемелерінде дене шынықтыру және спорт 

сабақтарын ұйымдастыру және ӛткізу ерекшеліктерін білу. В)Физикалық қасиеттер мен қозғалысты дамытудың 

психологиялық-педагогикалық заңдылықтарын қолдана білу. С)Оқыту мен тәрбиелеудің негізгі әдістерін, 

құралдары мен нысандарын еркін таңдау және меңгеру дағдыларын игеруі тиіс. Д)Дене шынықтырудың 

ерекшелігіне байланысты педагогика мәселелеріне назар аудару керек. Е)Оқу және оқу-әдістемелік 

әдебиеттерді талдап, тұтас педагогикалық процесті құрудың білім беру құралдарын таңдауды жүзеге асыруы 

керек. 

 

Модуль 6.2 Мектептегі педагогикалық шеберлік және тәрбие жҧмысы 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:   Баскетболдағы педагогикалық шеберлік негіздері 

Бағдарлама авторы: Жиембаев А.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің бойында баскетбол ойынының техникасы мен тактикасын 

жетілдіру міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін кәсіби-педагогикалық іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны. Кіріспе. Баскетболшының техника - тактикалық дайындығы. Баскетболдың ойын 

іс-әрекеттерді жетілдіру әдістері. Баскетболдың тәсілдерің оқыту құрылымы. Интегралдық дайындығының 

мазмұны. Баскетбол командасына басшылық ету. Теориялық және психологиялық дайындығы. Баскетболдаң 

жарысты ұйымдастыру. БЖСМ-де баскетболдаң  оқу жұмысты жоспарлауды  құжаттарың құрастыру.  
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Пререквизиттері:«Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл атл 

етика оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері:«Спорттық ойындардағы жаттығу процесінің негіздері», «Спорт және кәсіби-қолданбалы 

дене дайындығының негіздері», «Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А).Пәнді оқу барысында студент баскетболшылармен оқу-жаттықтыру 

сабақтарын ӛткізу; В).Студент алған білімін, дағдылары мен іскерлігін ӛзінің педагогикалық қызметінде 

қолдана алу; С).Студент спортшылардың біліктілігіне сәйкес баскетболды жетілдіру әдістемесін таңдай алу;  

Д).Студент спортшылармен қарым-қатынас жасап, баскетбол командасын басқара алуы тиіс; Е).Оқыту 

саласында студенттер баскетбол ойнауда техникалық-тактикалық қимылдарды тиімді меңгеру үшін белсенді 

әдістерді таңдай алуы тиіс. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:   Волейболдағы жаттықтыру процесінің 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: «Педагогикалық шеберлік» мағынасының анықтамасы. Дене шынықтыру пәні 

мұғалімінің педагогикалық шеберлік мәселелері.Студенттердің  жасы мен жыныс сипаттамаларын ескере 

отырып, жалпы және арнайы дене дайындығы әдісі. Ауыстыру әдісі. Шабуыл әдісі. Қорғану жабдықтары. Жеке 

тактикалық іс-әрекеттер. Топтық тактикалық іс-әрекеттер. 

Пререквизиттері:«Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл 

атлетика оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері:«Спорттық ойындардағы жаттығу процесінің негіздері», «Спорт және кәсіби-қолданбалы 

дене дайындығының негіздері», «Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі». 

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).Студенттердің 

жеке даму ерекшеліктеріне, жаттығу сабақтарын техникасын игеру; Е).Студент кәсіби-педагогикалық 

қабілеттері мен дағдыларын иеленуі керек. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Дене шынықтыру 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: «Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл 

атлетика оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері: «Спорттық ойындардағы жаттығу процесінің негіздері», «Спорт және кәсіби-қолданбалы 

дене дайындығының негіздері», «Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі». 

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. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Дене шынықтыру ұжымындағы тәрбие жұмысының әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Мухтаров С. М. 

Курсты оқытудың мақсаты: балалар мен жасӛспірімдерді тәрбиелеу теориясының негізгі мәселелерін 

зерттеу; спорттық ұжымдағы жұмыстың мазмұны. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дене шынықтыру ұжымы. Дене шынықтыру ұжымына басшылық ету. Дене 

шынықтыру ұжымының мақсаттары мен міндеттері. Дене шынықтыру командасындағы оқу процесінің 

стандартты емес жағдайларының түрлері. Дене тәрбиесі процесінде жауапты шешім қабылдау қызметтің 

мазмұны. Дене шынықтыру бойынша мектептен тыс және сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастыру. Дене 

шынықтыру мұғалімінің тәрбиелік рӛлі. 

Пререквизиттері: «Ұлттық руханият», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Жеңіл атлетика оқыту 

әдістемесімен» 
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Постреквизиттері: «Дене шынықтыру мұғалімінің педагогикалық шеберлігі», «Балалар-жасӛспірімдер 

спортының теориясы мен әдістемесі», «Дене шынықтыру және спорт менеджменті» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:  А)студент тәрбие теориясының негізгі мәселелерін білуі керек. В)дене 

шынықтыру бойынша мектептен тыс және сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру қабілетінің болуы. С)дене 

тәрбиесі процесінде жауапты шешім қабылдау дағдысының болуы.  Д)Студент дене шынықтыру ұжымын 

басқара білуі керек. Е)Студент мектеп ұжымының дене шынықтыру жӛніндегі жұмысының мақсатын, 

міндеттерін және мазмұнын білуі тиіс. 

 

Модуль 7. Әлеуметтік-педагогикалық 

 

Д ублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Дене шынықтыру мұғалімінің 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 және спорт педагогикасы», «Дене шынықтыру және спорт 

психологиясы», «Дене шынықтыру (спорт түрлері бойынша). 

Постреквизиттері: «Мектепте "Дене шынықтыру" пәнін оқыту әдістемесі», «Дене тәрбиесінің теориясы мен 

әдістемесі»,  «Мектептегі спорт ойындары (футбол, гандбол))» 

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  8.1  Спорттық ойындар мен кӛпсайыс 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Спорттық кӛпсайыс 

Бағдарлама авторы: Габдуллин А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге дене шынықтыру жүйесіндегі спорттық кӛпсайыс түрлерінің орны 

мен маңызы туралы заманауи білім беру, кӛпсайыс спорт түрлерін оқыту және оқыту мәселелерін шешуге 

мүмкіндік беретін кәсіби-педагогикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі заманғы спорт түрлерінің пайда болу және даму тарихы. Кӛпсайыс 

түрлері, олардың мазмұны. Спорттық жаттығу техникасы туралы жалпы түсінік. Оқытудың құралдары, әдістері 

мен кезеңдері.  Кӛпсайыс түрлерін орындау техникасын зерттеу. Спорттық кӛпсайыс түрлерін оқытудың 

теориялық және әдістемелік негіздері. Үш сайыс, бессайыс, триатлон, полиатлон, президенттік кӛпсайыс 

бойынша жарыстарды ӛткізу ережелері. Жарысқа қатысушылардың құқықтары мен міндеттері.  Спорттық 

кӛпсайыс жарыстарын ұйымдастыру, ӛткізу және негізгі құжаттама. 

Пререквизиттері: «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен», «Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен»,   

«Дене шынықтыру және спорт педагогикасы» 

Постреквизиттері: «Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі», «Мектепте "Дене шынықтыру" пәнін оқыту 

әдістемесі»,  «Спорт және кәсіби-қолданбалы дене дайындығының негіздері» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кӛпсайыс спорт түрлерінің даму тарихы мен мазмұнын білу. В)кӛпсайыс 

түрлері бойынша сабақтар ӛткізе білу, оқыту теориясы мен әдістемесін, Оқыту құралдары мен әдістерін білу; 

С)жоспарлау құжаттарын әзірлеу және сабақтарды, шұғылданушылардың әртүрлі контингентімен спорттық-

бұқаралық іс-шараларды ӛткізу; спорттық кӛпсайыс түрлері бойынша жарыстарды ұйымдастыру, ӛткізу және 

бағалау. Д)балалар мен жасӛспірімдердің жас ерекшеліктерін білу; Е)оқытудың құралдары мен әдістерін таңдай 

білу. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Спорттық қҧрылыстар 

Бағдарлама авторы: Мамытов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Спортпен шұғылдануға арналған спорт ғимараттарын жобалаудың, салудың, 

жӛндеудің және пайдаланудың, тұрғылықты жері бойынша, оқу орындарында, ӛндірісте, спорт клубтарында, 

демалыс орындарында, емдеу және сауықтыру мекемелерінде бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру іс-

шараларын ӛткізудің жалпы негіздерін зерделеу. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Дене шынықтыру және спорт ғимараттары-спорттық және дене шынықтыру-

сауықтыру іс-шараларының әр түрлі түрлерімен айналысуды қамтамасыз етудің қажетті шарты. Спорт 

ғимараттарын салу негіздері. Спорт ғимараттарының жіктемесі мен санаттылығы. Қалалық спорт 

ғимараттарының желісі. Әртүрлі спорт түрлерімен айналысу кезінде, оның ішінде қауіпсіздік техникасы 

тұрғысынан дене шынықтыру-спорт ғимараттарына, жабдықтарға және мүкәммалға қойылатын талаптар. 

Спорт ғимараттарының кедергісіз ортасы. Тренажерлар және жаттығу құрылғылары. Ашық жазық спорт 

ғимараттары. Стадиондар мен спорт ареналары. Спорттық ӛзек. Қысқы спорт түрлеріне арналған спорттық 

ғимараттар. Су спорт түрлеріне арналған спорттық құрылыстар. Жарықтандыруға, температуралық режимге, 

желдетуге және ашық спорт құрылыстарында, сондай-ақ жабық спорт залдарында, кешендерде 

шұғылданушылар үшін қауіпсіздік техникасының негіздеріне қойылатын гигиеналық талаптар. Спорт 

ғимараттарын тиімді пайдаланудың шетелдік тәжірибесі. Қарапайым спорт ғимараттарын жоспарлау, салу және 

пайдалану ережелері. Мектептегі қарапайым құрылыстардың мақсаттары мен міндеттері. Стандартты емес 

жабдық. 

Пререквизиттері: «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Баскетбол 

оқыту әдістемесімен». «Волейбол оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері: «Дене шынықтыру және спорт гигиенасы», «Спорт және кәсіби-қолданбалы дене 

дайындығының негіздері», «Мектептегі спорт ойындары (футбол, гандбол)» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)спорт ғимараттарын ұйымдастыру, жобалау, салу, қаржыландыру және 

пайдалану негіздерін білу. В)абаттандыру, спорт ғимараттарын жӛндеу және салу, материалдық - техникалық 

қамтамасыз ету жӛніндегі іс-шараларды ұйымдастыру дағдыларына ие болуға тиіс. С)алған білімдерін 

практикалық қызметте қолдану. Д)әртүрлі спорт түрлерімен айналысу кезінде дене шынықтыру-спорт 

ғимараттарына, жабдықтарға және мүкәммалға қойылатын талаптарды білу. Е)спорт ғимараттарының қызметін 

жоспарлау негіздерін білу. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Мектептегі спорттық ойындар (волейбол, баскетбол)  
Бағдарлама авторы: Жиембаев А.Ш., Куншашев А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқушыларға дене тәрбиесі жүйесіндегі баскетбол мен волейболдың орны мен 

маңызы туралы студенттерге заманауи білім беру, Жалпы білім беретін мектепте волейбол мен баскетболды 

оқыту және үйрету мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін кәсіби-педагогикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Баскетбол және волейбол оқушылардың жан-жақты физикалық дамуының құралы. 

Сабақ-спорттық ойындар бойынша сабақтарды ӛткізудің негізгі түрі. Мектепте баскетбол және волейбол 

сабақтарын ұйымдастыру және ӛткізу. Спорттық ойындар сабақтарында оқушыларды ұйымдастыру әдістері. 

Спорттық ойындар сабақтарында оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру. Дене шынықтыру бойынша мектеп 

бағдарламасына кіретін Баскетбол мен волейболдың техникалық-тактикалық әрекеттерін талдау. Баскетбол 

ойынының техникасы мен тактикасын оқытудың құралдары мен әдістері. Баскетбол және волейбол бойынша 

сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстар. Мектептегі баскетбол және волейбол жарыстарын ұйымдастыру 

және ӛткізу ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: «Баскетбол оқыту әдістемесімен», «Волейбол оқыту әдістемесімен», «Қозғалмалы ойындар 

оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері: «Мектепте "Дене шынықтыру" пәнін оқыту әдістемесі», «Дене тәрбиесінің теориясы мен 

әдістемесі», «Дене шынықтыру және спорт гигиенасы». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жалпы білім беретін мектепте спорттық ойындар сабақтарын 

ұйымдастыру мен ӛткізудің әдістемелік негіздерін білу және түсіну. В)алған білімдерін, біліктері мен 

дағдыларын оқытушылық қызметте қолдана білу. С)Сатып алу қабілеттілігін шығаруға пайымдауларды, 

қорытындыларды қалыптастыру. Д)Педагогикалық шеберлік негіздерін меңгеру, балалар мен жасӛспірімдерді 

оқыту мен тәрбиелеудің принциптерін, әдістерін, құралдарын білу. Е)баскетболды оқыту саласында кәсіби-

педагогикалық дағдыларды меңгеру, мектепте баскетбол мен волейболдан жарыстар ӛткізудің 

ұйымдастырушылық дағдыларын меңгеру. 

 

Модуль  8.2 Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Спорттың жекпе-жек тҥрлері 

Бағдарлама авторы: Жумагамбетов С.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: спорттық - жауынгерлік ӛнердің мақсаттары мен міндеттерімен, негізгі 

ұғымдарымен, принциптерімен, терминдерімен және ережелерімен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дене тәрбиесі жүйесіндегі жекпе-жектің орны, олардың жеке тұлғаның жан-жақты 

физикалық дамуындағы рӛлі мен маңызы. Пәннің негізгі түсініктері. Әр түрлі жекпе-жектің сипаттамасы мен 

мазмұны. Мектептегі спорттық жекпе-жек сабақтарын ұйымдастыру және ӛткізу әдістері. Техникалық әдістерге 

Оқыту құралдары мен әдістері. Ашық ойындар мен эстафеталар. Спорттық жекпе-жек түрлері бойынша 

жарыстар ұйымдастыру және ӛткізу. 
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Пререквизиттері: «Дене шынықтыру және спорт тарихы», «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы», 

«Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері: «Дене тәрбиесі және спорт физиологиясы», «Спорт және кәсіби-қолданбалы дене 

дайындығының негіздері», «Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесімен» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)спорттық-жауынгерлік ӛнердің мақсаттары мен міндеттерін білу. ) Жекпе-

жектің техникалық және тактикалық тәсілдеріне оқыту дағдыларының болуы. С) алынған білімді практикалық 

пайдалану бойынша ұсыныстарды талдау, түсіндіру және бейімдеу білігін меңгеру, олардың болуы әлеуметтік-

кәсіби қызметке дайындықты, салауатты ӛмір салтына енгізуді және жүйелі физикалық ӛзін-ӛзі жетілдіруді 

қамтамасыз етеді. Д)спорттық жекпе-жек түрлерінің негізгі ұғымдарын, принциптерін, шарттары мен 

ережелерін білу. Е) спорттық жарыстарды ұйымдастыру және ӛткізу дағдыларының болуы. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Спорттың ойын түрлері үшін спорт ғимараттарын жоспарлау және салу  

Бағдарлама авторы: Мамытов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: спорттың ойын түрлеріне арналған спорт ғимараттарын жоспарлау мен салудың 

жалпы негіздерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: спорттың ойын түрлеріне арналған спорт ғимараттарын жоспарлау және салу 

ережесі. Құрылымдардың мӛлшері, ерекшелігі, негізгі жабдықтар және пайдалану шарттары. Ашық және 

жабық спорт ғимараттары. Спорттық ғимараттар: кешенді және мамандандырылған. Сипаттамасы және 

мақсаты. Алаң. Ойын алаңдары. Спорт ғимараттарына қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар. 

Мектептегі спорт ғимараттарының мақсаттары мен міндеттері. Спорттың ойын түрлеріне арналған стандартты 

емес жабдық. 

Пререквизиттері: «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен», «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Баскетболдағы 

педагогикалық шеберлік негіздері», «Волейболдағы жаттықтыру процесінің негіздері» 

Постреквизиттері: Дене шынықтыру және спорт гигиенасы, Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі, 

Спорттық ойындардағы жаттығу процесінің негіздері, Спорт және кәсіби-қолданбалы дене дайындығының 

негіздері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)спорттың ойын түрлеріне арналған спорт ғимараттарын жобалау, салу 

және пайдалану негіздерін білу. В)абаттандыру, спорт ғимараттарын жӛндеу, материалдық - техникалық 

қамтамасыз ету жӛніндегі іс-шараларды ұйымдастыру дағдыларының болуы.  С)алған білімдерін практикалық 

қызметте қолдана білу. Д) спорттың ойын түрлеріне арналған спорт ғимараттарын пайдалануға қойылатын 

гигиеналық нормалар мен талаптарды білу. Е)спорт ғимараттарын пайдаланудың қауіпсіздік техникасы 

ережелерін білу. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі  

Бағдарлама авторы: Жиембаев А.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге балалар мен жасӛспірімдер спортының теориялық негіздері туралы 

терең білім беру, оларды болашақ кәсіби қызмет орны бойынша әртүрлі білім беру мекемелері мен спорт 

ұйымдарында негізгі ұғымдарды іс жүзінде жүзеге асыруға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесінің жалпы негіздері. балалар 

мен жасӛспірімдер спорты жүйесінің жұмыс істеуі. Дене тәрбиесі құралдары. Жасӛспірімдер спортының 

принциптері мен әдістері. Дене тәрбиесінің жас негіздері. Оқу жүктемелерінің жас кезеңділігі. Жас спортшыны 

тәрбиелеу және оқыту.  Жасӛспірімдердің дене тәрбиесін жоспарлау және есепке алу. Спорттық қабілеттер мен 

дарындылықты анықтау.  Жас спортшының сабақтары мен ӛмір салтын ұйымдастыру. 

Пререквизиттері: "Баскетболдағы педагогикалық шеберлік негіздері", "Волейболдағы жаттығу процесінің 

негіздері", "Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен". 

Постреквизиттері: "Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы", "Спорттық ойындардағы 

педагогикалық шеберлік негіздері", "Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі". 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) жасӛспірімдерді, жастарды тәрбиелеу жүйесіндегі дене шынықтырудың 

рӛлін білуі және түсінуі тиіс. В)спорттық дайындық процесін әдістемелік түрде жоспарлай, бақылай және 

басқара білу. С) жоғары спорттық нәтижелерге, оңтайлы физикалық жұмысқа қабілеттілікке және ағзаның 

резервтік мүмкіндіктерін жетілдіруге қол жеткізу. Д) салауатты ӛмір салтын және дене шынықтырумен және 

спортпен шұғылдануды насихаттауға; Е) спорттық жаттығуды ӛткізудің негізгі әдістері мен құралдарын білуге 

тиіс. 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E)   

Пәннің атауы: Футболдағы жаттығу процесінің негіздері 

Бағдарлама авторы:Жиембаев А.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге дене тәрбиесі жүйесіндегі футболдың орны мен маңызы туралы 

заманауи білім беру, футболды оқыту және оқыту мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін кәсіби-педагогикалық 

дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәннің мақсаттары мен міндеттері. Футбол бойынша оқу-жаттығу сабақтарын 

ӛткізудің теориялық және әдістемелік негіздері.  Футболдағы жаттығу процесін жоспарлау және ұйымдастыру 

негіздері, оқу-жаттығу сабақтарын ӛткізудің және оқытудың қазіргі заманғы техникалық құралдарын пайдалана 

отырып жаттығулар ӛткізудің әдістемелік негіздері.  Техникалық, тактикалық, физикалық және интегралды 

дайындық құралдары мен әдістері.  Футбол бойынша жарыстар ӛтті. Футболдағы ойын ережелері, құралдар мен 

жабдықтар. 

Пререквизиттері: «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Баскетболдағы педагогикалық шеберлік негіздері», 

«Волейболдағы жаттықтыру процесінің негіздері» 

Постреквизиттері: «Дене шынықтыру және спорт гигиенасы», «Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі», 

«Спорттық ойындардағы жаттығу процесінің негіздері», «Спорт және кәсіби-қолданбалы дене дайындығының 

негіздері». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)футбол бойынша оқу-жаттығу сабақтарын ӛткізудің теориялық, 

әдістемелік және практикалық негіздерін білу. В) балалардың жас-жыныстық ерекшеліктерін ескере отырып, 

футболды оқытудың құралдары мен әдістерін таңдай білу. С)футболды оқытудың озық әдістемелерін талдау 

қабілетіне ие болу. Д)футболшылардың спорттық жаттығуларын құру негіздерін меңгеру. Е)әр түрлі жас 

топтарында оқу процесін басқару құралдары мен әдістерін меңгеру. 

 

5В010800 – ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ 

3 КУРС 3 ЖЫЛДЫҚ 

Қабылдау жылы: 2019 ж.  

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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т
р
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т
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ы
 

10 Модуль Спорт негіздерінің теориясы, 20 кредит 

КП  ЖК 
ZhBBMBBMZhZ

hDTPOA 3328 

Жалпы білім беретін мектепте білім беру мазмұнын жаңартылу 

жағдайында «Дене тәрбиесі» пәнін оқыту әдістемесі 
5 5 

КП ЖК SHKMDT 3329 Шағын кешенді мектептегі дене тәрбиесі 5 5 

КП ЖК SNKKDD 3330 Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы 5 5 

КП ЖК MZhPSh     3331 
Дене шынықтыру мұғалімі мен жаттықтырушының 

педагогикалық шеберлігі 
5 5 

11.1 Модуль  Оқушылардың дене тәрбиесі, 16 кредит 

КП ТК AMODT 3332 Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі 5 5 

КП ТК DShТA 3333 Дене тәрбиесі және спорт физиологиясы 5 5 

БП ТК SM  3334 Спорттық медицина  5 3 

БП ТК UTOA 3335 Үстел теннисі оқыту әдістемесімен 5 3 

11.2 Модуль Оқушылардың дене тәрбиесі ҥрдісі, 16 кредит 

КП ТК BMDTA 3332 Бастауыш мектептегі дене тәрбиесінің әдістемесі 5 5 

КП ТК 
ZhBBMZhDST   

3333 

Жалпы білім беретін мектептер жағдайында денсаулық сақтау 

технологиялары 
5 5 

БП ТК EDSh 3334 Емдік дене шынықтыру 5 3 

БП ТК TOA 3335 Теннис оқыту әдістемесімен 5 3 

 

10 Модуль Спорт негіздерінің теориясы 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Жалпы білім беретін мектепте білім беру мазмұнын жаңартылу жағдайында «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: «Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары», «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы», 

«Психология физической культуры и спорта».  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі 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 
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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: Шағын кешенді мектептегі дене тәрбиесі 
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: «Гимнастика оқыту әдістемесімен», «Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен», 

«Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары» 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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: 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 және спорт тарихы».  «Балалар-жасӛспірімдер және кәсіби спорттың     

теориясы мен әдістемесі». «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі 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. 

  

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Дене шынықтыру мҧғалімі мен жаттықтырушының педагогикалық шеберлігі  

Бағдарлама авторы: Мамытов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:дене шынықтыру мұғалімі мен спорт жаттықтырушысына қойылатын 

талаптарына сай заманауи білім алу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дене шынықтыру мұғалімі мен жаттықтырушының педагогикалық шеберлігі 

туралы түсінік. Оқыту қабілеттерінің түрлері. Педагогикалық қарым-қатынастың мәні және оның дене 

шынықтыру мұғалімінің іс-әрекетіндегі ерекшеліктері. Қарым-қатынас түрлері. Қарым-қатынас процесінің 

негізгі компоненттері. Педагогикалық қарым-қатынас стилі туралы түсінік. Байланыс процесін басқару. 

Пререквизиттері: «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы».  «Балалар-жасӛспірімдер спортының 

теориясы мен әдістемесі». «Дене шынықтыру және спорт психологиясы». 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А) Педагогикалық қарым-қатынастың мәні және оның дене шынықтыру 

мұғалімі мен спорт жаттықтырушысы қызметіндегі ерекшеліктерін білу. B) Тыңдаушылармен байланыс 

процестерін басқару қабілетілігі болуы тиіс; C) Тиімді қарым қатынастық және әлеуметтік дағдыларға ие болу. 

D) Студент педагогикалық қарым-қатынастың әр түрлі стильдерін жетік білуі керек. E) Студент коммуникация 

процесінің негізгі компоненттерін білуі керек. 
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11.1 Модуль  Оқушылардың дене тәрбиесі педагогикалық шеберлігі 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Ботагариев Т.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге дене шынықтырудың теориялық негіздері туралы терең білім беру, 

олардың негізгі түсініктерін әр түрлі білім беру мекемелері мен спорт ұйымдарында - болашақ кәсіби қызмет 

орнында іс жүзінде жүзеге асыруға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: пән дене тәрбиесінің рӛлін мәдениеттің түрі, оның құрылымы, мазмұны мен 

қызметі ретінде қарастырады. Студенттер дене тәрбиесінің принциптерін, әдістерін, құралдарын, қимыл 

әрекеттерін оқытудың мазмұны мен әдістемесін, дене қабілеттерін қалыптастыруды, дене жаттығуларымен 

сабақтарды құру нысандарын, жоспарлау, бақылау және есепке алуды үйренеді; адам ӛмірінің әртүрлі 

кезеңдерінде дене шынықтыруды мақсатты пайдалану ерекшеліктерін қарастырады. 

Пререквизиттері: «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы», «Балалар-жасӛспірімдер спортының 

теориясы мен әдістемесі», «Гимнастика оқыту әдістемесімен» 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)дене тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін, құралдарын, әдістерін, 

заңдылықтары мен принциптерін білу және түсіну. В)дене шынықтыру сабақтарын ұйымдастыру 

ерекшеліктерін білу. С)педагогикалық іс-әрекетте дене шынықтырумен айналысатындардың жас және жеке 

айырмашылықтарын ескеріу.  Д)оқыту мен тәрбиелеудің озық тәсілдерін қолдану; дене шынықтыруды оқыту 

технологиясының негізгі элементтерін меңгеру; жоспарлау құжаттарымен жұмыс істеу. Е)оқушылардың дене 

дайындығын, физикалық қабілеттерін бағалау 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы:  Дене тәрбиесі және спорт  физиологиясы 

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: «Адам анатомиясы және физиологиясы», «Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы мен 

әдістемесі» 

Пререквизиттері: Магистратура деңгейіндегі 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.  

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D)  

Пәннің атауы: Спорттық медицина 

Бағдарлама авторы: Жумабаева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Белсенді ұзақ ӛмір сүруді арттыру, адам денсаулығын сақтау, нығайту, және 

адамның гормониялық дамуы үшін дене тәрбиесі және спорттың амалдары мен әдістерін қолдану үшін 

студенттерге біліктілікті, дағдыны, білімділікті үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дене дамуның әдістері, жеке бағалау әдістері, дене тәрбиесі және спортпен 

шұғылданатын адамдардың ағзасының функциональдық жағдайына мінездеме. Денсаулық мәселелеріндегі 

спорттық – медициналық тестілердің негіздері және ӛткізілуі.    

Пререквизиттері: «Адам анатомиясы және физиологиясы», «Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы мен 

әдістемесі», «Инклюзивті білім беру» 

Постреквизиттері:  Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Пәнді зерттеу нәтижесінде студенттер дене дамуы және денсаулық 

жағдайын бағалау ерекшеліктерін түсінуі және білу қажет. B)студент педагогикалық жұмысында қимыл–

қозғалыс аппаратының және дене сымбатының жағдайын, дене қалыптасуының түрлерін кӛзбен анықтауды 

білуі қажет; C)студент шешімдерді қортындылай бідуді, ойларын ортаға салуды меңгеру қажет. Д)студент 

курсы бітірген соң дене дамуы және денсаулық жағдайын бағалау ерекшеліктерін білу қажет. Е) студент курсты 

бітірген соң кәсіби – педагогикалық біліктілік  
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Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Үстел 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 

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. 

Пререквизиттері: «Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен», «Дене шынықтыру», «Балалар-жасӛспірімдер 

спортының теориясы мен әдістемесі» 

Постреквизиттері: Ӛндірістік (педагогикалық), диплом алды  практика, магистратурада оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А).Студенттер пәнді оқу нәтижесінде, үстел теннисі түрлі формаларын, 

теориялық, әдістемелік және тәжірибелік негіздерін білу; В).Үстел теннисі оқыту әдістерін, ойындар саласында 

алған білімдері мен дағдыларын тәжірибеде алуы және білу; С).Студент қорытындыны тамаша құрастырып, 

пайымдаулар жасай алу; Д).Мектептерде үстел теннисін оқыту проблемасын шешуге мүмкіндік беретін, 

педагогикалық дағдыларын пайдалана алады; Е).Студент кәсіби-педагогикалық қабілеттері мен дағдыларын 

иеленуі керек. 

11.2 Модуль Оқушылардың дене тәрбиесі ҥрдісі 

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Бастауыш мектептегі дене тәрбиесінің әдістемесі 

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: «Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен», «Гимнастиканы оқыту әдістемесі», «Дене 

шынықтыру және спорт педагогикасы» 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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 беру мектеп жағдайларында денсаулық сақтаушы орталығы 

Бағдарлама авторы: Отегенов Н. 

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: «Мектептегі саяхаттық–ӛлкетану жұмыстары», «Адам анатомиясы және физиологиясы», 

«Мектепте футболдың теориялық және әдістемелік негіздері».  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А).Жас-жыныс ерекшеліктерін ескеру, денсаулық сақтауға бағытталған 

жалпы білім беру; В). Білім беру жүйесіндегі жаңа кезеңдерінің міндеттерінің бірі мектеп оқушыларының 

денсаулығын сақтау; С).Дене тәрбиесіндегі негізгі бағыт-денсаулық сақтау технологиясы құрастыру; 

Д).Оқушыларды тәрбиелеу, сауықтыру және түрлі жастағы тұлғалардың дене шынықтыру мәселелерін басқару; 

Е). Жалпы білім беру мектептерінде денсаулық сақтау технологиясын дене тәрбиесі оқу процесінде білу және 

қолдана білуі қажет.  

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д, Е) 

Пәннің атауы: Емдік дене шынықтыру 

Бағдарлама авторы: Жумабаева А.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: бейімдеу дене тәрбиесі және арнаулы медициналық мекемелерде және спорттық 

орталықтарда, сауықтыру, қалпына келтіру паталогиясын ескерген массаж, емдік дене шынықтырудың арнаулы 

әдістерін қолдануда  практикалық біліктілік және дағдыны меңгерген маман дайындау  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Емдік дене шынықтыру әдістері. Емдік дене шынықтырудың негіздері. Жүрек – 

тамыр жүйесі ауруларында қолданылатын емдік дене шынықтыру. Тыныс алу және ас қорыту жүйесі 

ауруларында қолданылатын емдік дене шынықтыру. Нерв жүйесі және қимыл қозғалыс аппараты ауруларында 

және жарақаттарда қолданылатын емдік дене шынықтыру. Массаж, оның түрлері, адам ағзасына массаж 

механизмдерінің физиологиялық әсері.  

Пререквизиттері: «Адам анатомиясы және физиологиясы», «Инклюзивті білім беру», «Балалар-жасӛспірімдер 

спортының теориясы мен әдістемесі» 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) студент пәнді үйрену нәтижесінде дене жаттығуларының емдік әсерінің 

негізгі механизмдерін түсінуі және білуі қажет; - емдік, бейімдеу дене тәрбиесі және массажды қолдануда 

болатын және болмайтын жағдайларды анықтау қағидалары; медициналық реабилитация кезеңдерінде массаж 

әдістерінің және дене жаттығуларының ӛлшемдерінің принциптері; емдік дене шынықтыру сабақтарын, 

бейімдеу дене тәрбиесі және паталогиялық жағдайлар және жарақаттарда массаж сеанстарын  ұйымдастыру 

және ӛткізу принциптері.   

 

Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Теннис оқыту әдістемесімен 

Бағдарлама авторы: Жумагамбетов С.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта мектепте теннисі сабақтар ұйымдастыру және ӛткізу үшін теориялық және 

практикалық білімі бар студенттерді қаруландыру:теннисі 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 үстел 

теннисі рӛлі мен орны. 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. 

Пререквизиттері: «Олимпиадалық білім», «Балалар-жасӛспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі» 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А).Студенттер пәнді оқу нәтижесінде, теннисі  түрлі формаларын, теориялық, 

әдістемелік және тәжірибелік негіздерін білу; В). Теннисі оқыту әдістерін, ойындар саласында алған білімдері 

мен дағдыларын тәжірибеде алуы және білу; С).Студент қорытындыны тамаша құрастырып, пайымдаулар 

жасай алу; Д).Мектептерде теннисін оқыту проблемасын шешуге мүмкіндік беретін, педагогикалық 

дағдыларын пайдалана алады; Е).Студент кәсіби-педагогикалық қабілеттері мен дағдыларын иеленуі керек. 

 

6В01405-ВИЗУАЛДЫ ӚНЕР, КӚРКЕМ ЕҢБЕК, ГРАФИКА ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ  

1 КУРС 

Қабылдау жылы: 2021 ж.  

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

2. Модуль - Саяси-қоғамдық, 32 академиялық кредит 

ЖББП МК KKZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 5 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

ЖББП МК ASBM 1104 
Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану, психология) 
1,2 8 

БП ЖК AS 1202 Академиялық сурет (ағылшын тілінде) 1 6 

ЖББП МК DSh 1105 Дене шынықтыру 1-4 8 

3. Модуль. Қоғамдық-әлеуметтік, 12 академиялық кредит 

ЖББП МК AKT 1106 Ақпараттық-коммуникативті  технологиялар (ағылшын тілінде) 2 5 
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БП ЖК AZh 1203 Академиялық живопись  (ағылшын тілінде) 2 5 

БП    Оқу  практикасы (ПЛЕНЭР) 2 2 

 

2. Модуль - Саяси-қоғамдық 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тәрбие кеңістігіндегі ұлттық руханиятты зерттеудің ғылыми негіздері. Ұлттық 

руханияттың қалыптасуындағы педагогикалық ой-пікірлер генезисі. Ұлттық руханияттағы кемел адам үлгісі. 

Дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайнар кӛздері. Кӛпмәдениетті тұлға қалыптастырудың мәні. Бүгінгі білім беру 

жүйесіндегі этномәдени таным мен тәрбие.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы мектеп курсы, мектеп курсындағы әлеуметтік-саяси 

пәндер. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі әлеуметтік саяси пәндер. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А).Болашақ мамандарға  қоғам ӛміріндегі ұлттық руханияттың  ролі туралы 

түсінігінің болуы, ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру; В).Этнопедагогикалық, этномәдени, әлеуметтік-

саяси, кӛпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас мәдениетін меңгеру; С).Жоғары 

деңгейлі ұлттық абырой, патриотизм мен азаматтылық, тӛзімділік пен гуманизм; D).Этносаралық, 

конфессияаралық және мәдениетаралық сұхбатқа әзірлік; Е).Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда ӛзін-ӛзі 

дамытуға, ӛзін-ӛзі танытуға, бойындағы негізгі күш-қуатын орынды жұмсай білуге мүдделі. 

 

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

Пәннің атауы:  Академиялық сурет (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Академиялық сурет әртүрлі пәндердің бейнесі, бейнелеу ӛнерінің негізі. Кӛптілді 

оқыту-адамзаттың түрлі мәдениеттерінің «фрагменті» ретінде бірнеше тілдерді меңгере алуды негізге ала 

отырып, кӛп тілді тұлғаны тәрбиелеу және жетілдірудің үштік үдерісі. Білім беру жүйесінде оқу пәні 

академиялық сурет негізгі орынды алады және кәсіби циклдегі басқа кӛркемдік пәндермен тығыз байланысты. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Гипсті геометриялық денелерден құралған натюрморт. Қағаз бетіне 

композициялық шешімін табу, конструкциялық құрылымын табу, жарық, кӛлеңке арқылы денені модельдеу.Үй 

заттарынан құралған натюрморт. Күрделі емес денелерден құралған натюрморт. 

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасына сәйкес «геометрия», «кӛркем еңбек»,  «графика». 

Постреквизиттері: Арнайы сурет 1, Арнайы живопись 1, Композиция. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер А)Кӛптілді оқыту-адамзаттың түрлі мәдениеттерінің «фрагменті» ретінде 

бірнеше тілдерді меңгере алуды негізге ала отырып, сурет ӛнеріндегі нақты ұғымдар анықтамасын білу, 

терминдердің мағынасын түсну. B)Практикалық сабақтарды сурет заңдылықтарын (конструктивті орындау, 

композициялық құрылым, штрих түрлерінің әдістерін) қолдану. C)Қойылымдағы (постановка) заттарды 

орналастыру деңгейіндегі тӛрт кезеңді талдау. D)Пәннің негізінде берілген тақырыптарға нобайлар жасау, 

долбарлар орындау, портфолиожинақтап, композициялық эскиздерді шығармашылық жұмыстарымен біріктіру. 

E)Ӛткен тақырыптарға  қорытындылар жасай алуы, бағалауы, ӛздерінің шығармашылық ізденістерінің деңгейін 

бағалай білуі. 

 

Модуль атауы 3.  Қоғамдық-әлеуметтік 

 

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

Пәннің атауы:  Академиялық живопись  (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Академиялық живопись қағаз бетіндегі түсті бояулармен объективті әлемнің 

кӛркемдік бейнесі. Ағылшын тіліндегі академиялық кескіндеменің ерекшелігі, оқу үрдісінде студенттер ӛз 

шығармашылық қабілеттерін жандандыруға, сондай-ақ ағылшын тілінде қарым-қатынамста білікті мұғаліммен 

және басқа қатысушылармен қарым-қатынаста бола алады, олар ең жайлы және достық атмосфераны құруға 

мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Оқу процессі барысында  қойылымдарды кӛркем тұрғысынан живописьтік санада 

кӛру, қабылдау және  қол икемділігін арттыру,  болашақ оқытушыларғы   алдағы уақытта бейнелеу ӛнерінің  

әдістемелік негіздерін мектеп қабырғасында  үйретуге керекті білім мӛлшерін беру. 

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасына сәйкес «геометрия», «кӛркем еңбек», «графика». 

Постреквизиттері: Арнайы сурет 1, Арнайы живопись 1, Композиция. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Живопись ӛнеріндегі нақты ұғымдар анықтамасы білу, терминдердің 

мағынасын түсну. B)Практикалық сабақтарды сурет заңдылықтарын (конструктивті орындау, композициялық 

құрылым, гуашь бояу техникасын) қолдану. C)Қойылымдағы (постановка) заттарды орналастыру деңгейіндегі 
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тӛрт кезеңді талдау. D)Пәннің негізінде берілген тақырыптарға нобайлар жасау, долбарлар орындау, 

портфолиожинақтап, композициялық эскиздерді шығармашылық жұмыстарымен біріктіру. E)Ӛткен 

тақырыптарға қорытындылар жасай алуы, бағалауы, ӛздерінің шығармашылық ізденістерінің деңгейін бағалай 

білуі 
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4.1  Модуль. Инклюзивті білім беру және бизнес негіздері, 9 академиялық кредит 

БП ЖК IBB 2204 Инклюзивті білім беру 3 4 

ЖББП ТК КBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

4.2  Модуль. Инклюзивті және академиялық адалдық, 9 кредит  

БП ЖОО Ped 2204 Инклюзивті білім беру 3 4 

ЖББП ТК АА 2107 Академиялық адалдық 3 5 

5.1 Модуль Бейнелеу ӛнерінің  негіздері, 19 академиялық кредит 

БП ТК Ped  2205 Педагогика  3 4 

БП ТК IGZh 1  2206 Инженерлік графика және жобалау 1 (қызмет кӛрсету) 3 5 

БП ТК AS 1  2207 Академиялық сурет 1 3 5 

БП ТК AZh 1  2208 Академиялық живопись 1 3 5 

5.2 Модуль Бейнелеу ӛнері және техникалық сызу, 19 академиялық кредит 

БП ТК РР  1205 Практикалық педагогика 3 4 

БП ТК TSZh 1  2206 Техникалық сызу және  жобалау 1(техникалық) 3 5 

БП ТК KOS 1 2207 Кӛркем ӛнердегі сурет 1 3 5 

БП ТК KОК 1  2208 Кӛркем ӛнердегі живопись 1 3 5 

6.1 Модуль  Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізі, 12 кредит 

БП ЖОО BOT 2209 Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 4 5 

БП ТК ВОT 2210 Бейнелеу ӛнеріндегі  түстану 4 5 

БП   Педагогкалық практика 4 2 

6.2 Модуль Композиция және критериальды бағалау, 12 академиялық кредит 

БП ЖОО BOT 2209 Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 4 5 

БП ТК TKP 2210 Түс қабылдау психологиясы 4 5 

    Педагогкалық практика 4 2 

7.1 Модуль Академиялық ӛнер негіздері, 16 академиялық кредит 

БП ТК IGZh2 2211 Инженерлік графика және жобалау2 (қызмет кӛрсету) 4 5 

БП ТК AS K 2  2212 Академиялық сурет және живопись 2 4 6 

ЖББП МК Fil  2108 Философия 4 5 

7.2 Модуль Конструктивті және декоративті ӛнер, 16 академиялық кредит   

БП ТК TSZh2 2211 Техникалық сызу және жобалау2 (техникалық) 4 5 

БП ТК KSDZh 2 2212 Конструктивті сурет және декоративті живопись 2 4 6 

ЖББП МК Fil  2108 Философия 4 5 

 

4.1  Модуль. Инклюзивті білім беру және бизнес негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: Тогайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде инклюзивті білім берудің қағидаларымен және философиялық, 

әдіснамалық негіздері туралы түсініктерін қатыптастыру, инклюзивті білім берудің құқықтық-нормативтік 

қамтамасыздандыруда кездесіп отырған кедергілерін жою, ерекше қажеттіліктері бар балалардың 

психологиялық-педагогикалық қолдауға байланысты заманауи моделдері туралы түсініктері мен инклюзивті 

тәжірибе аймағында ұйымдастыру мен басқару құзыреттіліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Инклюзивті білім беру жүйесін дамыту 2011-2020 жылдардағы ҚР Мемлекеттік 

білім беру бағдарламасының басым бағытының бірі. Мүмкіндігі шектеулі балалардың сапалы білім алуы 

туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген. Қазақстанда инклюзивті білм берудің алғашқы 

қадамдары жасалып жатыр. Инклюзивті білім беру жүйесін дамыту 2011-2020 жылдардағы ҚР Мемлекеттік 

білім беру бағдарламасының басым бағытының бірі. Мүмкіндігі шектеулі балалардың сапалы білім алуы 
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туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген. Пәнді оқыту барысында мүмкіндігі шектеулі 

түрлі категориядағы балаларға инклюзивті білім беру жағдайлары, оларды жалпы білім беру үрдісіне қосу 

ерекшеліктері, жалпы білім беру ұйымдарындағы инклюзивті үрдістің құқықтық негіздері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Орта мектеп деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Инклюзивті білім беру түсінігін; инклюзивті білім беру мән мағынасын; 

түрлерін, әдістерін; инклюзивті білім беру фазаларын; әдістерін; тарихын, жолдарын, мақсаттарын нәтижелерін 

білу; В)Жалпы білім беруде мүмкіндігі шектеулі баланың психолого-педагогикалық сүйемелдеуінің 

қажеттілігін түсіндіре алуы; С)Инклюзивті білім беруді қамтамасыз етудің тиімді шарттарына талдау жасау; 

D)Мүмкіндігі шектеулі балалардың кӛпнұсқалы білім беру жүйесін жоспарлай алу; Е)Арнайы және жалпы 

білім берудің ӛзара әрекеттесудің түрлі нұсқаларын талдау. 

 

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. 

 

4.2  Модуль. Инклюзивті және академиялық адалдық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген кӛрінісіне тӛзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмҧны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӚУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият және мектеп курсындағы саяси пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 

B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

5.1 Модуль Бейнелеу ӛнерінің  негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: Майтанова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: орта білім беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру бойынша 

мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық бағыттылығы мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі жағдайдағы білім берудің  басымдылық рӛлі. Педагогикалық зерттеудің 

әдіснамалық негіздері мен әдістері. Жеке тұлға  тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен 

қалыптасуының  факторы. Тұтас педагогикалық үдерістің мәні  және құрылымы. Тәрбиенің мақсаты, оның 

әлеуметтік тұрғыдан негізделуі. Ғылыми дүниетаным-оқушының интеллектуалды дамуының  негізі. Тұтас 
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педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны. Тәрбие үдерісінің формалары мен құралдары. Отбасы 

тәрбиесінің негіздері. Оқыту үдерісінің маңызы. Қазіргі мектептегі білім мазмұнының  ғылыми негіздері. 

Оқыту формалары, әдістері мен құралары ТПҮ-нің қозғаушы  механизмі ретінде. Сабақ оқытудың негізгі 

формасы. Оқыту  әдістері. Оқытудағы диагностика және бақылау. Оқыту  әдістері. Оқытудағы диагностика 

және бақылау.  

Пререквизиттері: Қоғамдық-гуманитарлық пәндер. 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім беру жүйесіндегі нормативті құжаттарда бекітілген кәсіби 

міндеттерін орындауда; В)Қазіргі мектептегі кәсіби-педагогикалықіс-әрекет саласында; С)Кәсіби біліктер мен 

дағдыларды ары қарай дамыту тәсілдерінде құзыретті болуға міндетті; D)Педагогикалық үдеріс 

заңдылықтарына, тәрбиелік тетіктеріне сәйкес оқу-тәрбие жұмыстарын жобалау және жүзеге асыру; сыныпта 

негізгі сипаттамасына (ӛзгермелі) және оның ары қарай дамуын болжау бойынша оқу-тәрбие үдерісін 

диагностикалауды іске асыру; Е)Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, 

бағалай білуі. 

 

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 әдістемесі, Сурет 2, Кӛркем еңбек суреті 2. 

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. D)Практикада оқытудың инновациялық әдістерін қолдану; әдістемелік 

әзірлемелерді дайындау үдерісінде студенттердің шығармашылық қызметін белсенді ету. Е)Сыни ойлау және 

оқу, ғылыми материалдармен ӛзбетінше жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру. 

 

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: Графика, Кӛркем еңбек, Академиялық сурет (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері:  Сурет 2, Кӛркем еңбек суреті 2, Сурет 2, Кӛркем еңбек живописі 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)Шығармашылық іс әрекеттерін белсенді ету. E)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: Грфика, Кӛркем еңбек, Академиялық сурет (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері:  Живопись2 , Кӛркем еңбек живописі 2, Станоктық живопись 

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)Шығармашылық іс әрекеттерін белсенді ету. E)Педагогикалық тұрғыда 

шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше айналысып, аталмыш жұмыстарды жинақтап, бағалайды. 

 

Модуль 5.2 Бейнелеу ӛнері және техникалық сызу 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Практикалық педагогика 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің практикалық педагогика пәнін оқыту мен меңгеруі негізінде  

ғылыми білімін дамыту, практикалық сабақтар процесінде практикалық педагогика бӛлімі бойынша алған 

білімдерін жүйелі талдау біліктері мен дағдыларын қалыптастыру, оқыту және тәрбие жүйесінде тұлғаның 

психикалық дамуы мен қалыптасуының заңдылықтарын жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Студенттерді қоғамдағы адамның педагогиканың барлық сферасында туып 

отыратын нақты қолданбалы міндеттерді қарауға, оларды шешудің теориялық және әдістемелік негіздерін 

зерттеуге, педагогикалық психологиямен айналысатын психологтардың іс әрекетін ұйымдастыруға бағыттайды. 

Практикалық педагогика пәні оқыту және тәрбие жүйесінде оқытушының педагогикалық іс-әрекетті тиімді 

ұйымдастыруын оқытатын психологияның бір саласы болып табылады. 

Пререквизиттері: Қоғамдық-гуманитарлық пәндер  

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Практикалық педагогика теориясының ғылыми таным дамуындағы 

методологиялық қызметін, оның жалпы ғылыми және арнайы ғылыми әдістерінің ролін үйрету; 

В)Дидактикалық міндеті ретінде әр түрлі оқу-тәрбие жағдайларын шешу барысында оған психологиялық және 

педагогикалық талдау жасай алу және оны біріктіре алу; С)Негізгі педагогикалық-психологиялық мәселелерді 

(психодиагностикалық әдістемелердің сапасын бағалаудағы талаптар және олардың түрлері; Д)Ӛздігінен 

психологиялық-педагогикалық диагностиканы әлеуметтік ӛмірдің түрлі жақтарын ескере тиімді жолдарын 

құрастыру, т.б.) анықтай білуге үйрену; Е)Психология, педагогика пәндерінің теориялық негіздерін, оқу 

пәндерін оқыту әдістерін, әдістердің жиынтығын, оқу үрдісінде оларды шешу тәсілдерін, әдістерін және 

әдістерін, сондай-ақ  психология проблемаларға шығармашылық шешімдерді түсіндіруге және талқылауға 

мүмкіндік береді. 

 

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: Грфика, Кӛркем еңбек, Академиялық сурет (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Инженерлік графика және жобалауды оқытудың әдістемесі, Сурет 2, Кӛркем еңбек суреті 2 

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 
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материалдарды, кӛркем шығармаларды талдау және педагогикалық міндеттерді шешу үшін студенттер оқудағы 

іскерлігіне белсенді әдісті таңдау керек. D) Практикада оқытудың инновациялық әдістерін қолдану; әдістемелік 

әзірлемелерді дайындау үдерісінде студенттердің шығармашылық қызметін белсенді ету. Е)Сыни ойлау және 

оқу, ғылыми материалдармен ӛзбетінше жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру.      

 

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: Грфика, Кӛркем еңбек, Академиялық сурет (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері:  Сурет 2, Кӛркем еңбек суреті 2, Кӛркем еңбек живописі 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)Шығармашылық іс әрекеттерін белсенді ету. E)Педагогикалық тұрғыда  шығармашылық жұмыспен ӛз 

бетінше айналысып, аталмыш жұмыстарды жинақтап, бағалайды. 

 

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

Пәннің атауы:  Кӛркем ӛнердегі живопись 1 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Студенттерді, болашақ Кӛркем ӛнердегі 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 2, Кӛркем еңбек живописі 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)Шығармашылық іс әрекеттерін белсенді ету. E)Педагогикалық тұрғыда  шығармашылық жұмыспен ӛз 

бетінше айналысып, аталмыш жұмыстарды жинақтап, бағалайды. 

 

6.1 Модуль  Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізі 

 

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

Пәннің атауы: Бағалаудың ӛлшемдік  технологиялары 

Бағдарлама авторы:  Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге балалардың оқу жетістігін критериальді бағалау технологиясын 

меңгеруге, бағалаудың құралдарын қолдануға, мақсат және мазмұнына сәйкес түзете-дамыту жұмысын 

ұйымдастыруға жол ашады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бағалау жүйесінің дамуының тарихы. Балалардың оқу әрекетін бағалаудың жалпы 

жолдары. Критериальді бағалау ұғымын анықтау және оның оқу-танымдық құзіреттілікті қалыптастырудың 
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рӛлі. Балалар оқу жетістіктерін критериальді бағалаудың мәні, рӛлі, қызметі. Балалар оқу жетістіктерін 

критериальді бағалау педагогикалық технология ретінде. Бағалау кезеңдері мен құралдары. Таксономия оқыту 

нәтижесін бағалау құралы ретінде. Мүмкіншілігі шектеулі балалардың жетістіктерін бағалау жүйісін шетелдік 

әдебиеттерден талдау. Критериальды бағалау қағидаларын, міндеттерін, қызметінің тізімін құрастыру және ӛз 

нұсқаларын ұсыну. 

Пререквизиттері: Қоғамдық-гуманитарлық пәндер  

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер  

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

В)Балалардың оқу жетістігін бағалау бойыша мұғалім жұмысының мазмұнын сипаттай алады; С)Балалардың 

қауіпсіздік психологиясының әдістерін игереді; D)Мүмкіншілігі шектеулі балалардың оқу-танымдық іс-

әрекетінің ерекшеліктерін ескере отырып, бағалау құралдары мен процедураларын қолдана алады; Е)Балаларды 

объективті бағалау үшін рубрикаторларды құрастыру және қолдану, оқыту нәтижелерін жоспарлай алады. 

 

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: Грфика, Кӛркем еңбек, Академиялық сурет (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Живопись 2, Кӛркем еңбек живописі 2, Тематикалық живопись   

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)Шығармашылық іс әрекеттерін белсенді ету. E)Педагогикалық тұрғыда шығармашылық жұмыспен ӛз 

бетінше айналысып, аталмыш жұмыстарды жинақтап, бағалайды. 

 

6.2 Модуль Композиция және критериальды бағалау 

 

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: Грфика, Кӛркем еңбек, Академиялық сурет (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. 
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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: Грфика, Кӛркем еңбек, Академиялық сурет (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Инженерлік графика және жобалауды оқытудың әдістемесі, 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. 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:  Академиялық сурет және живопись 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: Грфика, Кӛркем еңбек, Академиялық сурет (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері:  Сурет 1, Кӛркем еңбек суреті 1, Живопись 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)Теориялық және практикалық білімді қалыптастыру, кәсіби еңбектегі біліктілікпен дағдыны 

меңгерту. E)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 2 (техникалық) 

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: 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. 
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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. 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: Конструктивті сурет және декоративті живопись 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: Грфика, Кӛркем еңбек, Академиялық сурет (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 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. Е)Педагогикалық 

тұрғыда  шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше айналысып, аталмыш жұмыстарды жинақтап, бағалайды. 

 

5В010700-БЕЙНЕЛЕУ ӚНЕРІ ЖӘНЕ СЫЗУ  

3 КУРС 

Қабылдау жылы: 2019 ж.  

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

8.1 Модуль Графика, жобалауды оқыту әдістемесі, 15 кредит 

БП ЖОО ІGZhOA 3224 Инженерлік графика және жобалауды оқытудың  әдістемесі  5 5 

БП ТК BO(S) 3225 Визуалды  ӛнер (Сурет) 5 5 

БП ТК BO(K) 3226 Визуалды  ӛнер (Кескіндеме) 5 5 

8.2 Модуль  Графика, жобалау, 15 кредит 

БП ЖОО ІGZhOA 3224 Инженерлік графика және жобалауды оқытудың  әдістемесі  5 5 

БП ТК KO(S) 3225 Кӛркем еңбек   (Сурет 1) 5 5 

БП ТК KO(K) 3226 Кӛркем еңбек   (Кескіндеме 1) 5 5 

9.1 Модуль Арнайы пәндерді оқыту негіздері, 15 кредит 

КП ТК TN 3327 Технология негіздері (қызмет кӛрсету) 5 5 

КП ТК KG 3328 Компьютерная графика 1 5 5 

КП ТК TOT 3329 Тігін ӛнері технологиясы 1 (кӛрсету кӛрсету) 5 5 

9.2 Модуль  Арнайы пәндер, 15 кредит 

КП ТК Teh 3327 Технология  (техникалық) 5 5 

КП ТК KD 3328 Компьютерный дизайн 1 5 5 

КП ТК TOTN 3329 Тігін ӛнері технологиясының негіздері 1 (техникалық) 5 5 

10.1 Модуль Кӛркем еңбек, 15 кредит 

БП ТК BO1 (S) 3230 Визуалды ӛнер 1 (Сурет) 6 5 

БП ТК BO1 (K) 3231 Визуалды  ӛнер 1(Кескіндеме) 6 5 
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КП ТК KK 1 3332 Қолданбалы қолӛнер 1 (қызмет кӛрсету) 6 5 

10.2 Модуль Сурет және кескіндеме, 15 кредит 

БП ТК BO1 (КS) 3230 Визуалды ӛнер 1 (конструктивті сурет) 6 5 

БП ТК BO1(DK) 3231 Визуалды  ӛнер 1(декоративті кескіндеме) 6 5 

КП ТК TMZh1 3332 Табиғи материалдармен жұмыс 1 (техникалық) 6 5 

11.1 Модуль  Компютерлік графика және тігін бҧйымдарын жобалау негіздері, 15 кредит 

КП ТК KZh2 3333 Компьютерлік жобалау 2 6 5 

КП ТК AO2  3334 Аспаздық ӛнер 2  (қызмет кӛрсету) 6 5 

БП ЖОО KBBOIT 3235 Кӛркем білім беруге оқытудағы  инновациялық технология 6 3 

 БП   Педагогикалық практика 6 2 

11.2 Модуль Компютерлік графика және қолӛнер негіздері, 15 кредит 

КП ТК KG 2  3333 Компьютерлік графика 2 6 5 

КП ТК AON2  3334 Аспаздық ӛнер негіздері 2  (техникалық) 6 5 

БП ЖОО KBBOIT 3235 Кӛркем білім беруге оқытудағы  инновациялық технология 6 3 

БП   Педагогикалық практика 6 2 

 

8.1 Модуль Графика, жобалауды 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 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: Инженерлік графика және жобалау2 (қызмет кӛрсету), Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы, 

Академиялық сурет (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Тематикалық сурет, Кӛркем еңбек пәнін оқытудың әдістемесі, Кӛркем еңбек графикасы 

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. 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: Визуалды ӛнер (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: 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: Инженерлік графика және жобалау2 (қызмет кӛрсету), Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы, 

Академиялық сурет (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Тематикалық сурет, Тематикалық живопись, Скульптура 

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 
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педагогикалық принциптерді сызықтық және аумақтық перспективасының заңдылықтарын кӛрсете білуі, 

академиялық суреттің принциптерін білуі тиіс.  

 

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

Пәннің атауы: Визуалды ӛнер (Живопись 1) 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді, болашақ живопись 1 маманы ретіде суретін салып, 

композициялық шешім, түстердің шешімін табу, студенттерге композиция аймағында ӛз бетінше 

шығармашылық жұмыспен айналысуға және педагогикалық жұмысқа дайындау.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.  

 

8.2 Модуль  Графика, жобалау негіздері 

 

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

Пәннің атауы:  Кӛркем еңбек сурет  

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: 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: Инженерлік графика және жобалау2 (қызмет кӛрсету), Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы, 

Академиялық сурет (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Тематикалық сурет, Тематикалық живопись, Скульптура 

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:  Кӛркем еңбек живопись 1 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді, болашақ Кӛркем ӛнердегі живопись 1 маманы ретіде суретін 

салып, композициялық шешім, түстердің шешімін табу, студенттерге композиция аймағында ӛз бетінше 

шығармашылық жұмыспен айналысуға және педагогикалық жұмысқа дайындау. 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 
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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.  

 

9.1 Модуль Арнайы пәндерді оқыту негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Cурет және киім дизайнының арнайы композициясы (қызмет кӛрсету) 

Бағдарлама авторы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Ж.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әр түрлі қасиеттері бар материалда авторлық жобаларды орындау дағдыларын 

дамыту және қыздарға арналған жеңіл әйелдер мен балалар киімін ұйымдастырудың негізгі техникалық 

тәсілдерін апробациялау, костюм дизайнында жаңа шешімдер іздеу, стиль мен үйлесім сезімдерін дамыту, 

қыздарға арналған жеңіл әйелдер мен балалар киімдерін жасауға мүмкіндік беретін, заманауи ӛндіріс деңгейі 

мен технологияларына жауап беретін, сондай-ақ перспективалы мәдени және техникалық үрдістерге 

бағдарланған кәсіби дағдыларды дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Киімнің мақсаты, қызметі, қасиеттері. Киімді пішу, қалыптау және 

конструкциясы. Конструкциялау әдістерінің жалпы сипаттамасы жәнежіктелуі. Конструктивтік қоспалар, 

технологиялық әдіптер. Киімдерді, ӛлшемдерді, кесінділерді жобалау үшін бастапқы деректер. Иық және белдік 

киімнің базалық және модельдік құрылымын құру. Әйелдер, ерлер және балалар киімін жобалау. Ауытқулары 

бар фигураларға бұйымдарды жобалау ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Академиялық живопись  (ағылшын тілінде), Академиялық сурет 1 

Постреквизиттері: Заманауй ӛнер және дизайн (техникалық), Тігін бұйымдарын конструкциялау және 

модельдеу (қызмет кӛрсету), Кӛркем бұйымдарды конструкциялау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуге тиіс: материалдардың пластикалық қасиеттері туралы жаңа 

мәліметтерді, фигура симметриясы мен ӛлшеудің негізгі желілерін, киім жасау технологиясын; теориялық білім 

мен практикалық дағдыларды қолдана білу. B)қыздарға арналған жеңіл әйелдер және балалар киімдерін, 

лекалоның жиынтығымен материалда орындау. Дағдысы болуы тиіс: бұйымды технологиялық ӛңдеу. 

C)Құзыретті болу: дизайн саласындағы заманауи үрдістерде қоғамның үнемі ӛзгеріп отыратын қажеттіліктері 

процесінде бағдарлануыидеяларды қабылдауға қабілетті болу. D)Теориялық және практикалық білімді 

қалыптастыру, кәсіби еңбектегі біліктілікпен дағдыны меңгерту. E)Костюм тарихы, оның негізгі дәуірлері мен 

стильдері саласында құзыретті болу. 

 

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

Пәннің атауы: Компьютерлік  графика 1 

Бағдарлама авторы:  Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Пән AUTOCad, InDesign және Adobe Photoshop бағдарламаларында оқытуды 

қарастырады. InDesign графикалық редактор ретінде, жалпы баспа ӛнімдерін беттеу үшін қажет 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  InDesign графикалық редакторы. InDesign кітап беттеудің графикалық редакторы 

және жалпы баспа ӛнімі ретінде. Растрлық графикалық редактор Adobe Photoshop. Кітап үшін иллюстрация 

жасау. Жарнама саласында әртүрлі графикалық ӛнімдер жасау. 

Пререквизиттері: Академиялық живопись  (ағылшын тілінде), Академиялық сурет 1 

Постреквизиттері: Кӛркем еңбек графикасы, Кӛркем бұйымдарды конструкциялау, Материалдарды кӛркем 

ӛңдеу технологиясы 2  (техникалық) 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: A)бағдарламалық ортада компьютерлік модельдеу әдісімен объектінің 

жобасын орындау. B)баспа басылымдарын жобалаудың инженерлік тәжірибесінде дербес компьютерді 

пайдалану; Техникалық құжаттамамен және арнайы әдебиетпен жұмыс істеу дағдысы. C)графикалық 

редакторлардағы жұмыс негіздері, кӛркем тапсырманы шешу ретін жіктей алады. D)жарнамалық ӛнімдермен 

жұмыс істеу, креативті ойлау, композициялық принциптердің ерекшеліктерін графикалық және конструктивтік 

құралдармен беру. E)компьютерлік редакторларды меңгеруде құзыретті болуы. 

 

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

Пәннің атауы: Тігін ӛнері технологиясы  (қызмет 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, 
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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: Академиялық живопись  (ағылшын тілінде), Академиялық сурет 1 

Постреквизиттері: Заманауй ӛнер және дизайн (техникалық), Тігін бұйымдарын конструкциялау және 

модельдеу (қызмет кӛрсету), Кӛркем бұйымдарды конструкциялау 

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. 

 

9.2 Модуль  Арнайы пәндер 

 

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

Пәннің атауы: Технология  (техникалық) 

Бағдарлама авторы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Ж.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың болашақ мұғалімнің шығармашылық қабілеті мен  

эстетикалық талғамын жоғары қалыптастыруға кӛмек кӛрсету, конструкциялық материалдарды ӛңдеу 

технологиясы, оқушыларды шығармашылық еңбекке баулуда әзірленетін бұйым немесе еңбек ӛнімінің түрін 

жобалау және қолдана білуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Модельдеудің түрлері.Модельдеу, макеттеу және оқушылардың теникалық 

шығармашылық еңбегін ұйымдастыру. Модельдеу. Шығармашылық объектінің технологиясын айқындау. 

Шығармашылық объектінің техникалық құжаттарын әзірлеу.Шығармашылық жобаны ұйымдастырудың 

ерекшеліктерін және мазмұны зерделеу.Түрлі материалдардан бүйымның макетін дайындау және ӛңдеу 

технологиясы.Бұйымның кӛркем конструкторлық даярламасын жасау. Бұйымды ӛңдеу технологиясы. 

Шығармашылық жұмыс жобасын дайындау. 

Пререквизиттері: Академиялық живопись  (ағылшын тілінде), Академиялық сурет 1 

Постреквизиттері: Техникалық шығармашылық (практикум) (техникалық), Заманауи ӛнер (практикум) 

(қызмет кӛрсету).Заманауй ӛнер және дизайн (техникалық), 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Ӛндірістік және кәсіби ӛнердің артефактілерін халық ӛнерінің кӛркем 

объектілерінен ажырата білу. B) сәндік - қолданбалы ӛнер объектісінде белгілі бір дәуірге, ағымға, мектепке, 

шеберге тән кӛркемдік ерекшеліктерді анықтау, оқу және шығармашылық жұмыстарды орындау кезінде 

композицияның заңдылықтары мен тәсілдерін түсіну. ,C)қолӛнер дәстүрлерін, халық шеберлерінің кӛркем 

тәжірибесін пайдалану. D)Теориялық және практикалық білімді қалыптастыру, кәсіби еңбектегі біліктілікпен 

дағдыны меңгерту. E)Қолӛнердің негізгі дәуірлері мен стильдері саласында құзыретті болу. 

 

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

Пәннің атауы:  Компьютерлік дизайн 1 

Бағдарлама авторы:  Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Пән AUTOCad, InDesign және Adobe Photoshop бағдарламаларында оқытуды 

қарастырады. InDesign графикалық редактор ретінде, жалпы баспа ӛнімдерін беттеу үшін қажет 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  InDesign графикалық редакторы. InDesign кітап беттеудің графикалық редакторы 

және жалпы баспа ӛнімі ретінде. Растрлық графикалық редактор Adobe Photoshop. Кітап үшін иллюстрация 

жасау. Жарнама саласында әртүрлі графикалық ӛнімдер жасау. 

Пререквизиттері: Академиялық живопись  (ағылшын тілінде), Академиялық сурет 1 

Постреквизиттері: Кӛркем еңбек графикасы, Кӛркем бұйымдарды конструкциялау, Материалдарды кӛркем 

ӛңдеу технологиясы 2  (техникалық) 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: A)бағдарламалық ортада компьютерлік модельдеу әдісімен объектінің 

жобасын орындау. B)баспа басылымдарын жобалаудың инженерлік тәжірибесінде дербес компьютерді 

пайдалану; Техникалық құжаттамамен және арнайы әдебиетпен жұмыс істеу дағдысы. C)графикалық 

редакторлардағы жұмыс негіздері,  кӛркем тапсырманы шешу ретін жіктей алады.  D)жарнамалық ӛнімдермен 
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жұмыс істеу, креативті ойлау, композициялық принциптердің ерекшеліктерін графикалық және конструктивтік 

құралдармен беру. E)компьютерлік редакторларды меңгеруде құзыретті болуы. 

 

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

Пәннің атауы:  Ағашты кӛркемдеп ӛңдеу (техникалық) 

Бағдарлама авторы:  Кургамбеков М.С.,  Кобланов К.Р. 

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: Академиялық живопись  (ағылшын тілінде), Академиялық сурет 1 

Постреквизиттері: Материалдарды кӛркем ӛңдеу технологиясы 2 (техникалық), Қолданбалы қолӛнер 2  

(қызмет кӛрсету) 

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. 

 

10.1 Модуль Кӛркем еңбек 

 

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

Пәннің атауы:  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: 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: Инженерлік графика және жобалау2 (қызмет кӛрсету), Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы, 

Академиялық сурет (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Тематикалық сурет, Тематикалық живопись, Скульптура 

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 2 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді, болашақ живопись 2 маманы ретіде суретін салып, 

композициялық шешім, түстердің шешімін табу, студенттерге композиция аймағында ӛз бетінше 

шығармашылық жұмыспен айналысуға және педагогикалық жұмысқа дайындау.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 
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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: Қолданбалы қолӛнер 1 (қызмет кӛрсету) 

Бағдарлама авторы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Ж.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстанның қолданбалы ӛнері саласында негізгі білім беру (қолӛнер түрлері, 

кӛркем қолӛнер негіздері, технология және т.б.), әр түрлі ою-ӛрнектердің композициялық құрылымының негізгі 

принциптерін қалыптастыру, стильдеу тәсілдері. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Халық қолданбалы шығармашылығының кәсіби (академиялық) ӛнермен ӛзара 

байланысы. Заттың сәндік шешімінің материалдың мақсаты мен қасиеттеріне тәуелділігі:бұйымның кӛркем 

мәнерлілігі құралдары. Қазақстандағы Халықтық кӛркем кәсіпшіліктің қалыптасу және даму кезеңдері. 

Пререквизиттері: Академиялық живопись  (ағылшын тілінде), Академиялық сурет 1 

Постреквизиттері: Техникалық шығармашылық (практикум) (техникалық), Заманауи ӛнер (практикум) 

(қызмет кӛрсету). Заманауй ӛнер және дизайн (техникалық), 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Ӛндірістік және кәсіби ӛнердің артефактілерін халық ӛнерінің кӛркем 

объектілерінен ажырата білу. B) сәндік - қолданбалы ӛнер объектісінде белгілі бір дәуірге, ағымға, мектепке, 

шеберге тән кӛркемдік ерекшеліктерді анықтау, оқу және шығармашылық жұмыстарды орындау кезінде 

композицияның заңдылықтары мен тәсілдерін түсіну. ,C)қолӛнер дәстүрлерін, халық шеберлерінің кӛркем 

тәжірибесін пайдалану. D)Теориялық және практикалық білімді қалыптастыру, кәсіби еңбектегі біліктілікпен 

дағдыны меңгерту. E)Қолӛнердің негізгі дәуірлері мен стильдері 

саласында құзыретті болу. 

 

10.2 Модуль Сурет және кескіндеме 

 

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

Пәннің атауы: Кӛркем еңбек суреті 2 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың  Кӛркем еңбек суреті 2 салу кезінде бейнелеу ӛнерінің 

заңдылықтарын, ережелері мен тәсілдерін, қоршаған ортаны, оның заттары мен және қысқа мерзімді суреттерді 

сауатты орындауды дамыту. 

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: Инженерлік графика және жобалау2 (қызмет кӛрсету), Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы, 

Академиялық сурет (ағылшын тілінде). 

Постреквизиттері: Тематикалық сурет, Тематикалық живопись, Скульптура 

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: Кӛркем еңбек живописі 2 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді, болашақ живопись 2 маманы ретіде суретін салып, 

композициялық шешім, түстердің шешімін табу, студенттерге композиция аймағында ӛз бетінше 

шығармашылық жұмыспен айналысуға және педагогикалық жұмысқа дайындау. 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 
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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.  

 

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

Пәннің атауы: Табиғи материалдармен жҧмыс 1 (техникалық) 

Бағдарлама авторы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Ж.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ӛз бетімен жобалауға, дизайнерлік іс-әрекетке, белгілі бір сала 

бойынша әртүрлі композициялық материалдарды қолдана отырып дайын бұйым жасауды үйрету және сол 

арқылы білім алушылардың эстетикалық талғамын дамыту.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Аппликация.Қағаздан күрделі сәндік бұйымдар жасау технологиясы.Гүлдерді  

модельдеу.Табиғи материалмен жұмыс.Бисермен жұмыс.Үй тұрмысында қолжетімді материалдармен 

жұмыс.Бұйымдардың ұлттық ӛнермен байланыстылығы.Сәндік паннолдар жасау (аралас техника). 

Квиллинг.Ашықхаттарды жобалау.Қолданылған жарамсыз материалдармен жұмыс.Жұмыс барысындағы  

қауіпсіздік ережелері. 

Пререквизиттері: Академиялық живопись  (ағылшын тілінде), Академиялық сурет 1 

Постреквизиттері: Техникалық шығармашылық (практикум) (техникалық), Заманауи ӛнер (практикум) 

(қызмет кӛрсету).Заманауй ӛнер және дизайн (техникалық), 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Ӛндірістік және кәсіби ӛнердің артефактілерін халық ӛнерінің кӛркем 

объектілерінен ажырата білу. B) сәндік - қолданбалы ӛнер объектісінде белгілі бір дәуірге, ағымға, мектепке, 

шеберге тән кӛркемдік ерекшеліктерді анықтау, оқу және шығармашылық жұмыстарды орындау кезінде 

композицияның заңдылықтары мен тәсілдерін түсіну. ,C)қолӛнер дәстүрлерін, халық шеберлерінің кӛркем 

тәжірибесін пайдалану. D)Теориялық және практикалық білімді қалыптастыру, кәсіби еңбектегі біліктілікпен 

дағдыны меңгерту. E)Қолӛнердің негізгі дәуірлері мен стильдері 

саласында құзыретті болу. 

 

11.1 Модуль  Компютерлік графика және аспаздық ӛнер негіздері, 15 кредит 

 

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

Пәннің атауы: Компьютерлік жобалау 2 

Бағдарлама авторы:  Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Пән AUTOCad, InDesign және Adobe Photoshop бағдарламаларында оқытуды 

қарастырады. InDesign графикалық редактор ретінде, жалпы баспа ӛнімдерін беттеу үшін қажет 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  InDesign графикалық редакторы. InDesign кітап беттеудің графикалық редакторы 

және жалпы баспа ӛнімі ретінде. Растрлық графикалық редактор Adobe Photoshop. Кітап үшін иллюстрация 

жасау. Жарнама саласында әртүрлі графикалық ӛнімдер жасау. 

Пререквизиттері: Академиялық живопись  (ағылшын тілінде), Академиялық сурет 1 

Постреквизиттері: Кӛркем еңбек графикасы, Кӛркем бұйымдарды конструкциялау, Материалдарды кӛркем 

ӛңдеу технологиясы 2  (техникалық) 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: A)бағдарламалық ортада компьютерлік модельдеу әдісімен объектінің 

жобасын орындау. B)баспа басылымдарын жобалаудың инженерлік тәжірибесінде дербес компьютерді 

пайдалану; Техникалық құжаттамамен және арнайы әдебиетпен жұмыс істеу дағдысы. C)графикалық 

редакторлардағы жұмыс негіздері,  кӛркем тапсырманы шешу ретін жіктей алады. D)жарнамалық ӛнімдермен 

жұмыс істеу, креативті ойлау, композициялық принциптердің ерекшеліктерін графикалық және конструктивтік 

құралдармен беру. E)компьютерлік редакторларды меңгеруде құзыретті болуы. 

 

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

Пәннің атауы: Аспаздық ӛнер 2  (қызмет кӛрсету) 

Бағдарлама авторы: Кудасова Г.Ж. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Игеру жағдайын дұрыс бағалау кезінде шикізат ӛндіру бұйымдар ұн, бағалай 

білу, шикізат талаптарға сәйкес мемлекеттік стандарттары. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кондитер ӛнімдері: жалпы мәліметтер. Тауартану және сараптамасы қант, 

карамельных, жеміс-жидек бұйымдар мен шоколад. Тауартану және сараптамасы конфет және ұннан жасалған 

кондитерлік бұйымдар. 

Пререквизиттері: Конструктивті сурет, Перспектива, Сызба геометриясы 
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Постреквизиттері: Кӛркем бұйымдарды жобалау және модельдеу, Сурет 2, Живопись 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А.)Тұтынушылық қасиеттері, кондитерлік тауарлар; принциптері 

қалыптастыру және оңтайландыру сауда және ӛнеркәсіптік ассортиментін негіздері; В.)қалыптастыру және 

сақтау сапасын кондитерлік тауарлар; С.)Талаптар нормативтік құжаттама сапасы, таңбалау, орау, 

тасымалдау және сақтау, кондитерлік тауарлар. - бағалау білу және талдау кӛрсеткіштері ассортименті, 

сапасын бағалау, кондитерлік тауарлар, диагностика жасау, ақауларды анықтау, олардың пайда болу 

себептері; D.)Реттеуге әсер ететін факторлар сақталуы осы топтың тауарларды сақтау кезінде, дайындау 

және іске асыру; E.)Меңгеруі арнайы терминология, бағалау әдістерімен кондитер ӛнімдерінің сапасын 

диагностикалау мақсатында ақауларды анықтау және сапасыз ӛнім. 

 

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

Пәннің атауы:  Композиция 2 
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: Грфика, Кӛркем еңбек, Академиялық сурет (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. 

 

11.2 Модуль Компютерлік графика және инновациялық технология, 15 кредит 

 

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

Пәннің атауы:  Компьютерлік графика 2 

Бағдарлама авторы:  Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Пән AUTOCad, InDesign және Adobe Photoshop бағдарламаларында оқытуды 

қарастырады. InDesign графикалық редактор ретінде, жалпы баспа ӛнімдерін беттеу үшін қажет 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  InDesign графикалық редакторы. InDesign кітап беттеудің графикалық редакторы 

және жалпы баспа ӛнімі ретінде. Растрлық графикалық редактор Adobe Photoshop. Кітап үшін иллюстрация 

жасау. Жарнама саласында әртүрлі графикалық ӛнімдер жасау. 

Пререквизиттері: Академиялық живопись  (ағылшын тілінде), Академиялық сурет 1 

Постреквизиттері: Кӛркем еңбек графикасы, Кӛркем бұйымдарды конструкциялау, Материалдарды кӛркем 

ӛңдеу технологиясы 2  (техникалық) 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: A)бағдарламалық ортада компьютерлік модельдеу әдісімен объектінің 

жобасын орындау. B)баспа басылымдарын жобалаудың инженерлік тәжірибесінде дербес компьютерді 

пайдалану; Техникалық құжаттамамен және арнайы әдебиетпен жұмыс істеу дағдысы. C)графикалық 

редакторлардағы жұмыс негіздері, кӛркем тапсырманы шешу ретін жіктей алады. D)жарнамалық ӛнімдермен 

жұмыс істеу, креативті ойлау, композициялық принциптердің ерекшеліктерін графикалық және конструктивтік 

құралдармен беру. E)компьютерлік редакторларды меңгеруде құзыретті болуы. 

 

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

Пәннің атауы:  Металлды кӛркемдеп ӛңдеу 2  (техникалық) 

Бағдарлама авторы:  Кургамбеков М.С.,  Кобланов К.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты:  конструкциялық материалдарды ӛңдеу технологиялары бойынша кәсіби білімді 

қалыптастыру болып табылады. Оқу бағдарламаларына сәйкес материалдарды қол аспаптармен және 

механикалық жолмен ӛңдеу бойынша студенттерге білім, еңбектік ептілік пен дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Оқу шеберханаларында жұмыс істегенде қауіпсіздік ережелері.Сымтемірді 

пайдаланып бұйымдар дайындау.Жұқа қаңылтырды пайдаланып бұйымдар дайындау.Металды қол 
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аспаптармен ӛңдеу және дәнекерлеу.Метал-конструкциялау материалы.Металдан жасалатынбұйымдарды 

констукциялау ерекшеліктері және жоспарлау процесі.Металдан жасалатын бұйымдарды конструкциялау және 

дайындауды жоспарлау. Метал ӛндеуге арналған токар станогы, құрылысы, жұмыс істеу принципі. Металды 

кӛркемдеп ӛңдеу.Сортты металдардан бұйымдар дайындау.Металды кӛркемдеп ӛңдеу. Сортты металдардан 

бұйымдар дайындау. 

Пререквизиттері: Академиялық живопись  (ағылшын тілінде), Академиялық сурет  

Постреквизиттері: Материалдарды кӛркем ӛңдеу технологиясы 2 (техникалық), Қолданбалы қолӛнер 2  

(қызмет кӛрсету) 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Металды 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:  Композиция 2 
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: Грфика, Кӛркем еңбек, Академиялық сурет (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, 

шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Тиянақтылыққа, ұқыптылыққа және ынталылыққа тәрбиелеу. Е)Әр 

түрлі материалдардың мүмкіндігіне қарамастан, кӛлемді композициялық жұмыстарды шығару және бағалау. 
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Модуль 13.1. Кӛркем бҧйымдарды конструкциялау және моделдеу, 20 кредитов (Білім траекториясы: 

Бейнелеу ӛнері) 

КП  ТК KBZhM 4338 Кӛркем бұйымдарды жобалау және моделдеу 7 5 

КП  ТК KD 4339 Компьютерлік дизайн  7 5 

КП  ТК KBZh 4340 Кӛркем бұйымдарды жобалау 7 5 

КП ЖК Kоm2 4341 Композиция 2 7 5 

Модуль 13.2. Дизайн және аспаздық іс, 20 кредит (Білім траекториясы: кӛркем еңбек) 

КП  ТК AMKON 4338 Ағашты және металлды кӛркемдеп ӛңдеу негіздері 7 5 

КП  ТК KGD 4339 Компьютерлік графика және дизайн 7 5 

КП  ТК AON 4340 Аспаздық ӛнер негізі 7 5 

КП ЖК Kоm2 4341 Композиция 2 7 5 

14.1.Модуль   Шығармашылық негіздері, 28 кредит (Білім траекториясы: Бейнелеу ӛнері)  

КП ТК TMZh  4342 Табиғи материалдармен  жұмыс 7 3 
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КП  ТК Sur 2 4343 Сурет 2 7 5 

КП  ТК Zhiv 2  4344 Живопись 2 7 5 

    Педагогикалық (ӛндірістік) практика 8 10 

    Дипломалды практика 8 5 

14.2. Модуль   Кӛркем шығармашылық,  28 кредит (Білім траекториясы: кӛркем еңбек) 

КП  ТК KSON 4342 Қолданбалы сәндік ӛнер негізі 7 3 

КП  ТК KES 2 4343 Кӛркем еңбек суреті 2 7 5 

КП  ТК KEZh 4344 Кӛркем еңбек живописі 2 7 5 

    Педагогикалық (ӛндірістік) практика 8 10 

    Дипломалды практика 8 5 

 

Модуль 12.1. Кӛркем бҧйымдарды конструкциялау және моделдеу (Білім траекториясы: Бейнелеу ӛнері) 

 

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

Пәннің атауы:  Кӛркем бҧйымдарды конструкциялау және моделдеу 

Бағдарлама авторы:  Кудасова Г.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың киімдерді құрастыру және моделдеу бойынша 

практикалық дағдыларды алу, киім кию этикасы мен мәдениеті жӛнінде білім беру, кӛркемдік талғамын 

қалыптастыру, алған білімдерін жалпы білім беретін мектептер мен оқу тәрбие үрдісінде қолдана білуге үйрету 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Модельдеудің түрлері.Қымтырмаларды кӛшіру арқылы кӛйлектерді 

модельдеу.Кӛйлек үлгілерін модельдеу және конструкциялау.Иықтық белдік  бұйымдарының пішіндерінің 

жіктелуі.Киім бӛлшектерінің сызбасындағы тік және кӛлденең сызықтардан тұратын торды тұрғызу және 

шектік ӛлшемдерін анықтау.Дененің жоғарғы және тӛменгі бӛліктері үшін киім құрылысының негізін түрғызу 

кезеңдері.Жағалардың пішіндерінің және конструкцияларының жіктелуі.Белдемшелерді модельдеу.  

Пререквизиттері: Конструктивті сурет 1,Декоративті живопись 1,Бейнелеу ӛнеріндегі түстану 

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. 

 

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

Пәннің атауы:  Компьютерлік дизайн 

Бағдарлама авторы:  Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Пән AUTOCad, InDesign және Adobe Photoshop бағдарламаларында оқытуды 

қарастырады. InDesign графикалық редактор ретінде, жалпы баспа ӛнімдерін беттеу үшін қажет 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  InDesign графикалық редакторы. InDesign кітап беттеудің графикалық редакторы 

және жалпы баспа ӛнімі ретінде. Растрлық графикалық редактор Adobe Photoshop. Кітап үшін иллюстрация 

жасау. Жарнама саласында әртүрлі графикалық ӛнімдер жасау. 

Пререквизиттері: Академиялық живопись  (ағылшын тілінде), Академиялық сурет 1 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: A)бағдарламалық ортада компьютерлік модельдеу әдісімен объектінің 

жобасын орындау. B)Баспа басылымдарын жобалаудың инженерлік тәжірибесінде дербес компьютерді 

пайдалану; Техникалық құжаттамамен және арнайы әдебиетпен жұмыс істеу дағдысы. C)Графикалық 

редакторлардағы жұмыс негіздері,  кӛркем тапсырманы шешу ретін жіктей алады. D)Жарнамалық ӛнімдермен 

жұмыс істеу, креативті ойлау, композициялық принциптердің ерекшеліктерін графикалық және конструктивтік 

құралдармен беру. E)Компьютерлік редакторларды меңгеруде құзыретті болуы. 

 

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

Пәннің атауы:  Кӛркем бҧйымдарды жобалау 

Бағдарлама авторы:  Куптлеуова Г.А.  

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: Түрлі қағаздардан кӛркемдеп жасалу технологиясы.Эскиз бейнеде орындалу 

тәсілдері және әдістемесі.Техникалық қауіпсіздік ережелерімен танысу.Табиғи материалды қию, кесу және 

дайындау.Үй тұрмысында қолжетімді материалдарды кӛркемдеп ӛңдеудің технологиясы.Сәндік паннолдар 

жасау барысында жұмысты ұйымдастыру мен еңбекті қорғау.Бисерді тізудің күрделі түрлерін пайдалынып бір 
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зат әзірлеу.Материалдарды механикалық ӛңдеудің негіздері қауіпсіздік талаптарын есте сақту.Квиллинг. Қағаз 

қиындыларын, бӛлшектерін ӛңдеу.Бұйымның технологиялық картасын жасаңыз 

Пререквизиттері: Конструктивті сурет 1,Декоративті живопись 1,Бейнелеу ӛнеріндегі түстану. 

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 

 

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

Пәннің атауы:  Композиция 2 
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: Конструктивті сурет, Декоративті живопись,Академиялық сурет 1 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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, 

шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Тиянақтылыққа, ұқыптылыққа және ынталылыққа тәрбиелеу. Е)Әр 

түрлі материалдардың мүмкіндігіне қарамастан, кӛлемді композициялық жұмыстарды шығару және бағалау. 

 

Модуль 12.2. Дизайн және аспаздық іс, (Білім траекториясы: кӛркем еңбек) 

 

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

Пәннің атауы:  Ағашты және металлды кӛркемдеп ӛңдеу негіздері 

Бағдарлама авторы:  Кургамбеков М.С.,  Кобланов К.Р. 

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. 

Металды қол аспаптармен ӛңдеу және дәнекерлеу.Метал-конструкциялау материалы. Металдан 

жасалатынбұйымдарды констукциялау ерекшеліктері және жоспарлау процесі.Металдан жасалатын 

бұйымдарды конструкциялау және дайындауды жоспарлау. Метал ӛндеуге арналған токар станогы, құрылысы, 

жұмыс істеу принципі. Металды кӛркемдеп ӛңдеу. 

Пререквизиттері: Ағашты кӛркемдеп ӛңдеудің тарихы, Мүсін және пластикалық анатомия 

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

Пәннің атауы:  Компьютерлік графика және дизайн 

Бағдарлама авторы:  Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Пән AUTOCad, InDesign және Adobe Photoshop бағдарламаларында оқытуды 

қарастырады. InDesign графикалық редактор ретінде, жалпы баспа ӛнімдерін беттеу үшін қажет 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  InDesign графикалық редакторы. InDesign кітап беттеудің графикалық редакторы 

және жалпы баспа ӛнімі ретінде. Растрлық графикалық редактор Adobe Photoshop. Кітап үшін иллюстрация 

жасау. Жарнама саласында әртүрлі графикалық ӛнімдер жасау. 

Пререквизиттері: Академиялық живопись  (ағылшын тілінде), Академиялық сурет 1 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: A)бағдарламалық ортада компьютерлік модельдеу әдісімен объектінің 

жобасын орындау. B)баспа басылымдарын жобалаудың инженерлік тәжірибесінде дербес компьютерді 

пайдалану; Техникалық құжаттамамен және арнайы әдебиетпен жұмыс істеу дағдысы. C)графикалық 

редакторлардағы жұмыс негіздері,  кӛркем тапсырманы шешу ретін жіктей алады. D)жарнамалық ӛнімдермен 

жұмыс істеу, креативті ойлау, композициялық принциптердің ерекшеліктерін графикалық және конструктивтік 

құралдармен беру. E)компьютерлік редакторларды меңгеруде құзыретті болуы. 

 

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

Пәннің атауы:  Аспаздық ӛнер негізі 

Бағдарлама авторы: Кудасова Г.Ж. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Игеру жағдайын дұрыс бағалау кезінде шикізат ӛндіру бұйымдар ұн, бағалай 

білу, шикізат талаптарға сәйкес мемлекеттік стандарттары. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кондитер ӛнімдері: жалпы мәліметтер. Тауартану және сараптамасы қант, 

карамельных, жеміс-жидек бұйымдар мен шоколад. Тауартану және сараптамасы конфет және ұннан жасалған 

кондитерлік бұйымдар. 

Пререквизиттері: Академиялық живопись  (ағылшын тілінде), Академиялық сурет 1 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А.)Тұтынушылық қасиеттері, кондитерлік тауарлар; принциптері 

қалыптастыру және оңтайландыру сауда және ӛнеркәсіптік ассортиментін негіздері; В.)Қалыптастыру және 

сақтау сапасын кондитерлік тауарлар; С.)Талаптар нормативтік құжаттама сапасы, таңбалау, орау, тасымалдау 

және сақтау, кондитерлік тауарлар. бағалау білу және талдау кӛрсеткіштері ассортименті, сапасын бағалау, 

кондитерлік тауарлар, диагностика жасау, ақауларды анықтау, олардың пайда болу себептері, D.)Реттеуге әсер 

ететін факторлар сақталуы осы топтың тауарларды сақтау кезінде, дайындау және іске асыру; E.)Меңгеруі 

арнайы терминология, бағалау әдістерімен кондитер ӛнімдерінің сапасын диагностикалау мақсатында 

ақауларды анықтау және сапасыз ӛнім. 

 

13.1.Модуль   Шығармашылық негіздері 

 

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

Пәннің атауы:  Табиғи материалдармен  жҧмыс 

Бағдарлама авторы:  Кургамбеков М.С.,  Кобланов К.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттерді ӛз бетімен жобалауға, дизайнерлік іс-әрекетке, белгілі бір сала 

бойынша әртүрлі композициялық материалдарды қолдана отырып дайын бұйым жасауды үйрету және сол 

арқылы білім алушылардың эстетикалық талғамын дамыту.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Аппликация.Қағаздан күрделі сәндік бұйымдар жасау технологиясы.Гүлдерді  

модельдеу.Табиғи материалмен жұмыс.Бисермен жұмыс.Үй тұрмысында қолжетімді материалдармен жұмыс. 

Бұйымдардың ұлттық ӛнермен байланыстылығы.Сәндік паннолдар жасау (аралас техника). Квиллинг. 

Ашықхаттарды жобалау.Қолданылған жарамсыз  материалдармен жұмыс.Жұмыс барысындағы  қауіпсіздік 

ережелері. 

Пререквизиттері: Академиялық сурет 1, Академиялық живопись 1, Техникалық сызу және  жобалау 

1(техникалық) 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жаңа технологиялар мен түрлі композициялық материалдарды пайдалана 

алу. В)Күнделікті тұрмыста тұтыну бұйымдарын, киім топтарын дайындау және оларды кӛркемдеп-сәндеу 

барысында қолданылатын тігін машиналарының түрлерін толық меңгеру. С)Ӛңдеу жұмыстарының түрлерін 

бұйым бӛліктерін ӛңдеу барысында қолдануға үйрету арқылы шығармашылық қабілеттерінің дамуы.D) 

жобалау барысында шығармашылық тапсырмаларды шешу үшін графикалық құралдарды қолдана алу 

біліктілігін дамыту.E)Заттық ортаның элементтерін жобалау дағдысын қалыптастыру үшін қолайлы жағдай 

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

Пәннің атауы:  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: 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),Академиялық живопись,Сызба геометриясы және 

перспектива  

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:  Живопись 2 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді, болашақ живопись 1 маманы ретіде суретін салып, 

композициялық шешім, түстердің шешімін табу, студенттерге композиция аймағында ӛз бетінше 

шығармашылық жұмыспен айналысуға және педагогикалық жұмысқа дайындау. Студенттерді, болашақ 

суретші–оқытушыларды композиция аймағында ӛз бетінше шығармашылық жұмыспен айналысуға және 

педагогикалық жұмысқа дайындау.  

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде),Академиялық живопись,Сызба геометриясы және 

перспектива  

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.  

 

13.2. 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., Есенгулов Ж.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстанның қолданбалы ӛнері саласында негізгі білім беру (қолӛнер түрлері, 

кӛркем қолӛнер негіздері, технология және т.б.), әр түрлі ою-ӛрнектердің композициялық құрылымының негізгі 

принциптерін қалыптастыру, стильдеу тәсілдері. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Халық қолданбалы шығармашылығының кәсіби (академиялық) ӛнермен ӛзара 

байланысы. Заттың сәндік шешімінің материалдың мақсаты мен қасиеттеріне тәуелділігі:бұйымның кӛркем 

мәнерлілігі құралдары. Қазақстандағы Халықтық кӛркем кәсіпшіліктің қалыптасу және даму кезеңдері. 

Пререквизиттері: Академиялық сурет (ағылшын тілінде),Академиялық живопись,Сызба геометриясы және 

перспектива  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Ӛндірістік және кәсіби ӛнердің артефактілерін халық ӛнерінің кӛркем 

объектілерінен ажырата білу. B)Сәндік - қолданбалы ӛнер объектісінде белгілі бір дәуірге, ағымға, мектепке, 

шеберге тән кӛркемдік ерекшеліктерді анықтау, оқу және шығармашылық жұмыстарды орындау кезінде 

композицияның заңдылықтары мен тәсілдерін түсіну. C)қолӛнер дәстүрлерін, халық шеберлерінің кӛркем 
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тәжірибесін пайдалану. D)Теориялық және практикалық білімді қалыптастыру, кәсіби еңбектегі біліктілікпен 

дағдыны меңгерту. E)Қолӛнердің негізгі дәуірлері мен стильдері саласында құзыретті болу. 

 

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

Пәннің атауы:  Кӛркем еңбек суреті 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: 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),Академиялық живопись,Сызба геометриясы және 

перспектива  

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:  Кӛркем еңбек живописі 2 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді, болашақ Кӛркем ӛнердегі живопись 1 маманы ретіде суретін 

салып, композициялық шешім, түстердің шешімін табу, студенттерге композиция аймағында ӛз бетінше 

шығармашылық жұмыспен айналысуға және педагогикалық жұмысқа дайындау. 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: Академиялық сурет (ағылшын тілінде),Академиялық живопись,Сызба геометриясы және 

перспектива  

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.  
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1 Модуль-Қазақстан тарихы және классикалық биді оқыту әдістемесі, 14 кредит 

ЖББП МК AKT 1106 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 5 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК KBOAN 1202  Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері  1 4 

3 Модуль-Музыкалық теория, хореографияның әдістемелік негіздері, 9 кредит 

БП ЖК KBOAN1 1203 Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 1 2 5 

БП ЖК MTS 2206 Музыка теориясы және сольфеджио 2 3 

БП  Оқу практикасы 2 1 

 

1 Модуль-Қазақстан тарихы және классикалық биді оқыту әдістемесі 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін,  құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді. 

 

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

Пәннің атауы: Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Классикалық биді оқытудың теориясы 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 
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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. 

3 Модуль-Музыкалық теория, хореографияның әдістемелік негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 1 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Классикалық биді фольклорлық би элементтерімен, қазіргі заман хореография 

ӛнерінің даму тенденцияларын білу; хореографиялық арнайы пәндердің әдістемесін оқытып үйрете білуді және 

құрылымның прициптерін қалыптастыруға тәрбиелеу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны Классикалық би қозғалыстарын дұрыс орындау, курделі элементтерін орындауға 

би дағдырларын дамыту. 

Пререквизиттері: Музыка және дене шынықтыру мектеп курсы. 

Постреквизиттері: Фольклор биі, Шығыс халықтарының билері. 

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. 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.  

 

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

Пәннің атауы: Музыка теориясы және сольфеджио 

Бағдарлама авторы: Ермекбаев А.А. 

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

шығармашылық факультеттеріндегі  мектеп әндерін кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, ән айту ӛнерінің 

барлық саласынан білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық жеткізе үйрете алатын, ӛзбетінше жұмыс 

істеуге қабілетті, дауыс қою әдісін меңгерген, мектеп репертуарындағы әндерді оқушыларға кәсіби деңгейде 

үйрете алатын музыка мұғалімдерін даярлау. Білім алушының музыкалық  есту түсінігін  дамыта  отырып, 

шығармадағы  кӛп дауыстылықты ажыратып,  берілген  бағытта ӛзгерте алатындай  дәрежеге жеткізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:. Музыка мұғалімін даярлау аясында музыкалық есту, музыкалық ойлау және есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. Таза айту дағдыларын қалыптастыру. Музыкалық диктант жазуға машықтану 

Музыкалық материалдар үзінділеріндегі музыкалық құрылым мен тіл элементтерін есту  қабілеттері арқылы  

талдауды қалыптастыру. Интонация жаттығулары. Ән айту: тониктен тоникке дейінгі, кез-келген сатыдан 

жоғарыға және тӛменге қарай әртүрлі режимдер. Ритмикалық жаттығулар. Ритмикалық диктант. Ритмикалық 

импровизациялар. Сырлау. Музыкалық диктанттар (ауызша, жазбаша). Дыбыс, оның физикалық және 

музыкалық қасиеттері. Тіркелу Дыбыс шкаласы. Дыбыстардың атаулары. Музыкалық нота, ұзақтығы. Бесінші 

шеңбер. Халық музыкасының әуендері. модуляция. Хроматизм. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» пәні. 

Постреквизиттері: Негізгі музыкалық аспап  (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және Хорды дирижерлау», 

«Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы», «Қазақ және әлем музыка әдебиеті», «Гармония және 

суырып салма», «Мамандық (фортепиано, баян, домбра, кобыз) және Хорды дирижерлау». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім және түсіну. Дыбыстардың түрлері олардың үндестілігі, 

үшдыбыстылықтың түрлері негізгі басқыштардан құралатын аккордтарды біледі, ноталық диктант жаза алады. 

Гармония, полифония  негізгі музыка теориясының негіздері мен сольфеджио пәндерінің байланыстылығын 

біледі, түсінеді В)Қолдану. Тәжірибеде білім мен түсінік қабілеттілігін қолданады. Музыкалық шығармалардың 

образын талдау кезінде олардың бір бірімен байланыстылығын ажырата алады. 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. 
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6В02101- ХОРЕОГРАФИЯ 

2 КУРС 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
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т
 

са
н

ы
 

4.1 Модуль - Цифралық білім беру және хореографиялық пәндер,  20 академиалық кредит 

ЖББП ТК KBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  3 5 

БП  ТК ZBOA 2205 Заманауи биді оқыту әдістемесі 3 5 

БП  ТК MST 2206 Музыка және сольфеджио теориясы 3 5 

БП ТК FВ  2207 Фольклорлық билер 3 5 

4.2 Модуль -Академиялық адалдық,  20 академиалық кредит 

ЖББП ТК АА 2107 Академиялық адалдық  3 5 

БП  ТК HM 2205 Хореографиялық мұра 3 5 

БП ТК SMT 2206 Сольфеджио және музыка теориясы  3 5 

БП ТК КFBKK 2207 Қазақ-фольклорлық биінің композицияcs және қойылымы 3 5 

5.1 Модуль - Ритмика,пластика жене классикалық биі, 16 академиалық кредит 

БП ТК HTZh2208 Хореографиялық топпен жұмыс  3 4 

БП ТК RP 2209 Ритм және пластика 3 4 

БП ЖК KBOT 2210 Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2 4 5 

БП   Ӛндірістік практика 4 3 

5.2 Модуль -  Хореографиялық пәндері, 16  академиалык кредит 

БП ТК HPMT 2208 Хореографиялық пәндердің музыкалық туындылары  3 4 

БП ТК BU 2209 Би және ырғақ (ритмика) 3 4 

БП ЖК KBOAN 2210 Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2 4 5 

БП   Ӛндірістік практика 4 3 

6.1 Модуль - Орындаушылық іс-әрекет және философия, 20 академиалык  кредит 

ЖББП МК Fil  2108 Философия 4 5 

БП ТК MBT 2211 Модерн биінің техникасы 4 5 

БП ТК BBSK 2212 Балалар биінің сюжеттік қойылымы 4 5 

БП ТК EB 2213 Этнографиялық би 4 5 

6.2 Модуль - Орындаушылық шеберлік, 20 академиалық кредит 

ЖББП МК Fil  2108 Философия 4 5 

БП ТК PВ  2211 Пластикаға би 4 5 

БП ТК SОВ 2212 Сюжетті - ойындық билер 4 5 

БП ТК FEВ  2213 Фольклорлық-этнографиялық би 4 5 

 

4.1 Модуль атауы: Цифрлық білім беру және хореографиялық пәндер 

 

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

Пәннің атауы: «Заманауи биді оқыту әдістемесі» 

Бағдарлама авторы оқытушы, магистр Алиева А.К. 

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

шығармашылық факультеттеріндегі  мектеп әндерін кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, ән айту ӛнерінің 

барлық саласынан білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық жеткізе  үйрете алатын, ӛзбетінше жұмыс 

істеуге қабілетті, дауыс қою әдісін меңгерген, мектеп репертуарындағы әндерді оқушыларға кәсіби деңгейде 

үйрете алатын музыка мұғалімдерін даярлау. Білім алушының музыкалық  есту түсінігін  дамыта  отырып, 

шығармадағы  кӛп дауыстылықты ажыратып,  берілген  бағытта ӛзгерте алатындай  дәрежеге жеткізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Музыка мұғалімін даярлау аясында музыкалық есту, музыкалық ойлау және есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. Таза айту  дағдыларын қалыптастыру. Музыкалық диктант жазуға машықтану 

Музыкалық материалдар үзінділеріндегі музыкалық құрылым  мен  тіл  элементтерін есту  қабілеттері арқылы  

талдауды қалыптастыру. Интонация жаттығулары. Ән айту: тониктен тоникке дейінгі, кез-келген сатыдан 

жоғарыға және тӛменге қарай әртүрлі режимдер. Ритмикалық жаттығулар. Ритмикалық диктант. Ритмикалық 

импровизациялар. Сырлау. Музыкалық диктанттар (ауызша, жазбаша). Дыбыс, оның физикалық және 

музыкалық қасиеттері. Тіркелу Дыбыс шкаласы. Дыбыстардың атаулары. Музыкалық нота, ұзақтығы. Бесінші 

шеңбер. Халық музыкасының әуендері. Модуляция. Хроматизм. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» пәні. 

Постреквизиттері: Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2, Модерн биінің техникасы, Балалар 

биінің сюжеттік қойылымы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім және түсіну. Оқыту аясындағы іскерлік. Дыбыстардың түрлері 

олардың үндестілігі, үшдыбыстылықтың түрлері негізгі басқыштардан құралатын аккордтарды біледі, ноталық 

диктант жаза алады. Гармония, полифония  негізгі музыка теориясының негіздері мен сольфеджио пәндерінің 

байланыстылығын біледі, түсінеді В)Қолдану: Тәжірибеде білім мен түсінік қабілеттілігін қолданады. 

Музыкалық шығармалардың образын талдау кезінде олардың бір бірімен байланыстылығын ажырата алады. 

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. 

 

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

Пәннің атауы: «Музыка теориясы және сольфеджио» 

Бағдарлама авторы оқытушы, магистр Алиева А.К. 

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

шығармашылық факультеттеріндегі  мектеп әндерін кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, ән айту ӛнерінің 

барлық саласынан білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық жеткізе  үйрете алатын, ӛзбетінше жұмыс 

істеуге қабілетті, дауыс қою әдісін меңгерген, мектеп репертуарындағы әндерді оқушыларға кәсіби деңгейде 

үйрете алатын музыка мұғалімдерін даярлау. Білім алушының музыкалық  есту түсінігін  дамыта  отырып, 

шығармадағы  кӛп дауыстылықты ажыратып,  берілген  бағытта ӛзгерте алатындай  дәрежеге жеткізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Музыка мұғалімін даярлау аясында музыкалық есту, музыкалық ойлау және есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. Таза айту  дағдыларын қалыптастыру. Музыкалық диктант жазуға машықтану 

Музыкалық материалдар үзінділеріндегі музыкалық құрылым  мен  тіл  элементтерін есту  қабілеттері арқылы  

талдауды  қалыптастыру. Интонация жаттығулары. Ән айту: тониктен тоникке дейінгі, кез-келген сатыдан 

жоғарыға және тӛменге қарай әртүрлі режимдер. Ритмикалық жаттығулар. Ритмикалық диктант. Ритмикалық 

импровизациялар. Сырлау. Музыкалық диктанттар (ауызша, жазбаша). Дыбыс, оның физикалық және 

музыкалық қасиеттері. Тіркелу Дыбыс шкаласы. Дыбыстардың атаулары. Музыкалық нота, ұзақтығы. Бесінші 

шеңбер. Халық музыкасының әуендері. Модуляция. Хроматизм. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» пәні. 

Постреквизиттері: Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2, Модерн биінің техникасы, Балалар 

биінің сюжеттік қойылымы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім және түсіну. Оқыту аясындағы іскерлік. Дыбыстардың түрлері 

олардың үндестілігі, үшдыбыстылықтың түрлері негізгі басқыштардан құралатын аккордтарды біледі, ноталық 

диктант жаза алады. Гармония, полифония  негізгі музыка теориясының негіздері мен сольфеджио пәндерінің 

байланыстылығын біледі, түсінеді В)Қолдану: Тәжірибеде білім мен түсінік қабілеттілігін қолданады. 

Музыкалық шығармалардың образын талдау кезінде олардың бір бірімен байланыстылығын ажырата алады. 

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

Пәннің атауы: Фольклорлық билер 

Бағдарлама авторы оқытушы, магистр Алиева А.К. 

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

шығармашылық факультеттеріндегі  мектеп әндерін кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, ән айту ӛнерінің 

барлық саласынан білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық жеткізе  үйрете алатын, ӛзбетінше жұмыс 

істеуге қабілетті, дауыс қою әдісін меңгерген, мектеп репертуарындағы әндерді оқушыларға кәсіби деңгейде 

үйрете алатын музыка мұғалімдерін даярлау. Білім алушының музыкалық  есту түсінігін  дамыта  отырып, 

шығармадағы  кӛп дауыстылықты ажыратып,  берілген  бағытта ӛзгерте алатындай  дәрежеге жеткізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Музыка мұғалімін даярлау аясында музыкалық есту, музыкалық ойлау және есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. Таза айту  дағдыларын қалыптастыру. Музыкалық диктант жазуға машықтану 

Музыкалық материалдар үзінділеріндегі музыкалық құрылым  мен  тіл  элементтерін есту  қабілеттері арқылы  

талдауды  қалыптастыру. Интонация жаттығулары. Ән айту: тониктен тоникке дейінгі, кез-келген сатыдан 

жоғарыға және тӛменге қарай әртүрлі режимдер. Ритмикалық жаттығулар. Ритмикалық диктант. Ритмикалық 

импровизациялар. Сырлау. Музыкалық диктанттар (ауызша, жазбаша). Дыбыс, оның физикалық және 

музыкалық қасиеттері. Тіркелу Дыбыс шкаласы. Дыбыстардың атаулары. Музыкалық нота, ұзақтығы. Бесінші 

шеңбер. Халық музыкасының әуендері. Модуляция. Хроматизм. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» пәні. 

Постреквизиттері: Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2, Модерн биінің техникасы, Балалар 

биінің сюжеттік қойылымы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім және түсіну. Оқыту аясындағы іскерлік. Дыбыстардың түрлері 

олардың үндестілігі, үшдыбыстылықтың түрлері негізгі басқыштардан құралатын аккордтарды біледі, ноталық 

диктант жаза алады. Гармония, полифония  негізгі музыка теориясының негіздері мен сольфеджио пәндерінің 

байланыстылығын біледі, түсінеді В)Қолдану: Тәжірибеде білім мен түсінік қабілеттілігін қолданады. 

Музыкалық шығармалардың образын талдау кезінде олардың бір бірімен байланыстылығын ажырата алады. 

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. 

 

4.2 Модуль -Академиялық адалдық 

 

Дублин дискрипторлары: A) B) C) D) E)   

Пәннің атауы: Академиялық адалдық  

Бағдарлама авторы: Хакимова З.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттерді академиялық адалдықты қалыптастыру және нығайту мәселелері 

мен перспективаларымен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Академиялық адалдық сапалы білім алудың шарты ретінде. Құқықтық мәдениет 

академиялық адалдықты дамыту мен бекітудің негізі ретінде. Академиялық адалдықтың құқықтық негіздері: 

ұстанымдар, стратегиялар, тәсілдер және тәжірибелер (халықаралық тәжірибе). Студенттер мен ПОҚ үшін 

Академиялық адалдық қағидаттары. Академиялық адалдық мәдениетін қалыптастыру. Академиялық адалдықты 

нығайту және студенттерді ынталандыру. Ғылыми-зерттеу жұмысын жазу кезінде академиялық адалдықты 

дамыту жолдары академиялық жазу: курстың институционалды ортаға бейімделу тәжірибесі. Плагиатпен 

күресу үшін жасалған жаңа тәсілдер. 

Пререквизиттері: «Ұлттық руханият», «Әлеуметтік-саяси білім модулі (Саясаттану, Әлеуметтану)», «Дене 

шынықтыру (спорт түрлері бойынша)» 

Постреквизиттері: «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі», «Дене шынықтыру және спорт 

менеджменті», «Спорт және кәсіби-қолданбалы дене дайындығының негіздері». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)студенттер академиялық адалдықтың негізгі негіздерін білуі тиіс. В) 

академиялық адалдықты дамыту тәсілдерін білу С)ғылыми-зерттеу жұмысын плагиатқа тексеру дағдыларын 

меңгеру. Д)ғылыми - зерттеу жұмыстарын жазу саласында білімді меңгеру. Е)студенттер үшін Академиялық 

адалдық қағидаларын білу 

 

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 
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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, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сольфеджио және музыка теориясы 

Бағдарлама авторы оқытушы, магистр Алиева А.К. 

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

шығармашылық факультеттеріндегі  мектеп әндерін кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, ән айту ӛнерінің 

барлық саласынан білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық жеткізе  үйрете алатын, ӛзбетінше жұмыс 

істеуге қабілетті, дауыс қою әдісін меңгерген, мектеп репертуарындағы әндерді оқушыларға кәсіби деңгейде 

үйрете алатын музыка мұғалімдерін даярлау. Білім алушының музыкалық  есту түсінігін  дамыта  отырып, 

шығармадағы  кӛп дауыстылықты ажыратып,  берілген  бағытта ӛзгерте алатындай  дәрежеге жеткізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Музыка мұғалімін даярлау аясында музыкалық есту, музыкалық ойлау және есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. Таза айту  дағдыларын қалыптастыру. Музыкалық диктант жазуға машықтану 

Музыкалық материалдар үзінділеріндегі музыкалық құрылым  мен  тіл  элементтерін есту  қабілеттері арқылы  

талдауды  қалыптастыру. Интонация жаттығулары. Ән айту: тониктен тоникке дейінгі, кез-келген сатыдан 

жоғарыға және тӛменге қарай әртүрлі режимдер. Ритмикалық жаттығулар. Ритмикалық диктант. Ритмикалық 

импровизациялар. Сырлау. Музыкалық диктанттар (ауызша, жазбаша). Дыбыс, оның физикалық және 

музыкалық қасиеттері. Тіркелу Дыбыс шкаласы. Дыбыстардың атаулары. Музыкалық нота, ұзақтығы. Бесінші 

шеңбер. Халық музыкасының әуендері. Модуляция. Хроматизм. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» пәні. 

Постреквизиттері: Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2, Модерн биінің техникасы, Балалар 

биінің сюжеттік қойылымы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім және түсіну. Оқыту аясындағы іскерлік. Дыбыстардың түрлері 

олардың үндестілігі, үшдыбыстылықтың түрлері негізгі басқыштардан құралатын аккордтарды біледі, ноталық 

диктант жаза алады. Гармония, полифония  негізгі музыка теориясының негіздері мен сольфеджио пәндерінің 

байланыстылығын біледі, түсінеді В)Қолдану: Тәжірибеде білім мен түсінік қабілеттілігін қолданады. 

Музыкалық шығармалардың образын талдау кезінде олардың бір бірімен байланыстылығын ажырата алады. 

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. 

 

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.  
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5.1 Модуль атауы: Ритмика пластика және классикалық биі 

 

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

Пәннің атауы: Хореографиялық топпен жұмыс 

Бағдарлама авторы оқытушы, магистр Алиева А.К. 

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

шығармашылық факультеттеріндегі  мектеп әндерін кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, ән айту ӛнерінің 

барлық саласынан білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық жеткізе үйрете алатын, ӛзбетінше жұмыс 

істеуге қабілетті, дауыс қою әдісін меңгерген, мектеп репертуарындағы әндерді оқушыларға кәсіби деңгейде 

үйрете алатын музыка мұғалімдерін даярлау. Білім алушының музыкалық есту түсінігін дамыта отырып, 

шығармадағы  кӛп дауыстылықты ажыратып,  берілген  бағытта ӛзгерте алатындай  дәрежеге жеткізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Музыка мұғалімін даярлау аясында музыкалық есту, музыкалық ойлау, есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. Таза айту  дағдыларын қалыптастыру. Музыкалық диктант жазуға машықтану Музыкалық 

материалдар үзінділеріндегі музыкалық құрылым  мен  тіл  элементтерін есту  қабілеттері арқылы  талдауды 

қалыптастыру. Интонация жаттығулары. Ән айту: тониктен тоникке дейінгі, кез-келген сатыдан жоғарыға, 

тӛменге қарай әртүрлі режимдер. Ритмикалық жаттығулар. Ритмикалық диктант. Ритмикалық 

импровизациялар. Сырлау. Музыкалық диктанттар (ауызша, жазбаша). Дыбыс, оның физикалық және 

музыкалық қасиеттері. Тіркелу Дыбыс шкаласы. Дыбыстардың атаулары. Музыкалық нота, ұзақтығы. Бесінші 

шеңбер. Халық музыкасының әуендері. Модуляция. Хроматизм. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» пәні. 

Постреквизиттері: Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2, Модерн биінің техникасы, Балалар 

биінің сюжеттік қойылымы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім және түсіну. Оқыту аясындағы іскерлік. Дыбыстардың түрлері 

олардың үндестілігі, үшдыбыстылықтың түрлері негізгі басқыштардан құралатын аккордтарды біледі, ноталық 

диктант жаза алады. Гармония, полифония  негізгі музыка теориясының негіздері мен сольфеджио пәндерінің 

байланыстылығын біледі, түсінеді В)Қолдану: Тәжірибеде білім мен түсінік қабілеттілігін қолданады. 

Музыкалық шығармалардың образын талдау кезінде олардың бір бірімен байланыстылығын ажырата алады. 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Ритм және пластика 

Бағдарлама авторы оқытушы, магистр Алиева А.К. 

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

шығармашылық факультеттеріндегі  мектеп әндерін кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, ән айту ӛнерінің 

барлық саласынан білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық жеткізе  үйрете алатын, ӛзбетінше жұмыс 

істеуге қабілетті, дауыс қою әдісін меңгерген, мектеп репертуарындағы әндерді оқушыларға кәсіби деңгейде 

үйрете алатын музыка мұғалімдерін даярлау. Білім алушының музыкалық  есту түсінігін  дамыта  отырып, 

шығармадағы  кӛп дауыстылықты ажыратып,  берілген  бағытта ӛзгерте алатындай  дәрежеге жеткізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Музыка мұғалімін даярлау аясында музыкалық есту, музыкалық ойлау және есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. Таза айту  дағдыларын қалыптастыру. Музыкалық диктант жазуға машықтану 

Музыкалық материалдар үзінділеріндегі музыкалық құрылым  мен  тіл  элементтерін есту  қабілеттері арқылы  

талдауды  қалыптастыру. Интонация жаттығулары. Ән айту: тониктен тоникке дейінгі, кез-келген сатыдан 

жоғарыға және тӛменге қарай әртүрлі режимдер. Ритмикалық жаттығулар. Ритмикалық диктант. Ритмикалық 

импровизациялар. Сырлау. Музыкалық диктанттар (ауызша, жазбаша). Дыбыс, оның физикалық және 

музыкалық қасиеттері. Тіркелу Дыбыс шкаласы. Дыбыстардың атаулары. Музыкалық нота, ұзақтығы. Бесінші 

шеңбер. Халық музыкасының әуендері. Модуляция. Хроматизм. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» пәні. 

Постреквизиттері: Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2, Модерн биінің техникасы, Балалар 

биінің сюжеттік қойылымы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Білім және түсіну. Оқыту аясындағы іскерлік. Дыбыстардың түрлері 

олардың үндестілігі, үшдыбыстылықтың түрлері негізгі басқыштардан құралатын аккордтарды біледі, ноталық 

диктант жаза алады. Гармония, полифония  негізгі музыка теориясының негіздері мен сольфеджио пәндерінің 

байланыстылығын біледі, түсінеді В)Қолдану: Тәжірибеде білім мен түсінік қабілеттілігін қолданады. 

Музыкалық шығармалардың образын талдау кезінде олардың 1-1 байланыстылығын ажырата алады. 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. 
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Дублин дескрипторлары. (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2 

Бағдарлама авторы: оқытушы, магистр Алиева А.К. 

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

шығармашылық факультеттеріндегі  мектеп әндерін кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, ән айту ӛнерінің 

барлық саласынан білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық жеткізе  үйрете алатын, ӛзбетінше жұмыс 

істеуге қабілетті, дауыс қою әдісін меңгерген, мектеп репертуарындағы әндерді оқушыларға кәсіби деңгейде 

үйрете алатын музыка мұғалімдерін даярлау. Білім алушының музыкалық  есту түсінігін  дамыта  отырып, 

шығармадағы  кӛп дауыстылықты ажыратып,  берілген  бағытта ӛзгерте алатындай  дәрежеге жеткізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Музыка мұғалімін даярлау аясында музыкалық есту, музыкалық ойлау және есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. Таза айту  дағдыларын қалыптастыру. Музыкалық диктант жазуға машықтану 

Музыкалық материалдар үзінділеріндегі музыкалық құрылым  мен  тіл  элементтерін есту  қабілеттері арқылы  

талдауды  қалыптастыру. Интонация жаттығулары. Ән айту: тониктен тоникке дейінгі, кез-келген сатыдан 

жоғарыға және тӛменге қарай әртүрлі режимдер. Ритмикалық жаттығулар. Ритмикалық диктант. Ритмикалық 

импровизациялар. Сырлау. Музыкалық диктанттар (ауызша, жазбаша). Дыбыс, оның физикалық және 

музыкалық қасиеттері. Тіркелу Дыбыс шкаласы. Дыбыстардың атаулары. Музыкалық нота, ұзақтығы. Бесінші 

шеңбер. Халық музыкасының әуендері. Модуляция. Хроматизм. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» пәні. 

Постреквизиттері: Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2, Модерн биінің техникасы, Балалар 

биінің сюжеттік қойылымы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім және түсіну. Оқыту аясындағы іскерлік. Дыбыстардың түрлері 

олардың үндестілігі, үшдыбыстылықтың түрлері негізгі басқыштардан құралатын аккордтарды біледі, ноталық 

диктант жаза алады. Гармония, полифония  негізгі музыка теориясының негіздері мен сольфеджио пәндерінің 

байланыстылығын біледі, түсінеді В)Қолдану: Тәжірибеде білім мен түсінік қабілеттілігін қолданады. 

Музыкалық шығармалардың образын талдау кезінде олардың бір бірімен байланыстылығын ажырата алады. 

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. 

 

5.2 Модуль -  Хореографиялық пәндері 

 

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

Пәннің атауы: Хореографиялық пәндердің музыкалық туындылары 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Хореографиялық пәндердің музыкалық туындылары негізгі білімге негізделген 

шығармашылық әуелеті бар білікті, құзыретті маман қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнге кіріспе. Хореографиялық пәндердің музыкалық туындылары, 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) Хореографиялық пәндердің музыкалық туындылары-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. 

 

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. 
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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. 

 

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

Пәннің атауы: Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 1 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Классикалық биді фольклорлық би элементтерімен, қазіргі заман хореография 

ӛнерінің даму тенденцияларын білу; хореографиялық арнайы пәндердің әдістемесін оқытып үйрете білуді және 

құрылымның прициптерін қалыптастыруға тәрбиелеу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны Классикалық би қозғалыстарын дұрыс орындау, курделі элементтерін орындауға 

би дағдырларын дамыту. 

Пререквизиттері: Музыка және дене шынықтыру мектеп курсы. 

Постреквизиттері: Фольклор биі, Шығыс халықтарының билері. 

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. 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.  

 

6.1 Модуль атауы:  Орындаушылық іс – әрекет және философия 

 

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

Пәннің атауы: Модерн биінің техникасы 

Бағдарлама авторы: оқытушы, магистр Алиева А.К. 

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

шығармашылық факультеттеріндегі  мектеп әндерін кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, ән айту ӛнерінің 

барлық саласынан білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық жеткізе  үйрете алатын, ӛзбетінше жұмыс 

істеуге қабілетті, дауыс қою әдісін меңгерген, мектеп репертуарындағы әндерді оқушыларға кәсіби деңгейде 

үйрете алатын музыка мұғалімдерін даярлау. Білім алушының музыкалық  есту түсінігін  дамыта  отырып, 

шығармадағы  кӛп дауыстылықты ажыратып,  берілген  бағытта ӛзгерте алатындай  дәрежеге жеткізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Музыка мұғалімін даярлау аясында музыкалық есту, музыкалық ойлау және есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. Таза айту  дағдыларын қалыптастыру. Музыкалық диктант жазуға машықтану 

Музыкалық материалдар үзінділеріндегі музыкалық құрылым  мен  тіл  элементтерін есту  қабілеттері арқылы  

талдауды  қалыптастыру. Интонация жаттығулары. Ән айту: тониктен тоникке дейінгі, кез-келген сатыдан 

жоғарыға және тӛменге қарай әртүрлі режимдер. Ритмикалық жаттығулар. Ритмикалық диктант. Ритмикалық 

импровизациялар. Сырлау. Музыкалық диктанттар (ауызша, жазбаша). Дыбыс, оның физикалық және 

музыкалық қасиеттері. Тіркелу Дыбыс шкаласы. Дыбыстардың атаулары. Музыкалық нота, ұзақтығы. Бесінші 

шеңбер. Халық музыкасының әуендері. Модуляция. Хроматизм. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» пәні. 

Постреквизиттері: Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2, Модерн биінің техникасы, Балалар 

биінің сюжеттік қойылымы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім және түсіну. Оқыту аясындағы іскерлік. Дыбыстардың түрлері 

олардың үндестілігі, үшдыбыстылықтың түрлері негізгі басқыштардан құралатын аккордтарды біледі, ноталық 

диктант жаза алады. Гармония, полифония  негізгі музыка теориясының негіздері мен сольфеджио пәндерінің 

байланыстылығын біледі, түсінеді В)Қолдану: Тәжірибеде білім мен түсінік қабілеттілігін қолданады. 

Музыкалық шығармалардың образын талдау кезінде олардың бір бірімен байланыстылығын ажырата алады. 

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

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

 

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

Пәннің атауы: Балалар биінің сюжеттік қойылымы 

Бағдарлама авторы: оқытушы, магистр Алиева А.К. 

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

шығармашылық факультеттеріндегі  мектеп әндерін кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, ән айту ӛнерінің 

барлық саласынан білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық жеткізе  үйрете алатын, ӛзбетінше жұмыс 

істеуге қабілетті, дауыс қою әдісін меңгерген, мектеп репертуарындағы әндерді оқушыларға кәсіби деңгейде 

үйрете алатын музыка мұғалімдерін даярлау. Білім алушының музыкалық  есту түсінігін  дамыта  отырып, 

шығармадағы  кӛп дауыстылықты ажыратып,  берілген  бағытта ӛзгерте алатындай  дәрежеге жеткізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Музыка мұғалімін даярлау аясында музыкалық есту, музыкалық ойлау және есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. Таза айту  дағдыларын қалыптастыру. Музыкалық диктант жазуға машықтану 

Музыкалық материалдар үзінділеріндегі музыкалық құрылым  мен  тіл  элементтерін есту  қабілеттері арқылы  

талдауды  қалыптастыру. Интонация жаттығулары. Ән айту: тониктен тоникке дейінгі, кез-келген сатыдан 

жоғарыға және тӛменге қарай әртүрлі режимдер. Ритмикалық жаттығулар. Ритмикалық диктант. Ритмикалық 

импровизациялар. Сырлау. Музыкалық диктанттар (ауызша, жазбаша). Дыбыс, оның физикалық және 

музыкалық қасиеттері. Тіркелу Дыбыс шкаласы. Дыбыстардың атаулары. Музыкалық нота, ұзақтығы. Бесінші 

шеңбер. Халық музыкасының әуендері. Модуляция. Хроматизм. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» пәні. 

Постреквизиттері: Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2, Модерн биінің техникасы, Балалар 

биінің сюжеттік қойылымы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім және түсіну. Оқыту аясындағы іскерлік. Дыбыстардың түрлері 

олардың үндестілігі, үшдыбыстылықтың түрлері негізгі басқыштардан құралатын аккордтарды біледі, ноталық 

диктант жаза алады. Гармония, полифония  негізгі музыка теориясының негіздері мен сольфеджио пәндерінің 

байланыстылығын біледі, түсінеді В)Қолдану: Тәжірибеде білім мен түсінік қабілеттілігін қолданады. 

Музыкалық шығармалардың образын талдау кезінде олардың бір бірімен байланыстылығын ажырата алады. 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Этнографиялық би 

Бағдарлама авторы: оқытушы, магистр Алиева А.К. 

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

шығармашылық факультеттеріндегі  мектеп әндерін кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, ән айту ӛнерінің 

барлық саласынан білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық жеткізе  үйрете алатын, ӛзбетінше жұмыс 

істеуге қабілетті, дауыс қою әдісін меңгерген, мектеп репертуарындағы әндерді оқушыларға кәсіби деңгейде 

үйрете алатын музыка мұғалімдерін даярлау. Білім алушының музыкалық  есту түсінігін  дамыта  отырып, 

шығармадағы  кӛп дауыстылықты ажыратып,  берілген  бағытта ӛзгерте алатындай  дәрежеге жеткізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Музыка мұғалімін даярлау аясында музыкалық есту, музыкалық ойлау және есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. Таза айту  дағдыларын қалыптастыру. Музыкалық диктант жазуға машықтану 

Музыкалық материалдар үзінділеріндегі музыкалық құрылым  мен  тіл  элементтерін есту  қабілеттері арқылы  

талдауды  қалыптастыру. Интонация жаттығулары. Ән айту: тониктен тоникке дейінгі, кез-келген сатыдан 

жоғарыға және тӛменге қарай әртүрлі режимдер. Ритмикалық жаттығулар. Ритмикалық диктант. Ритмикалық 

импровизациялар. Сырлау. Музыкалық диктанттар (ауызша, жазбаша). Дыбыс, оның физикалық және 

музыкалық қасиеттері. Тіркелу Дыбыс шкаласы. Дыбыстардың атаулары. Музыкалық нота, ұзақтығы. Бесінші 

шеңбер. Халық музыкасының әуендері. Модуляция. Хроматизм. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» пәні. 

Постреквизиттері: Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2, Модерн биінің техникасы, Балалар 

биінің сюжеттік қойылымы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім және түсіну. Оқыту аясындағы іскерлік. Дыбыстардың түрлері 

олардың үндестілігі, үшдыбыстылықтың түрлері негізгі басқыштардан құралатын аккордтарды біледі, ноталық 

диктант жаза алады. Гармония, полифония  негізгі музыка теориясының негіздері мен сольфеджио пәндерінің 

байланыстылығын біледі, түсінеді В)Қолдану: Тәжірибеде білім мен түсінік қабілеттілігін қолданады. 

Музыкалық шығармалардың образын талдау кезінде олардың бір бірімен байланыстылығын ажырата алады. 

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

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

 

6.2 Модуль - Орындаушылық шеберлік 

 

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, 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 

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 
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5В040900 - ХОРЕОГРАФИЯ 
3 КУРС 

Қабылдау жылы: 2019 ж.  

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р
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р

ед
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т
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н

ы
 

8.1 Модуль Хореографиялық пәндерді оқытудың әдістемесі, 25 академиялық кредит 

БП ЖК KBY 3222 Классикалық бидің үлгілері 1 5 5 

БП ТК HSBOAN2 3223 Халықтық-сахналық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2 5,6 10 

БП ТК KBY2 3224 Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2 5,6 10 

8.2 Азия ҧлтының хореографиялық пәндері, 25 академиялық кредит 

БП ЖК KBY 3222 Классикалық бидің үлгілері 1 5 5 

БП ТК КВOAN2 3223 Қазақ биін оқытудың әдістемелік негіздері 2 5,6 10 

БП ТК DB 3224 Дует билері 5,6 10 

9.1 Модуль Хореография ҥлгілері және орындаушылық іс-әрекет, 25 кредит  

КП ТК KBY2 3325 Классикалық бидің үлгілері 2 5 5 

КП ТК ВКК 3326 Биді қоюдың композициясы 5,6 10 

КП ТК АНВ 3327 Әлем халықтарының билері 5,6 10 

9.2 Модуль Хореографиялық драматургия және орындаушылық іс-әрекет, 25 кредит  

КП ТК KBY2 3325 Классикалық бидің үлгілері 2 5 5 

КП ТК ВКМВ 3326 Би композициясын музыкалық безендіру 5,6 10 

КП ТК ShНВ 3327 Шығыс  халықтарының билері 5,6 10 

10.1 Модуль Арнайы пән, 10 кредит 

КП ТК FT 3328 Француз тілі 6 5 

БП  Ӛндірістік практика 6 5 

10.2 Модуль Балалар хореографиясы, 10 кредит 

КП ТК MDH 3328 Мектепке дейінгі хореография 6 5 

БП  Ӛндірістік практика 6 5 

 

8.1 Модуль Хореографиялық пәндерді оқытудың әдістемесі 

 

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

Пәннің атауы: Классикалық бидің үлгілері 1 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Классикалық бидің үлгілері 1 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: 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. 

 

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 
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– 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. 

 

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

Пәннің атауы: Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері 2 

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. 

 

8.2 Азия ҧлтының хореографиялық пәндері 

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

Пәннің атауы: Қазақ  биін оқытудың әдістемелік негіздері 2 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р 

Курсты оқытудың мақсаты: 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)Білуге тиіс: қазақы биді орындау - 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 
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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:  Дует билері 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР -ң еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Дует билерін 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) Дует 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. 

9.1 Модуль Хореография ҥлгілері және орындаушылық іс-әрекет  

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

Пәннің атауы: Классикалық бидің үлгілері 1,2 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Классикалық бидің үлгілері 1 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: 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. 

 

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

Пәннің атауы: Бидің қоюдың композициясы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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)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 
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беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, 

тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі керек. 

 

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

Пәннің атауы: Әлем халықтарының билері. 

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 Әлем халықтарының 

билерінің 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. 

 

9.2 Модуль Хореографиялық драматургия және орындаушылық іс-әрекет 

 

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

Пәннің атауы: Би композициясын музыкалық безендіру  

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 

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

Пәннің атауы: Шығыс халықтарының билері 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетоа 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: Халықтық – сахна биі, Хореографиялық мұра. 

Постреквизиттері: Классикалық биді оқытудың әдістемесі, Халықтық-сахна биін оқытудың әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білу керек Азия халықтарының билері 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. 

 

10.1 Модуль Арнайы пән  

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

Пәннің атауы: Француз тілі 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Француз тілі классикалық 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: Хореографиялық ӛнердің терминологиясы француз тілінде берілген. Ол 

классикалық бидің мәнін анықтайтын қосымша элементтерді және тұрақты элементтерді таңдау арқылы 

жасалды. Классикалық бидің терминологиясы оның дәстүрлігіне қарамастан кез-келген қозғалыстың, 

позицияның және тұрақтылықтың генетикалық негізін анықтауға мүмкіндік береді. Классикалық 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)Классикалық 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. Классикалық билер шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолдану. 

С)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу;алған білімдерін хореографиялық 

ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік ету; Д)Классикалық 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. 

10.2 Модуль Балалар хореографиясы 

 

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

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі хореография 

Бағдарлама авторы:  оқытушы п.ғ.к., доцент Мукеева Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларды жалпы білім беретін мектепке дейінгі мекемелердегі 

хореограф  мұғалімі ретінде болашақ музыкалық-педагогикалық қызметке даярлау, оқушыларды оқыту мен 

тәрбиелеу әдістемесін, әдісін, тәсілдерін игерту. Болашақ хореограф қалыптастырудағы міндеттері:  

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

- алпы білім беретін мектептің әр сыныптарда оқушылардың жас ерекшеліктерін, олардың қызығушылықтарын, 

биімділіктерін және т.б. ескере отырып, хореография бағдарламаларын жүзеге асыруда хореографтық 

жұмыстарды меңгерулеріне кӛмектесу; 

- хореография пәнін оқыту әдістемесінде ӛзінің тәжірибесін жинақтауда шығармашылық ізденуіне жағдай 

жасау, 

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

қаситеттерін меңгеруіне кӛмектесу. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: «Мектепке дейінгі хореография» 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, «Мектепке дейінгі хореография» пәнін толық меңгергенен кейін 

студенттерге дипломдық жұмыстарды орындау барысында іздену-зерттеу жұмыстарын жандандырады. 

Пререквизиттері: Классикалық би үлгілері 1,2  

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.  
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11.1 Модуль – Орындаушылық іс – әрекет 2, 16 академиялық  кредит  

БП ТК BHR 3218 Балалар хореографиясының репертуары 6 5 

БП ТК HD 4219  Хореографиялық драматургия 7 6 

БП МК KzBOTA 4220 Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 7 5 

11.2 Модуль – Ансамбль репертуары, 16 акдемиялық кредит 

БП ТК SHB 3218 Солтүстік халықтарының билері 6 5 

БП ТК DM 4219 Джаз-модерн 7 6 

БП МК KzBOTA 4220 Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 7 5 

14.1 Модуль Музыкалық шығармаларды тыңдау және орындау, 12 кредит 

KП ТК KBAL 4305 Қазақ билеріне арналған лексика 7 6 

KП ТК BKK 4306 Би қойылымының композициясы 7 6 

14.2 Модуль Орындаушылық іс-әрекет және теория, 12 кредит 

KП ТК HSBAL 4305 Халықтық-сахна биіне арналған лексика 7 6 

KП ТК SBK 4306 Сюжеттік би композициясы 7 6 

15 Модуль–Зерттеушілік іс-әрекет, 10 кредит 

KП МК КBOTA 4307 Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 7 5 

KП ТК HSBOTA 4308 Халықтық–сахна биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 7 5 

 

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 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 
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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 дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Хореографиялық драматургия  

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: Классиқалық биді оқытудың әдістемелік негіздері. Халықтық-сахна биін оқытудың 

әдістемелік негіздері. Модерн классиқалық би элементтерімен.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білу керек биде қолданылатын акробатика 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 

 

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

Пәннің атауы: Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: оқытушы, магистр Алиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты Қазақ биін оқытудың негіздері – әр түрлі би репертуарын таңдай және оны 

практика жүзінде қолдануға қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ұлттық би элементтерін қозғалыста қалыптастыру. Әдістерін пайдалану. 

Педагогикалық технологияларды қолдану. Негізгі қимылдары – дәстүрлі ер адамдармен әйел адамдармен 

байланысы. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» пәні. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазақ биін оқытудың негіздері – мектеп би тобы үшін репертуарын 

таңдауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қабілеттерін дамыту.В)Мектеп би тобы үшін реперуарын 

таңдауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін. С)Ертегі кейіпкерлерінің тарихы 

мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуын. D)Орындаушылық ӛнердің ғылыми және 

практикалық сұраұтарды шешу, алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыруға және жетекшілік 

ету. Е)Концерттік – орындаушылық, кәсіби шеберлік, кәсіби араласу, ұйымдастыру және басқару. Ұлттық 

дәстүрлерді білу, би ұжымдарға репертуарларын білік және дағдылары, тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесін қолдану. 

 

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: 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. 
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Дублин дескрипторлары: А) В) С)  Д)  Е 

Пәннің атауы: Джаз-модерн 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Джаз-модерн биі жай екпінді білдіреді сыныптамасын қамтитын кең диапазоны 

би стильдер. 1950–ші жылдарға дейін джаз биі қарадым би стилям болған бірі афро-американдық түбегейлі би. 

1950–ші жаңа жанр джаз би — қазіргі заманғы джаз биі немесе джаз-модерн, оның тамыры жүрді келген 

дәстүрлі Кариб би. Әрбір жеке стилі джаз би байқауға болады тамыры бір, осы түрлі бастауында. 

Пәннің  қысқаша  мазмҧны: Классиқалық биді оқытудың әдістемелік негіздері.Халық-сахна биді оқытудың 

әдістемелік негіздері.Модерн классиқалық би элементтерімен 

Пререквизиттері: Сюжеттік бидің қойылу композициясы, Джах хореографиясы.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Джаз биі мақсаты модерн, классикалық би элементтерімен қазіргі заман 

хореография ӛнерінің дамуы тенденцияларын білу;хореографиялық шығарманы құру және анализ жасау. 

В)Білімді және хореографиялық арнайы пәндердің әдістемесін оқытып үйрете білуді және құрылымның 

прициптерін қалыптастыру және сол сияқты хореография пәндерін игерудің тәсілдерін үйрену тиіс. С)Дұрыс 

мектеп би тобы үшін репертуарын тандауға үйрену. Балалар джаз биі мен би шығармашылық қаблеттерін 

дамытту үшін қолдану. Д)Жасай білу.Орындаушылық. Е)Меңгеру. Концерттік-орындаушылық, кәсіби шеберлік 

,кәсіби араласу, ұйымдастыру және басқару  

 

14.1 Модуль Музыкалық шығармаларды тыңдау және орындау 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С)  Д)  Е). 

Пәннің атауы: Қазақ билеріне арналған лексика  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ билеріне арналған лексика, 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 лексика, 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: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазақ билеріне арналған лексика 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. 

 

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

Пәннің атауы: Би қойылымының композициясы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Би қойылымының композициясын музыкалық кӛркемдеу 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. 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: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Би қойылымының 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. 
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14.2 Модуль Орындаушылық іс-әрекет және теория 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С)  Д)  Е). 

Пәннің атауы: Халықтық-сахна биіне арналған лексика  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Халықтық-сахна билеріне арналған лексика, мәнерлі және мінезді би элементтері 

қосылады, Халықтық-сахна билерінің мұрасы туралы негізгі білімге негізделген шығармашылық әуелеті бар 

білікті, құзыретті маман қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Халықтық-сахна билеріне арналған лексика, 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: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Халықтық-сахна билеріне арналған лексика тақырбында ойлап табу, тарих 

материалдарды қолданіп би кою. В)Мәнерлі және мінезді әдістерін, ойларын пайдалана білу, шығармашылық 

кабілеттерін аңықтау. С)Халықтық-сахна 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. 

 

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

Пәннің атауы: Сюжеттік би 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. 

15 Модуль–Зерттеушілік іс-әрекет 

 

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

Пәннің атауы: Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: оқытушы, магистр Алиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Биде қолданылатын элементтер хореографиялық мұра болып табылады. Қазіргі 

хореографиялық дамыту, қазіргі заманғы тақырыптарға дене қозғалтуымен, классика музыкамен, этюд қою. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ұйымдастырушы – басқарушылық жұмысы, хореография ұжымының менеджері, 

шоу – бағдарламаларды ұйымдастырушы, админстратор, шығармашылық ұжым директоры. Хореографиялық 

ӛнер дүние жүзілік ӛнердің бір бӛлігі болып табылады, әсіресе осы пәннің зерттеуінде теориялық және 

практикалық сабақтарын кӛрсету. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» пәні. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім және түсіну. Оқыту аясындағы іскерлік. Хореографиялық мұраның 

тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы. В)Қолдану: Хореографиялық 

мұраның тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуы. С)Талдау: Орындаушылық 

ӛнердің ғылыми және практикалық сұрақтарды шешу, алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды 

ұйымдастыруға және жекшілік ету. D)Концерттік – орындаушылық, кәсіби шеберлік, кәсіби араласу, 

ұйымдастыру және басқару. Е)Ұлттық дәстүрлерді білу, би ұжымдарға репертуарлары болып табылады. 
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Дублин дескрипторлары. (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Халықтық-сахна биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: оқытушы, магистр Алиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты Халықтық-сахна биін оқытудың негіздері – әр түрлі би репертуарын таңдай және 

оны практика жүзінде қолдануға қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Халықтық-сахна би элементтерін қозғалыста қалыптастыру. Әдістерін пайдалану. 

Педагогикалық технологияларды қолдану. Негізгі қимылдары – дәстүрлі ер адамдармен әйел адамдармен 

байланысы. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» пәні. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Халықтық-сахна биін оқытудың негіздері–мектеп би тобы үшін 

репертуарын таңдауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қабілеттерін дамыту. В)Мектеп би тобы үшін 

реперуарын таңдауға үйрену. Балалар мен би шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін. С)Ертегі 

кейіпкерлерінің тарихы мен мәдениетін кәсіби шығармашылық би тарихының қалыптасуын. D)Орындаушылық 

ӛнердің ғылыми және практикалық сұраұтарды шешу, алған білімдерін хореографиялық ұжымдарды 

ұйымдастыруға және жетекшілік ету. Е)Концерттік – орындаушылық, кәсіби шеберлік, кәсіби араласу, 

ұйымдастыру және басқару. Ұлттық дәстүрлерді білу, би ұжымдарға репертуарларын білік және дағдылары, 

тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін қолдану. 
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4. Модуль Кӛркемдік пәндер, 18 академиялық кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК ОТ 1202 Ӛнер тарихы 1 4 

БП ЖК Sur (I) 1203 Сурет I 2 5 

БП ЖК Tus 1204 Түстану 2 3 

БП   Оқу практикасы 2 1 

 

4. Модуль Кӛркемдік пәндер 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін,  құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 
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халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ӛнер тарихы 

Бағдарлама авторы: Сагимбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ дизайнерлердің ежелгі, классикалық және қазіргі заманғы ӛнердің 

теориялық негіздерін, сонымен қатар суретші-дизайнерлердің және кәсіби кӛркем шығармашылық жұмысын 

тиімді ұйымдастыруға қажетті дағдылар туралы білім беру.  

• 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. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Ӛнер тарихы» пәні 5В042100 - «Дизайн» мамандығының оқу жоспарына 

еңгізілген бұл жалпы білім беру пәні ретінде, дүниежүзілік кӛркем мәдени тарихы және теория саласында 

ықпал ететін білімді аз деңгейде камтамасыз етуді талап ететін пән болып табылады. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы жалпы тарих, Қазақстан тарихы, география, әдебиет, бейнелеу ӛнері. 

Постреквизиттері: Дизайн тарихы, Сурет. 

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. 

Д)Педагогикалық тұрғыда  шығармашылық жұмыспен ӛз бетінше айналысып, аталмыш жұмыстарды жинақтап, 

бағалайды. 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: Сурет I 

Бағдарлама авторы: Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сызу техникасындағы кӛрнекілік сауаттылық негіздерін меңгеру. Суреттелген 

объектіні аналитикалық ойлау қабілетін терең дамыту. 

Академиялық сурет салу негіздерін оқып үйрену, әр түрлі графикалық техниканы игеру, студенттердің кәсіби 

сана-сезімін қалыптастыру, композициялық және кеңістіктік ойлаудың бастапқы дағдыларын дамыту, 

формаларды конструктивті және нақты талдау негіздерінде практикалық дағдыларды игеру, жұмысқа 

шығармашылық кӛзқарас қалыптастыру және эстетикалық талғам негіздерін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Сурет - I» пәні - жоғары оқу орнында дизайнерлерді даярлау үшін оқу 

бағдарламасында қарастырылған шығармашылық пәндер жүйесіндегі элективті курс. Студенттерді 

академиялық сурет графикалық дипломының негіздерімен таныстыру. Бағдарламаның негізгі қағидаты 

қарапайымнан күрделіге дейін, оған сәйкес әдістемелік міндеттер қойылып, натюрморт сурет салуға арналған 

заттар, гипстен бастап геометриялық фигуралардан бастап шығармашылық натюрморттарға дейін таңдалады: 

әр түрлі нысандардан, текстуралардан және түстерден. Пән - бұл университеттегі оқу процесінің негізі. Тренинг 

студенттерге конструктивті-реалистік форманы талдау негіздерімен жұмыс жасауда практикалық дағдыларды 

алуға бағытталған; графикалық бейнелеудің әртүрлі құралдары, сурет техникасы мен материалдары. Табиғаттан 

есте сақтау, бейнелеу, сурет салу дағдыларын игеруге бағытталған негізгі бӛлімдер үш ӛлшемді кеңістікті және 

ондағы нысандардың формаларын бейнелеудің перспективті әдістерін зерттеуге, кез-келген зерттеу нысанын 

графикалық түрде талдай білуге бағытталған.Практикалық сабақтың тақырыптары перспективалық құрылыс 

заңдылықтарын игеруге, дамуға бағытталған. композициялық қабілеттілік, тон қатынастарын анықтай отырып, 

модель құру. Жақсы жазудың негіздерін зерттеу үшін натюрморт туралы жұмыс екі нұсқада 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: Ӛнер тарихы, Сурет, Бейнелу ӛнері мектеп курсы 

Постреквизиттері: Кескіндеме 1, Сурет 3. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сурет салу пәнінің кәсіби терминологиясын білу; Іргелі кӛркемдік білім 

мен дағды графикалық бейнелеудің, сурет салу техникасы мен материалдарының әр түрлі құралдары арқылы 

қалыптасқан. В)Білімдер мен дағдыларды қолдана отырып, сурет салудың түрлі әдістері мен тәсілдерін 

қолданыңыз. C)Олар конструктивті-реалистік образ саласында аналитикалық ойлау қабілетіне ие.Сабақтың 

диалектикалық әдісі - «жалпысынан екіншісіне, ал екіншісінің одан әрі синтезделуімен жалпылама» сахна салу 
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барысында қолданылады. Д)Олар форманы конструктивті-нақты талдаудың негіздеріне, жұмысқа 

шығармашылық кӛзқарас бойынша практикалық дағдыларға ие. Олар перспективаларды ескере отырып, 

конструктивті, конструктивті етіп құруды, формадағы тон пішінін, натюрморттағы заттардың кӛлемін ашуды 

біледі. Жалпыланған, аяқталған сурет құрыңыз. E)Сурет салу техникасында ұсақ жазудың негіздерін білді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Түстану 

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: Графика, Макеттеу,  Жобалау. 

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. 

6В02102-ДИЗАЙН 

2 КУРС 

 

СӘУЛЕТТІК ЖӘНЕ ЛАНДШАФТТЫҚ ДИЗАЙН 

ГРАФИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МЕДИА ДИЗАЙН 

ВИЗУАЛДЫ ЖӘНЕ СӘН ДИЗАЙНЫ 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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3.1  Модуль. Философия және материалдық мәдениет, 10 академиялық кредит   

ЖББП ТК KBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 4 5 

3.2  Модуль. Философия және академиялық адалдық, 10 академиялық кредит   

ЖББП ТК АА 2107 Академиялық адалдық 3 5 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 4 5 

3.3  Модуль. Философия және кәсіпкерлік қызмет, 10 академиялық кредит   

ЖББП ТК KKN 2107 Кәсіпкерлік қызмет негіздері 3 5 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 4 5 

5.1 Модуль.  Мәдени-бейнелеу пәндер, 20 академиялық кредит 

БП ТК Kes (І) 2205 Кескіндеме І 3 5 

БП ТК ММDT 2206 Материалдық мәдениет және дизайн  тарихы  4 5 

БП ТК KG  2207 Компьютерлік графика 4 5 

БП ТК Kes (ІІ) 2208 Кескіндеме ІІ 4 5 

5.2 Модуль.  Мәдени-бейнелеу пәндер, 20 академиялық кредит 

БП ТК AK(І) 2205 Академиялық кескіндеме І 3 5 

БП ТК AOMM  2206 Әлемдік  және отандық мәдени мұра 4 5 

БП ТК KM (I)  2207 Компютерлік  модельдеу I 4 5 

БП ТК AK (ІІ) 2208 Академиялық кескіндеме ІІ 4 5 

5.3 Модуль.  Мәдени-бейнелеу пәндер, 20 академиялық кредит 

БП ТК Kes (ІII) 2205 Kескіндеме ІII 3 5 
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БП ТК DT 2206 Дизайн  тарихы  4 5 

БП ТК KM  (II) 2207 Компютерлік  модельдеу II 4 5 

БП ТК AK (ІIІ) 2208 Академиялық кескіндеме ІІI 4 5 

6.1. Модуль Кҧрылыс-графикалық пәндер, 24 академиялық кредит 

БП ТК KS  2209 Құрылыс сызбасы 3 5 

БП ТК IG  (I)   2210 Инженерлік графика I 3 7 

БП ТК IG  (II)  2211 Инженерлік графика II 3 6 

БП ТК SDNZh (I) 3212 Сәулеттік дизайн  нысандарын жобалау I  6 6 

6.2. Модуль    Графикалық пәндер, 24 академиялық кредит 

БП ТК Kom (I) 2209 Композиция I 3 5 

БП ТК  Sur  (II)2210 Сурет II 3 7 

БП ТК Kom (II) 2211 Композиция II 3 6 

БП ТК GDNZh (I) 3212 Графикалық дизайн нысандарын  жобалау I 6 6 

6.3. Модуль  Кәсіби негізі пәндер, 24 академиялық  кредит 

БП ТК KT 2209 Костюм тарихы 3 5 

БП ТК KDT 2210 Костюмді  дайындау технологиясы 3 7 

БП ТК KK 2211 Костюмді құрастыру 3 6 

БП ТК SDNZh  (I) 3212 Сән дизайнның нысандарын жобалау I  6 6 

8.1. Модуль.  Сәулеттік және кәсіптік компьютерлік пәндер,  30 академиялық  кредит 

КП ТК SDNZh (II) 4301 Сәулеттік дизайн нысандарын  жобалау II  7 7 

БП ТК LD 3215 Ландшафттық дизайн 5 6 

БП ТК Mat  3216 Материалтану (cала бойынша) 5 6 

БП ТК SG 2217 Сәулеттік графика 4 5 

БП ТК KKB  3218 Кәсіптік компьютерлік бағдарламалар   6 6 

8.2. Модуль.   Кӛркем-графикалық пәндер, 30 академиялық кредит 

КП ТК Tip  4301 Типографика 7 7 

БП ТК GT  3215 Графика техникасы 5 6 

БП ТК Mat  3216  Материалтану (cала бойынша) 5 6 

БП ТК ZhAT 2217 Жарнаманың арнайы түрлері 4 5 

БП ТК GDNZh(II) 3218 Графикалық дизайн нысандарын  жобалау II  6 6 

8.3.  Модуль.   Сәндік кәсіби пәндер, 30 академиялық кредит 

КП ТК SDNZh (II) 4301 Сән дизайнның  нысандарын жобалау  II 7 7 

БП ТК KM  3215 Костюмді моделдеу 5 6 

БП ТК Mat  3216  Материалтану (cала бойынша) 5 6 

БП ТК OShN 2217 Ӛндірістік шеберлік негіздері  4 5 

БП ТК OShP (II) 3218 Оқу шеберханалардағы практикум II 6 6 

 

3.1  Модуль. Философия және материалдық мәдениет  

 

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. 
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3.2  Модуль. Философия және академиялық адалдық 

 

Дублин дискрипторлары: A) B) C) D) E)   

Пәннің атауы: Академиялық адалдық  

Бағдарлама авторы: Хакимова З.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттерді академиялық адалдықты қалыптастыру және нығайту мәселелері 

мен перспективаларымен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Академиялық адалдық сапалы білім алудың шарты ретінде. Құқықтық мәдениет 

академиялық адалдықты дамыту мен бекітудің негізі ретінде. Академиялық адалдықтың құқықтық негіздері: 

ұстанымдар, стратегиялар, тәсілдер және тәжірибелер (халықаралық тәжірибе). Студенттер мен ПОҚ үшін 

Академиялық адалдық қағидаттары. Академиялық адалдық мәдениетін қалыптастыру. Академиялық адалдықты 

нығайту және студенттерді ынталандыру. Ғылыми-зерттеу жұмысын жазу кезінде академиялық адалдықты 

дамыту жолдары академиялық жазу: курстың институционалды ортаға бейімделу тәжірибесі. Плагиатпен 

күресу үшін жасалған жаңа тәсілдер. 

Пререквизиттері: «Ұлттық руханият», «Әлеуметтік-саяси білім модулі (Саясаттану, Әлеуметтану)», «Дене 

шынықтыру (спорт түрлері бойынша)» 

Постреквизиттері: «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі», «Дене шынықтыру және спорт 

менеджменті», «Спорт және кәсіби-қолданбалы дене дайындығының негіздері». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)студенттер академиялық адалдықтың негізгі негіздерін білуі тиіс. В) 

академиялық адалдықты дамыту тәсілдерін білу С)ғылыми-зерттеу жұмысын плагиатқа тексеру дағдыларын 

меңгеру. Д) ғылыми - зерттеу жұмыстарын жазу саласында білімді меңгеру. Е)студенттер үшін Академиялық 

адалдық қағидаларын білу 

 

3.3  Модуль. Философия және кәсіпкерлік қызмет  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік қызмет 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. 

 

5.1 Модуль.  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», «Түстану» 
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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.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: 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. 

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; 

 

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. 
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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. 

5.2 Модуль.  Мәдени-бейнелеу пәндер 

 

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

Пәннің атауы:  Академиялық кескіндеме 1 

Бағдарлама авторы: Сагимбаев А.А., Тналина Н.Х. 

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 

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: «Сурет»,  «Түстану» 

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. 

 

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.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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»,  «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 
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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 модельдеу І 

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. 

 

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

Пәннің атауы:  Академиялық кескіндеме ІІ 

Бағдарлама авторы: Сагимбаев А.А., Тналина Н.Х. 

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 

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: «Сурет»,  «Түстану» 

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. 

5.3 Модуль.  Мәдени-бейнелеу 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 
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шығармашылық ой еркіндігін дамытуға мүмкіндік береді. Алынған білім мен дағдыларды дизайнды жобалау іс-

әрекетінде қолданыңыз. Тақырып практикалық сабақтардан, студенттердің ӛзіндік жұмыстарынан тұрады 

Пререквизиттері: «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: Дизайн тарихы 

Бағдарлама авторы: Калмен С.М. 

Курсты оқытудың 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.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Компьютерлік модельдеу ІІ 

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. 

 

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

Пәннің атауы:  Академиялық кескіндеме ІІІ 

Бағдарлама авторы: Сагимбаев А.А., Тналина Н.Х. 

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.               
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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 

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: «Сурет»,  «Түстану» 

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 Кҧрылыс-графикалық пәндер  

 

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: 

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.). 
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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. 

 

6.2. Модуль Графикалық пәндер  

 

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

Пәннің  атауы: Композиция I 

Бағдарлама авторы: Кали Ш.А. 

Курсты оқытудың 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. 
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Е)Әр түрлі материалдардың мүмкіндігіне қарамастан, кӛлемді композициялық жұмыстарды шығару және 

бағалау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сурет ІІ 

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» 

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. 

Курсты оқытудың 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», «Түстану», «Ӛнер тарихы 1», «Дизайн Және 

материалдық мәдениет тарихы», «Философия». 

Постреквизиттері: «Заманауи дизайн», «Дизайндағы заманауи материалдар» 

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. 
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Е)Әр түрлі материалдардың мүмкіндігіне қарамастан, кӛлемді композициялық жұмыстарды шығару және 

бағалау. 

 

Модуль 6.3.   Кәсіби негізі  пәндер  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Костюм тарихы 

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: Түстану, Сурет негіздері 

Постреквизиттері: Сурет-2, Арнай сурет-1 

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, 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: «Түстанур», «Ӛнер тарихы», «Инженерлік графика I, III»  

Постреквизиттері: «I, II костюмдерді жобалау», «I, II, P, IV костюмдерді жобалаудың элементтері мен 

процестері», «I, II костюмдерін жобалау объектілері». «IV, V костюмдер дизайнын жобалау» 

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: 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, Түстану 

Постреквизиттері: «Костюм 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, 
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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 

 

8.1. Модуль.  Сәулеттік және кәсіптік компьютерлік пәндер  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәулеттік графика 

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: Сурет 2, Инженерлік графика - 2 

Постреквизиттері: АДЭҮ – 4, СДНЖ 1  

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. 

 

8.2. Модуль.   Кӛркем-графикалық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Жарнаманың арнайы түрлері 

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: Жарнама және баспа графика, Салалы дизайн элементтері мен үрдістері- 1,2, Профильді 

дизайн нысандарын жобалау-1 

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. 

 

8.3.  Модуль.   Сәндік кәсіби пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ӛндірістік шеберлік 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. 
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5В042100-ДИЗАЙН 

3 КУРС 

СӘУЛЕТТІК ЖӘНЕ ЛАНДШАФТТЫҚ ДИЗАЙН 

ГРАФИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МЕДИА ДИЗАЙН 

ВИЗУАЛДЫ ЖӘНЕ СӘН ДИЗАЙНЫ 

Қабылдау жылы: 2019 ж.  

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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р
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т
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н

ы
 

8.1. Модуль Сәулеттік және кәсіптік компьютерлік пәндер, 20 кредит 

КП ТК SDNZh (II) Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау 2 5 5 

КП ТК IT Интерьер тарихы 5 5 

БП ТК SDM Сәулеттік-дизайнерлік материалтану 5 5 

БП ТК KKB Кәсіптік компьютерлік бағдарламалар 5 5 

8.2. Модуль Кӛркем графикалық пәндер, 20 кредит 

КП ТК Tip Типографика 5 5 

КП ТК GT Графика техникасы 5 5 

БП ТК Kes (III) Кескіндеме III 5 5 

БП ТК SDNZh (II) Графикалық дизайн нысандарын жобалау II 5 5 

8.3. Модуль Сән дизайны пәндер, 20 кредит 

КП ТК SDNZh (II) Сән дизайнның нысандарын жобалау II 5 5 

КП ТК Mat Материалтану 5 5 

БП ТК KM Костюмді модельдеу 5 5 

БП ТК KST Костюм және сән тарихы 5 5 

9.1. Модуль. Сәулеттегі визуалдық дизайн пәндері, 20 кредит 

БП ЖК Shri 3220 Шрифт 5 5 

КП ТК  SBDEY (II) 3303 Сәулеттегі визуалдық дизайнның элементтері мен үрдістері  

2 

5 5 

КП ТК  SBDEY (III) 3304 Сәулеттегі визуалдық дизайнның элементтері мен үрдістері  

3 

6 5 

БП ТК Mou-3D 3221 Моушн -3 D 6 5 

9.2. Модуль. Графикадағы визуалдық дизайн пәндері, 20 кредит 

БП ЖК Shri 3220 Шрифт 5 5 

КП ТК  GVDEY (II) 3303 Графикадағы  визуалдық дизайнның элементтері мен 

үрдістері  2 

5 5 

КП ТК  GVDEY (III) 3304 Графикадағы визуалдық дизайнның элементтері мен 

үрдістері  3 

6 5 

БП ТК Mou-2D 3221 Моушн -2 D 6 5 

9.3. Модуль. Сәндегі визуалдық дизайн пәндері, 20 кредит 

БП ЖК Shri 3220 Шрифт 5 5 

КП ТК  SVDEY (II) 3303 Сәндегі  визуалдық дизайнның элементтері мен үрдістері  2 5 5 

КП ТК  SVDEY (III) 3304 Сәндегі визуалдық дизайнның элементтері мен үрдістері  3 6 5 

БП ТК M-D 3221 Моушн - дизайн 6 5 

10.1. Модуль. Макеттеу және нысандарды жобалау, 20 кредит 

КП ТК SDNK 3305 Сәулеттік дизайнның нысандарын құрастыру 6 5 

КП ТК SDNZh (III) 3306 Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау III 6 5 

БП ТК Mak 3222 Макеттеу 6 5 

БП ТК  Ӛндірістік практика 6 5 

10.2. Модуль.  Компьютерлік модельдеу және кәсіби пәндер, 20 кредит 

КП ТК KM 3305 Компьютерлік модельдеу 6 5 

КП ТК GDNZh (III) 3306 Графикалық дизайн нысандарын жобалау III 6 5 

БП ТК GDT 3222 Графикалық дизайнның типологиясы 6 5 

БП ТК  Ӛндірістік практика 6 5 

10.3. Модуль. Сәннің кәсіби пәндері, 20 кредит 

КП ТК DZhKA 3305 Дизайн жобалаудың креативтік әдістері 6 5 

КП ТК SDNZh (III) 3306 Сән дизайнның нысандарын жобалау III 6 5 

БП ТК KPT 3222 Костюмді пішу техникасы 6 5 

БП ТК  Ӛндірістік практика 6 5 
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8.1. Модуль Сәулеттік және кәсіптік компьютерлік пәндер 

 

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. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Интерьер тарихы 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Полиграфиялық процестің ұғымы мен этапы. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тарих пен графикалық дизайндағы полиграфияның рӛлі. Негізгі түсініктер мен 

полиграфиялық болмыстың кезеңі. Баспа түрлері мен кӛркемдеу түрлерінің алынуы. Полиграфиялық аспаптар 

мен бейнені басып шығару. Полиграфиялық жабдықтардың классификациясы. Соңғы баспа болмысы. 

Пререквизиттері: Графикалық дизайнның жіктелуі, кӛркемдік шрифттер, Сәулет тарихы, Сызба геометриясы 

Постреквизиттері: 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: 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. 

 

Дублин дискрипторлары:( А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Сәулеттік-дизайнерлік 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: Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 
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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  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіптік компьютерлік бағдарламалар 

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. 

 

8.2. Модуль Кӛркем графикалық пәндер 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Типографика 

Бағдарлама авторы: Қыдыров А.А- оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Жобалық ойды жетілдіру мен кӛлемді типографиялық 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:  Типографика, 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. 

 

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. 
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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. 

 

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: Графикалық дизайн нысандарын жобалау ІІ 

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. 

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. 

 

8.3. Модуль Сән дизайны пәндер 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сән дизайнның нысандарын жобалау - ІІ 

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. 
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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 

 

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 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Костюм және сән 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. 
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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: тігін ӛңдірісінің материалтануы, материалды ӛңдеу практикумы. 

Постреквизиттері: киімді кӛркемдеп әшекейлеу, тігін бұйымдарының технологиялық негіздері. 

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. 

 

9.1. Модуль. Сәулеттегі визуалдық дизайн пәндері 
 

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

Пәннің атауы:  Шрифт  

Бағдарлама авторы:  Калмен С.М. 

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. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәулеттегі визуалдық дизайнның элементтері мен үрдістері ІІ 

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. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сәулеттік  дизайнның элементтері мен үрдістері ІІІ 

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 
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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. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Моушн-3 D 

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. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 

 

9.2. Модуль. Графикадағы визуалдық дизайн пәндері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикадағы визуалдық дизайнның элементтері мен үрдістері ІI 

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: Графикалық дизайн элементтері мен үрдістері  - III 

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 дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Моушн-2 D 

Бағдарлама авторы: Моменов Б.М 
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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. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 

 

9.3. Модуль. Сәннің кәсіби пәндері 
 

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  

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 элементтері мен үрдістері – III 

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. 
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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 

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 дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Моушн-дизайн 

Бағдарлама авторы: Моменов Б.М 

Курсты оқытудың мақсаты: Моушн-дизайн пәнінің 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. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 

 

10.1. Модуль. Макеттеу және нысандарды жобалау 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәулеттік дизайн нысандарын құрастыру 

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: Инженерлік графика-1, Материалдық мәдениет және дизайн тарихы 

Постреквизиттері: Инженерлік инфрақұрылым, Заманауи дизайн 

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: Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау - ІІІ 

Бағдарлама авторы: Кыдыров А.А., Кали Ш.А. 

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: : Түстану, Компьютерлік графика, Дизайн негіздері, Жобалау, Құрылымдау  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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 
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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: Макеттеу 

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: 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. 

 

10.2. Модуль.  Компьютерлік модельдеу және кәсіби пәндер 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Компьютерлік 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: Сәулеттік дизайн элементтері мен үрдістері – I, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1 

Постреквизиттері: Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау 1-3, Сәулет дизайнын жобалау 1-3, Заманауи 

дизайн. 

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. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайн нысандарын жобалау – III 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Полиграфиялық процестің ұғымы мен этапы. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тарих пен графикалық дизайндағы полиграфияның рӛлі. Негізгі түсініктер мен 

полиграфиялық болмыстың кезеңі. Баспа түрлері мен кӛркемдеу түрлерінің алынуы. Полиграфиялық аспаптар 

мен бейнені басып шығару. Полиграфиялық жабдықтардың классификациясы. Соңғы баспа болмысы. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика 1, Инженерлік графика 2, Компьютерлік дизайн 

Постреквизиттері: Графикалық пәндерді жобалап оқытк технологиясы, Сәулеттік дизайнның нысандарын 

жобалау 5, Костюм дизайнның нысандарын жобалау 5 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу.В.Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана 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 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Графикалық дизайнның типологиясы 

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 тарихы1, Инженерлік графика - 2 

Постреквизиттері: Сән дизайының нысандарын жобалау -1,2,3,4, Жобалау 

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. 

 

10.3. Модуль. Сәннің кәсіби пәндері 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Дизайн жобалаудың креативтік әдістері 

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: Моделдеу, Киімді пішу техникасы 

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: Сән дизайнның нысандарын жобалау - ІІІ 

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 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Костюмді 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. 
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Пререквизиттері: Түстану, Сурет негіздері 

Постреквизиттері: Сурет-2, Арнай сурет-1, Композиция-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. 

5В042100 СӘУЛЕТТІК ДИЗАЙН 

4 КУРС 

Қабылдау жылы: 2018 ж 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 12.1. Жобалау дизайндағы экономика, 20 кредит 

БД КВ DEM 4221 Дизайндағы экономика және менеджмент 7 5 

БП МК Kom (II) 4222 Композиция 2 7 5 

КП ТК SDEY (III) 4309 Сәулеттік дизайн элементтері мен үрдістері 3 7 5 

КП ТК SDNJ (I) 4310 Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау 1 7 5 

Модуль 12.2. Жобалау дизайндағы теориясы, 20 кредит 

БП ТК KOJTEN 4221 Қоршаған ортаны жобалау теориясы және әдіснамасы 

негіздері 

7 5 

БП МК Kom (II) 4222 Композиция 2 7 5 

КП ТК SDJ (III) 4310 Сәулет дизайнның жүйелеу 3 7 5 

КП ТК SDNJ (I) 4310 Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау 1 7 5 

Модуль. 13.1. Монументальді-кәсіби пәндер, 15 кредит 

БП ТК MSO 4223 Монументальді-сәндік ӛнер 7 5 

КП ТК SDNJ (II) 4311 Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау 2 7 5 

КП ТК SDEY (IV) 4312 Сәулеттік дизайн элементтері мен үрдістері 4 8 5 

Модуль. 13.2. Кӛркемдік-кәсіби пәндер, 15 кредит 

БП ТК HOK 4223 Халықтық ӛнер және қолӛнер 7 5 

КП ТК SDNJ (II) 4311 Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау 2 7 5 

КП ТК SDJ (IV) 4312 Сәулет дизайнның жүйелеу 4 8 5 

Модуль. 14.1 Заманауи сәндік - шығармашылық пәндер, 15 кредит 

КП ТК  SDNJ (III) 4314 Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау 3 8 5 

КП МК DZM 4315 Дизайндағы заманауи материалдар 8 5 

КП ТК SKO 4316 Сәндік қолданбалы ӛнер 8 5 

Модуль. 14.2 Кӛркемдік сәндік - шығармашылық пәндер, 15 кредит 

КП ТК  SDJ 4315 Сәулеттік дизайндағы жобалау 3 8 5 

КП МК DZM 4315 Дизайндағы заманауи материалдары 8 5 

КП ТК TKB 4316 Теріге кӛркем безендіру 8 5 

 Модуль. 15.1 Заманауи жобалау пәндер - 1, 10 кредит 

БП ТК DNO 4224 Дизайн нысандарын ӛндіру (сала бойынша) 8 5 

БП ТК Jоb 4225 Жобалау 8 5 

Модуль. 15.2 Заманауи жобалау пәндер - 1, 10 кредит 

БП ТК OOJ 4224 Ӛндірістік ортаны жобалау 8 5 

БП ТК KJ 4225 Құрылымдау және жобалау 8 5 

 

Модуль 12.1. Жобалау дизайндағы экономика 

 

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 
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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, 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: Сәулеттік дизайн элементтері мен үрдістері – ІІІ 

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 
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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 - 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. 

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. 

 
Модуль 12.2. Жобалау дизайндағы теориясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қоршаған ортаны жобалау теориясы және әдіснамасы 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:  Сәулет дизайның жүйелеу ІІІ 

Бағдарлама авторы: Оқытушы Кыдыров А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Құрылымдау және жобалау технологиялар әдістерімен игеру. 



 
132 

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 

 

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. 

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. 

 
Модуль. 13.1. Монументальді-кәсіби пәндер 

 

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: «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 
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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 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. 

 
Модуль. 13.2. Кӛркемдік-кәсіби пәндер 

 

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

Пәннің атауы: Халықтық ӛнер және қолӛнер 

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 
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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: «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. 

 

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. 

 
Модуль. 14.1 Заманауи сәндік - шығармашылық пәндер 

 

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. 
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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: 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: 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 

 

Модуль. 14.2 Кӛркемдік сәндік - шығармашылық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сәулеттік  дизайнында жобалау  3 

Бағдарлама авторы: Оқытушы Кыдыров А.А. 
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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 дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Теріні кӛркем безендіру 

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. 

 
Модуль. 15.1 Заманауи жобалау пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дизайн нысандарын ӛндіру 

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. 

 

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: 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 



 
137 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

Модуль. 15.2 Заманауи жобалау пәндер 

 

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

Пәннің атауы Ӛндірістік ортаны жобалау 

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. 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Жобалау және құрылымдау 

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. 

 
5В042100 ГРАФИКАЛЫҚ  ДИЗАЙН 

4 КУРС 

Қабылдау жылы: 2018 ж 
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Модуль 12.1. Графикалық дизайндағы экономика, 20 кредит 

БП ТК DEM 4201 Дизайндағы экономика және менеджмент 7 5 

БП МК Kom (II) 4202 Композиция 2 7 5 

КП ТК GDEY (III) 4301 Графикалық дизайн элементтері мен үрдістері 3 7 5 

КП ТК GDEY (I) 4302 Графикалық дизайн нысандарын жобалау 1  7 5 

Модуль 12.2. Жобалау дизайндағы теориясы, 20 кредит 

БП ТК TPGD 4301 Графикалық дизайнның жобалау теориясы 7 5 

БП МК Kom (II) 4202 Композиция 2 7 5 

КП ТК GDJ (III) 4301 Графикалық дизайнды жүйелеу 3 7 5 
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КП ТК GJD (I) 4302 Графикалық дизайндағы жобалау 1 7 5 

Модуль. 13.1. Монументальді-кәсіби пәндер, 15 кредит 

БП ТК MSO 4303 Монументальді-сәндік ӛнер 7 5 

КП ТК GDNJ (II) 4304 Графикалық дизайн нысандарын жобалау 2 7 5 

КП ТК GDEY (IV) 4305 Графикалық дизайн элементтері мен үрдістері 4 8 5 

КП ТК DNJ 4306 Дизайн нысандарын жобалау  8 5 

Модуль. 13.2. Кӛркемдік-кәсіби пәндер, 15 кредит 

БП ТК HOK 4303 Халықтық ӛнер және қолӛнер  7 5 

КП ТК GDJ (II) 4304 Графикалық дизайндағы жобалау 2 7 5 

КП ТК GDJ (IV) 4305 Графикалық дизайнды жүйелеу 4 8 5 

КП ТК JNO 4306 Жарнама нысандарын ӛндіру 8 5 

Модуль. 14.1 Заманауи сәндік - шығармашылық пәндер, 15 кредит 

КП ТК GDNJ (III) 4307 Графикалық дизайн нысандарын жобалау 3 8 5 

КП ТК SKO 4308 Сәндік қолданбалы ӛнер  8 5 

КП МК DZM 4309 Дизайндағы заманауи материалдар 8 5 

БП ТК Job 4310 Жобалау 8 5 

Модуль. 14.2 Кӛркемдік сәндік - шығармашылық пәндер, 15 кредит 

КП ТК GDJ (III) 4307 Графикалық дизайндағы жобалау 3 8 5 

КП ТК TKB 4308 Теріге кӛркем безендіру 8 5 

КП МК DZM 4309 Дизайндағы заманауи материалдары  8 5 

БП ТК KJ 4310 Құрылымдау және жобалау 8 5 
 

Модуль 12.1. Графикалық дизайндағы экономика 

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, 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 
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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 элементтері мен үрдістері  - 3 

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: 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 

жарнама тарату; Д)Тұтынушыға хатты тиімді баспа әсерімен жеткізу, Е)Ӛңдеудің барлық стадиясында 

шығармашылық жобалық ойды іске асыру. 

 

Модуль 12.2. Жобалау дизайндағы теориясы 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Графикалық дизайнның жобалау теориясы 

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 
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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: Графикалық дизайнды жүйелеу 3 

Бағдарлама авторы: Қобланов Қ.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Графикалық дизайн нысандарын жобалау – 3 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 кешендіжүйелерін жобалуға арналған түрлендіру 

заңдылықтары мен кӛркемдеу құралдарын. В)Орта нысандары мен баттандыру 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 дизайнды  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: 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. 

 

Модуль. 13.1. Монументальді-кәсіби пәндер 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Монументальді-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. 
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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. 

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 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: Дизайн нысандарын 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: 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. 13.2. Кӛркемдік-кәсіби пәндер 

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

Пәннің атауы: Халықтық ӛнер және кӛркемӛнер 

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 
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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 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 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 кешендіжүйелерін а жобалуға арналған түрлендіру 

заңдылықтары мен кӛркемдеу құралдарын. В) орта нысандары мен баттандыру 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: Жарнама нысандарын ӛндіру 

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 



 
143 

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. 

 

Модуль. 14.1 Заманауи сәндік - шығармашылық пәндер 

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 

 

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 
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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: 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. 14.2 Кӛркемдік сәндік - шығармашылық пәндер 

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 безендіру 

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: Құрылымдау 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 
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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. 
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Модуль 12.1. Монументальды кәсіптік пәндер, 20 кредит 

БП ТК BT 4201 Брендинг және трендвотчинг 7 5 

ПП ТК SDEY (III) Сән дизайн элементтері мен үрдістері 3 7 5 

БП МК Kom (II) 4202 Композиция 2 7 5 

БП ТК MSO 4302 Монументальді-сәндік ӛнер 7 5 

Модуль 12.2. Кӛркем кәсіптік пәндер, 20 кредит 

БП ТК SBY 4201 Сәндегі бағыттар мен үрдістер 7 5 

ПП ТК ZhMO (III) 4301 Жобаны материалда орындау 3 7 5 

БП МК Kom (II) 4202 Композиция 2 7 5 

БП ТК NOK 4302 Халықтық ӛнер және қолӛнер 7 5 

Модуль. 13.1. Жобалы кәсіптік пәндер,20 кредит 

ПП ТК SDNZh (I) 4303 Сән дизайн нысандарын жобалау 1 7 5 

ПП ТК SDNZh (II) 4304 Сән дизайн нысандарын жобалау 2 7 5 

ПП ТК SDEY (IV) 4305 Сән дизайн элементтері мен үрдістері 4 8 5 

ПП ТК SDNZh (III) 4306 Сән дизайн нысандарын жобалау 3 8 5 

13.2. Модуль. Жобалы модельдік пәндер, 20 кредит 

ПП ТК MZh (I) 4303 Модельдерді жобалау 1 7 5 

ПП ТК MZh (II) 4304 Модельдерді жобалау 2 7 5 

ПП ТК ZhMO (IV) 4305 Жобаны материалда орындау 4 8 5 

ПП ТК MZh (III) 4306 Модельдерді жобалау 3 8 5 

14.1. Заманауи сәндік – шығармашылық пәндер, 8 кредит 

ПП МК DZM 4308 Дизайндағы заманауи материалдар  8 5 

ПП ТК PDK 5301 Костюмнің жобалау құжаттары 8 5 

БП ТК DNZh 4309 Дизайн нысандарын жобалау  8 5 

БП ТК Zhov 4310 Жобалау 8 5 

14.2. Модуль Сәнді шығармашылық пәндер, 20 кредит 

ПП МК KSA 4307 Костюмдегі сәндік әрлеу 8 5 

ПП ТК KTK 4308 Конструктивтік – технологиялық құжаттама 8 5 

БП ТК MZh (IV) 4309 Модельдерді жобалау 4 8 5 

БП ТК KZh 4310 Құрастыру және жобалау 8 5 

 

Модуль 12.1. Монументальды кәсіптік пәндер 

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 
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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: Сән дизайн элементтері мен үрдістері – 3 

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 

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, 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 
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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:  Монументальді-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, практикалық әдіс-тәсілдер барысында терминалогияны пайдалана білу. Е. Кәсіби оқыту 

шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды пайдалану. 

  

Модуль 12.2. Кӛркем кәсіптік пәндер 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәндегі бағыттар мен үрдістер 

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 

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) D) E) 

Пәннің атауы: Жобаны  материалда орындау 3  

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. 
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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, дербес зерттеу дағдыларымен үйлестіруді кӛрсету. 

 

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

Пәннің атауы: Халықтық ӛнер және қолӛнер 

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. 

 

Модуль. 13.1. Жобалы кәсіптік пәндер 
 

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  

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. 
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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 

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 
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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. 

 

13.2. Модуль. Жобалы модельдік пәндер 

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 

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: Жобаны материалда 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 
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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  

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. 

 

14.1. Заманауи сәндік – шығармашылық пәндер 

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; 
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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. 

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: Костюмнің жобалау құжаттары 

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,Д,Е) 

Пәннің атауы: Сән дизайн нысандарын жобалау 

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  

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 
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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:  Жобалау 

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. 

 

14.2. Модуль Сәнді шығармашылық пәндер 
 

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. 

 

Дублин дискрипторлары:  

Пәннің атауы: Конструктивтік-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  



 
154 

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: Модельдерді жобалау 4 

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 

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: 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, 
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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 СӘУЛЕТТІК ДИЗАЙН 

5 КУРС 

Қабылдау жылы: 2017 ж 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем
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р
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и

т
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ы
 

Модуль 11.1. Жобалау экономикалық пәндер 1, 13 кредит 
БП ТК IT 4226 Интерьер тарихы 9 5 

БП ТК Mod 5227 Модельдеу 9 5 

БП ТК Zhob 5228 Жобалау 9 5 

Модуль 11.2. Жобалау экономикалық пәндер 2, 13 кредит 

БП ТК DST 4226 Дизайн стилінің тарихы 9 5 

БП ТК TOD 5227 Тұрғын ортаның дизайны 9 5 

БП ТК OZhZh 5228 Орта жүйелердің жабдығы 9 5 

Модуль 11.3. Жобалау экономикалық пәндер 3, 13 кредит 

БП ТК ST 4226 Сәулет тарихы 9 5 

БП ТК KOD 5227 Қоғамдық ортаның дизайны 9 5 

БП ТК KZhT 5228 Конструкциялау жабдықтары мен технологиялары 9 5 

Модуль 12.1. Жарнамалық ӛндірістік пәндер I, 10 кредит 

БП ТК II 4229 Инженерлік инфраструктура 8 5 

БП ТК DOO 5230 Дизайн объектілерін ӛндіру (бейін бойынша) 9 5 

Модуль 12.2. Жарнамалық ӛндірістік пәндер 2, 10 кредит 

БП ТК II 4229 Инженерлік инфраструктура 1 8 5 

БП ТК OOD 5230 Ӛнеркәсіптік ортаның дизайны 9 5 

Модуль 12.3. Жарнамалық ӛндірістік пәндер 3, 10 кредит 

БП ТК II 4229 Инженерлік инфраструктура 2 8 5 

БП ТК DA 5230 Дизайнерлік аймақтау  9 5 

Модуль 16.1. Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер I, 33 кредит 

КП МК SD 5314 Заманауи дизайн (бейін бойынша) 9 5 

КП ТК KOOJ Орта нысандарын жобалау (4) 8 5 

КП ТК ONZh (V) 5316 Орта нысандарын жобалау (V) 9 4 

КП ТК DZhChZ 5317 Дипломдық жобалау және шығармашылық зерттеу 9 4 

БП МК  Ӛндірістік практика 10 10 

БП МК  Дипломалды практика 10 5 

Модуль 16.2. Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер 2, 33 кредит 

КП МК SD 5314 Заманауи дизайн 9 5 

КП ТК KOOJ Сәулет дизайнда жобалау 4 8 5 

КП ТК OOZh (V) 5316 Орта объектілер және жоспарлау 9 4 

КП ТК DZhA 5317 Дипломдық жобалау әдістері 9 4 

БП МК  Ӛндірістік практика 10 10 

БП МК  Дипломды практика 10 5 

16.3. Модуль Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер 3, 33 кредит 

КП МК ZD 5314 Заманауи дизайн 9 5 

КП ТК SDJA (IV) 4315 Сәулеттік дизайндағы жобалау әдістері 4 8 5 

КП ТК OZhZh (V) 5316 Ортаны жоспарлау және жобалау 9 4 

КП ТК GZN 5317 Ғылыми зерттеулер негіздері 9 4 

БП МК  Ӛндірістік практика 10 10 

БП МК  Дипломды практика 10 5 

 
Модуль 11.1. Жобалау экономикалық пәндер 1 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Интерьер тарихы 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Полиграфиялық процестің ұғымы мен этапы. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Тарих пен графикалық дизайндағы полиграфияның рӛлі. Негізгі түсініктер мен 

полиграфиялық болмыстың кезеңі. Баспа түрлері мен кӛркемдеу түрлерінің алынуы. Полиграфиялық аспаптар 

мен бейнені басып шығару. Полиграфиялық жабдықтардың классификациясы. Соңғы баспа болмысы. 

Пререквизиттері: Графикалық дизайнның жіктелуі, кӛркемдік шрифттер, Сәулет тарихы, Сызба геометриясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Білімі: Пәннің негізгі категориялары мен ұғымдарын білу.В.Икемділік: 

Тәжірибеде білімін дұрыс пайдалана 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. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: 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: 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. 

  

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 11.2. Жобалау экономикалық пәндер 2 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дизайн стилінің 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 
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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: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тұрғын ортаның дизайны 

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: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

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 11.3. Жобалау экономикалық пәндер 3 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәулет 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: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

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.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қоғамдық ортаның дизайны 

Бағдарлама авторы: Қыдыров А.А- оқытушы  
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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: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

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. 

 

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: 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. 

 

12.1. Модуль Жарнамалық ӛндірістік пәндер  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инженерлік инфраструктура 

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: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дизайн объектілерін ӛндіру 

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) 
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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, Ӛне тарихы-1 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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 12.2. Жарнамалық ӛндірістік пәндер IІ 

 

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: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

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. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ӛнеркәсіптік ортаның дизайны 

Бағдарлама авторы: Калмен С.М. 

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: Ӛнеркәсіптік ортаның дизайны пәні – бұл адамның айналасындағы қоршаған 

ортада пластикалық ӛнер туындыларында эмоционалдық кӛркемдікті және кқркемдік ұйымдастырушылар 

рӛлін атқаратын кӛркемдік қасиеттердің үйлесімі. Сызықты ритмдер, пластикалық кӛлемдер және түсті дақтар, 

түстердің қарқындылығы, экспрессивті және текстурасы. 

Пререквизиттері: Заманауи дизайн, Ғылыми зерттеу негіздері, Орта объектілер және жоспарлау. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Түрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс бағыт ұстана білуі,тарихи 

құндылықтарға қатысты мәселелер бойынша ӛз позициясын білдіру және негіздеу,келісімге келу,ӛз пікірін 

ұжымның пікірімен байланыстыра білу біліктері болуы; (ЖҚ -7) В)Этикалық және құқықтық тәртіп 

нормаларын, психофизикалық қабілеттері мен қасиеттері иеленуі,дамуды,жетілдіруді және белсенділендіруді, 

денсаулықты сақтауды және нығайтуды, командада жұмыс істеу қабілетін,ӛз кӛзқарасын дұрыс білдіруін ,жаңа 

шешімдер ұсынуды қамтамасыз ететін практикалық білімдер мен дағдыларды меңгеруі; (ЖҚ -8) С)Әлемнің 

басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне толерантты болуы; (ЖҚ-9) Д)Кәсіби және тұлғалық тұрғыдан 

ӛсуге ұмтылуы тиіс. (ЖҚ -10) 
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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: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

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 

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: Дизайнерлік аймақтау 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:Қоршаған ортаны заманауи талапқа сай дизайнерлік аймаққа айналдыруды 

түсіндіру және ендіру, қолдану 

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: Инженерлік графика-1, Композиция 1 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

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 16.1. Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер I 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Заманауи дизайн 

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: 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.  
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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: Орта нысандарын жобалау - 5 

Бағдарлама авторы: Қыдыров А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта нысандарын жобалау 5 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: Сәулеттік дизайн элементтері мен үрдістері- 1,2, Кәсіби компьютерлік бағдарламалар-1 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Білімі: интерьерлерді кешенді жобалуға арналған түрлендіру 

заңдылықтары мен кӛркемдеу құралдарын.В.Икемділік: орта нысандары мен жүйелерін абаттандыру үшін әр 

түрлі техникалық тәсілдері мен материалдарды.С.Дағды: жабдықтауды түрленділуге қажетті барлық эскиздер 

мен модельдерді сауатты жобалауға.Д.Құзыреттілігі: жабдықтау элементтерінің формаларын талдау және 

кешенді жобалау үшін түрлендіру заңдылықтарын пайдалана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дипломдық жобалау және шығармашылық зерттеу 

Бағдарлама авторы: Каушева Р.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дипломдық жобалау және шығармашылық зерттеу 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: Материалдық мадениет және дизайн тарихы, Интерьер тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура пәндері 

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. 

 

Модуль 16.2. Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер 2 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Сәулет дизайның 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 

 



 
162 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Орта объектілері және жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Калмен С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: : Орта объектілері және жоспарлау 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: Сәулеттік дизайн элементтері мен үрдістері- 1,2, Кәсіби компьютерлік бағдарламалар-1 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Білімі: интерьерлерді кешенді жобалуға арналған түрлендіру 

заңдылықтары мен кӛркемдеу құралдарын.В.Икемділік: орта нысандары мен жүйелерін абаттандыру үшін әр 

түрлі техникалық тәсілдері мен материалдарды.С.Дағды: жабдықтауды түрленділуге қажетті барлық эскиздер 

мен модельдерді сауатты жобалауға.Д.Құзыреттілігі: жабдықтау элементтерінің формаларын талдау және 

кешенді жобалау үшін түрлендіру заңдылықтарын пайдалана білу. 

 

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

Пәннің атауы: Дипломдық жобалау әдістері. 

Бағдарлама авторы:  Моменов Б.М.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоғары оқу орындарында болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдердің дайындауға 

орындалатын дипломдарын 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: «Дипломдық жобалау әдістері» 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 күшейтетін жаңа оқыту әдістер мен формаларын, оқушылардың ӛзіндік жұмысы, дидактикалық 

материалдарды тәжірибелік  тексеру мен құрастыру . 

Пререквизиттері: Дизайн пәнін оқыту әдістемесі, Дизайн тарихы мен салалары. 

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.. 

 

16.3. Модуль Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сәулеттік дизайндағы жобалау әдістері-4 

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. 
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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: 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. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ортаны жоспарлау және 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. 

 

Дублин дискрипторлары: A) B) C) D) E)   

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Таным техникасы мен оның жеке тәсілдеріне негізделген жалпы ережелер мен 

әдістерді, кәсіби оқуларды, академиялық жазу және ауызша танысу дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:   Ғылыми стиль түсінігі. Тақырыпты таңдау. Оқу, оның түрлері. Плагиат және 

қорғау әдістері. Зерттеу жұмысын жазу әдістемесі. Баяндама жасау. Ғылыми жазбалар. Параграф жазу. 

Жазбаша жұмыста автордың пікірін ұсыну. Ғылыми мақалаларды талдау, ғылыми мақалалардағы авторлық 

ойды анықтау.  Кіріспе және қорытынды. Түйіндеме. Жазылым жұмысының техникалық шарттары. 

Пререквизиттері: Орта білім деңгейіндегі гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Студенттер Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы туралы жалпы түсінікке ие 

болуы керек. В) оқу материалының компоненттерін жіктей білу, ғылыми-кәсіптік сипаттағы мәтіндерді оқу, 

түсіну, талдау және талқылау. С) академиялық және кәсіби мәтіндерді талдау, түсіндіру дағдыларының болуы.  

Д) ӛзіндік жұмыс дағдыларын меңгеру. 
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Модуль 12.1. Жарнамалық ӛндірістік пәндер 1, 10 кредит 
БП ТК Zhob 5227 Жобалау 9 5 

БП ТК Mod 5228 Модельдеу 9 5 

Модуль 12.2. Жарнамалық ӛндірістік пәндер 2, 10 кредит 

БП ТК 3DV 5227 3D визуалдау 9 5 

БП ТК GM 5228 Геометриялық модельдеу 9 5 
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Модуль 12.3. Жарнамалық ӛндірістік пәндер 3, 10 кредит 

БП ТК JOO 5227 Жарнама объектілерін ӛндіру 9 5 

БП ТК KjM 5228 Конструктивті және модельдеу 9 5 

Модуль 16.1. Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер I, 43 кредит 

КП МК ZD 5315 Заманауи дизайн 9 5 

КП ТК GDoJ 4316 Графикалық дизайн объектілерін жобалау 4 8 5 

КП ТК DZhShZ 5317 Дипломдық жобалау және шығармашылық зерттеу 9 5 

КП ТК KDT 5318 Бұйымдарды дайындау технологиясы 9 5 

 JjbG 4235 Жарнама және баспа графика 9 4 

КП ТК KGjSI 4331 Кітап графикасы және сандық иллюстрация 9 4 

  Ӛндірістік практикасы 10 4 

  Дипломалдындағы практика 10 4 

Модуль 16.2. Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер 2, 43 кредит 

КП МК ZD 5315 Заманауи дизайн 9 5 

КП ТК GDJ (IV) 4316 Графикалық дизайндағы жобалау 4 8 5 

КП ТК DJA 5317 Дипломды жобалау әдістері 9 5 

КП ТК IIRG 5318 Түрлу топтағы бұйымдарды дайындау 9 5 

КП ТК JjbG 4235 Жарнама және баспа графикасы 9 4 

КП ТК KGjSI 4331 Кітап графикасы және сандық иллюстрация 9 4 

  Ӛндірістік практикасы 10 4 

  Дипломалдындағы практика 10 4 

16.3. Модуль Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер 3, 43 кредит 

КП МК ZD 5303 Заманауи дизайн 9 5 

КП ТК GDjT (IV) 4316 Графикалық дизайндағы жобалау әдістері 4 8 5 

КП ТК GZN 5317 Ғылыми зерттеулер негіздері 9 5 

КП ТК OoTD 5318 Бұйымдарды дайындау технологияларын әзірлеу 9 5 

 JjbG 4235 Жарнама және баспа кестесі 9 4 

КП ТК KGjSI 4331 Кітап графикасы және сандық иллюстрация 9 4 

  Ӛндірістік практикасы 10 4 

  Дипломалдындағы практика 10 4 

 

Модуль 12.1. Жарнамалық ӛндірістік пәндер 

 

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. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: 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 
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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: 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 12.2. Жарнамалық ӛндірістік пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: 3D визуалдау 

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: Инженерлік графика- 1, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

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. 

 

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

Пәннің атауы: Геометриялықі 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 

және үлгілеу», «Киім тарихы»   

Постреквизиттері Магистратура деңгейіндегі пәндер  

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 
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Модуль 12.3. Жарнамалық ӛндірістік пәндер ІІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жарнама объектілерін ӛндіру 

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы жарнама түрлерінің белгілерін жасау. Маркетинг жолдарын табу. Іздену. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ұсынылған үлгілер бойынша петроглифтерді терудің графикалық орындалуы. 

Белгілі шеберлердің баспалық графикалық шығармаларының кӛшірмесін орындау. Қазіргі дайын үлгілерде 

сӛзбен берілген тауар белгілерін орындау. әріптік тауар белгілерін адам бейнесінде, жануарлар, ӛсімдік 

әлемінен алынған бейнелерде тауар белгілерін дайындау. 

Пререквизиттері: Сурет-2, Инженерлік графика- 2 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Конструктивті және модельдеу 

Бағдарлама авторы:  Жаксыгарина  М.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың киімдерді құрастыру және моделдеу бойынша 

практикалық дағдыларды алу, киім кию этикасы мен мәдениеті жӛнінде білім беру, кӛркемдік талғамын 

қалыптастыру, алған білімдерін жалпы білім беретін мектептер мен оқу тәрбие үрдісінде қолдана білуге үйрету 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Модельдеудің түрлері.Қымтырмаларды кӛшіру арқылы кӛйлектерді 

модельдеу.Кӛйлек үлгілерін модельдеу және конструкциялау.Иықтық белдік  бұйымдарының пішіндерінің 

жіктелуі.Киім бӛлшектерінің сызбасындағы тік және кӛлденең сызықтардан тұратын торды тұрғызу және 

шектік ӛлшемдерін анықтау.Дененің жоғарғы және тӛменгі бӛліктері үшін киім құрылысының негізін түрғызу 

кезеңдері.Жағалардың пішіндерінің және конструкцияларының жіктелуі.Белдемшелерді модельдеу.  

Пререквизиттері: Конструктивті сурет 1,Декоративті живопись 1,Бейнелеу ӛнеріндегі түстану 

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. 

 

Модуль 16.1. Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер I 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Заманауи дизайн  

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: 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 



 
167 

іскерлігі. Кәсіби оқыту шеберлігін оқу үрдісінде пайдалану, оқыту барысында заманауи технологияларды 

пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дипломдық жобалау және шығармашылық зерттеу 

Бағдарлама авторы: Каушева Р.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дипломдық жобалау және шығармашылық зерттеу 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: Материалдық мадениет және дизайн тарихы, Интерьер тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура пәндері 

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 дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Бұйымдарды дайындау технологиясы 

Бағдарлама авторы: Умбетова А.З. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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. 

Сонымен қатар тоқыма материалдардың сапасы және бағалау негізі кӛрсетілген.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 

3 разрядты жұмысшы біліктілігі деңгейінде пайдалануға дағдылануы тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жарнама және баспа графикасы 

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж 

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, «Дизайн негіздері», «Сызу» мектеп курсы 

Постреквизиттері: Магистратура пәндері  

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. 



 
168 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кітап графикасы және сандық иллюстрация 

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: Сурет 2, Инженерлік графика - 2 

Постреквизиттері: Магистратура пәндері  

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 16.2. Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер ІІ 

 

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

Пәннің атауы: Дипломды жобалау әдістері. 

Бағдарлама авторы:  Моменов Б.М.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоғары оқу орындарында болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдердің дайындауға 

орындалатын дипломдарын 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: «Дипломдық жобалау әдістері» 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 күшейтетін жаңа оқыту әдістер мен формаларын, оқушылардың ӛзіндік жұмысы, дидактикалық 

материалдарды тәжірибелік  тексеру мен құрастыру . 

Пререквизиттері: Дизайн пәнін оқыту әдістемесі, Дизайн тарихы мен салалары. 

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 дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Түрлі топтағы  бұйымдарды дайындау 

Бағдарлама авторы: Сибағатова Г.К. 

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 
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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 

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. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жарнамалық және баспа графикасы 

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж 

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, «Дизайн негіздері», «Сызу» мектеп курсы 

Постреквизиттері: Магистратура пәндері  

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: Кітап графикасы және сандық иллюстрация 

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж 

Курсты оқытудың 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: Сызба геометриясы және перспектива, Композиция, Сызу негіздері 

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 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. Графикалық бейнелеу әдісін 
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меңгереді. Шынайы және педагогикалық суреттің тәсілдерін меңгереді. Кӛркем педагогикалық білім беруде 

жаңа технология тӛңірегінде құзырлы болуы тиіс. 

 

16.3. Модуль Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер ІІІ 

 

Дублин дискрипторлары: A) B) C) D) E)   

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Таным техникасы мен оның жеке тәсілдеріне негізделген жалпы ережелер мен 

әдістерді, кәсіби оқуларды, академиялық жазу және ауызша танысу дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:   Ғылыми стиль түсінігі. Тақырыпты таңдау. Оқу, оның түрлері. Плагиат және 

қорғау әдістері. Зерттеу жұмысын жазу әдістемесі. Баяндама жасау. Ғылыми жазбалар. Параграф жазу. 

Жазбаша жұмыста автордың пікірін ұсыну. Ғылыми мақалаларды талдау, ғылыми мақалалардағы авторлық 

ойды анықтау.  Кіріспе және қорытынды. Түйіндеме. Жазылым жұмысының техникалық шарттары. 

Пререквизиттері: Орта білім деңгейіндегі гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Студенттер Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы туралы жалпы түсінікке ие 

болуы керек. В) оқу материалының компоненттерін жіктей білу, ғылыми-кәсіптік сипаттағы мәтіндерді оқу, 

түсіну, талдау және талқылау. С) академиялық және кәсіби мәтіндерді талдау, түсіндіру дағдыларының болуы.  

Д) ӛзіндік жұмыс дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дескрипторлары: А), В), С), D), Е) 
Пәннің атауы: Бұйымдарды дайындау технологияларын әзірлеу 

Бағдарлама авторы: Сибағатова Г.к. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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. 

Сонымен қатар тоқыма материалдардың сапасы және бағалау негізі кӛрсетілген.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: педагогикалық мамандыққа кіріспе, материалды ӛңдеу практикумы 

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 

3 разрядты жұмысшы біліктілігі деңгейінде пайдалануға дағдылануы тиіс.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жарнамалық және баспа кестесі 

Бағдарлама авторы: Жаксыгарина М.Ж 

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, «Дизайн негіздері», «Сызу» мектеп курсы 

Постреквизиттері: Магистратура пәндері  

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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12.1. Модуль Жобалық пәндер I, 9 кредит 

БП ТК KBZh 5230 Коллекциялық бұйымдарды жобалау 9 5 

БП ТК SDKZh 5231 Сән дизайнда компьютерлік жобалау 9 5 

12.2. Модуль Жобалық пәндер II, 15 кредит 

БП ТК KBM 5230 Коллекциялық бұйымдарды модельдеу 9 5 

БП ТК KDKZh 5231 Коллекциялық бұйымдарды жобалау 9 5 

12.3. Модуль Жобалық пәндер III, 15 кредит 

БП ТК KBK 5230 Коллекциялық бұйымдарды құрастыру 9 5 

БП ТК KDKZh 5231 Костюм дизайнында компьютерлік жобалау 9 5 

16.1. Модуль Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер I, 43 кредит 

КП ЖК Model 4313  Киімді модельдеу 8 5 

КП МК DZhKA 5314 Дизайн жобалаудағы креативті әдістер 9 5 

КП ЖК SDNZh (IV) 5315 Сән дизайн нысандарын жобалау 4 9 5 

КП ТК KZh 5316 Киім жобалау 9 5 

КП ТК DZhShZR 5317 Дипломдық жобалау шығармашылық зерттеу ретінде 9 4 

КП ТК MVD 5318 Мультимедиа және Web дизайн 9 4 

БП МК  Ӛндірістік практика 10 10 

БП МК  Дипломды практика 10 5 

16.2. Модуль Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер II, 43 кредит 

КП ЖК Model 4313  Киімді модельдеу 8 5 

КП МК DTA 5314 Дизайн тұжырымдаманы әзірлеу 9 5 

КП ЖК SDNZh (IV) 5315 Сән дизайн нысандарын жобалау 4 9 5 

КП ТК MZh 5316 Модельдерді жобалау 9 5 

КП ТК DZhShZR 5317 Дизайндағы ғылыми зерттеулер негіздері 9 4 

КП ТК ZKB 5318 Заманауи компьютерлік бағдарламалар 9 4 

БП МК  Ӛндірістік практика 10 10 

БП МК  Дипломды практика 10 5 

16.3. Модуль Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер III, 43 кредит 

КП ЖК Model 4313  Киімді модельдеу 8 5 

КП МК ZD 5314 Заманауи дизайн 9 5 

КП ЖК SDNZh (IV) 5315 Сән дизайн нысандарын жобалау 4 9 5 

КП ТК КMZh 5316 Киім моделін жобалау 9 5 

КП ТК KZhTA 5317 Костюмді жобалау технологиялық әзірлеу 9 4 

КП ТК KD (II) 5318 Компьютерлік дизайн 2 9 4 

БП МК  Ӛндірістік практика 10 10 

БП МК  Дипломды практика 10 5 

 

12.1. Модуль Жобалық пәндер I 

 

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». 
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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: Сән дизайнында компьютерлік жобалау 

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: Графикалық дизайн элементтері мен үрдістері – I, Инженерлік графика 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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. 

 

12.2. Модуль Жобалық пәндер II 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Коллекциялық бұйымдарды модельдеу 

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. 



 
173 

12.3.Модуль  Жобалық пәндер III 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Коллекциялық бұйымдарды  құрастыру  

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: Костюм дизайнында компьютерлік жобалау 

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 тарихы1, Инженерлік графика - 2 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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. 

 

16.1. Модуль Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер I 

 

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 Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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 
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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: Дизайн-жобалаудағы креативті әдістері 

Бағдарлама авторы: к.п.н., доцент Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән тарихтағы жинақталған тәжірибені зерделеу арқылы сәндегі ең креативтік 

шығармашылық процестердің бастауын үйретеді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ықтимал түрлендірулердің әртүрлілігін біріктіретін технологиялық әдістер 

арқылы түпнұсқа кенептер жасау техникасын игертеді. Қолданыстағы классикалық әдістерді, шарттарды, 

тұжырымдарды жою арқылы шығармашылық әдісті үйретіп, «қарсы» жақтан жаңа шешімдерді іздеудің, 

жобалаудың, модельдеудің және шешудің бар әдістерін талдауға, синтездеуге және жүйелеуге негізделген 

Пререквизиттері: Костюм тектоникасы, Костюмді құрылымдау. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Білу және түсіну: Сән дамуының келешегі, костюм құру заңдары біледі, 

түсінеді. В.Білімді және түсіну қабылеттілігін практикада қолдану: Ықтимал түрлендірулердің әртүрлілігін 

біріктіретін технологиялық әдістерін танып, түсінеді. С.Пайымды білу, қорытынды жасау және идеяны бағалау 

қабылеттілігі: қолданыстағы классикалық әдістерді, шарттарды, тұжырымдарды жою арқылы шығармашылық 

әдісті үйретіп қолданады. Д.Қарым-қатынас іскерлігі: техникалық үлгілеу, техникалық есептеулерді орындау, 

есептеу және графикалық жұмыстарды орындау оқып, орындайды. Е.Оқытудағы іскерлігі: оқу үрдісінде 

оқытушының жан-жақты кәсіби шеберлігі мен іскерлігі; оқыту барысында пән бойынша жаңа технологияларын 

пайдаланады.   

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сән дизайн нысандарын жобалау 4 

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: 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.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:  

Пәннің атауы: Киім 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 
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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: Дипломдық жобалау шығармашылық зерттеу ретінде 

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: 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. 

 

16.2. Модуль Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер II 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дизайн тұжырымдаманы әзірлеу 

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 
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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: 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. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Модельдерді жобалау  

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: 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. 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) Е). 

Пәннің атауы: Дизайндағы ғылыми зерттеу негіздері 

Бағдарлама авторы: Моменов Б.М.. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің кәсіби бағыттағы мақсатты әдіснамалық дайындығы. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Дизайн мамандығы бойынша болашақ мамандардың кәсіби дайындығы жолында 

ғылыми-зерттеу негіздері курсының зор маңызы бар.Философия, дизайн, 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, 

дизайнерлік білім берудің табиғатын тануға мүмкіндік береді. Ғылыми зерттеу негіздері курсы тарихи-

теориялық, практика-орындаушылық, психология-педагогикалық циклындағы пәндерден, дизайнерлік білімнің 

теориясы мен практикасы курсынан алғаш  білім, іскерлік және дағдыларына сүйенеді. Әдіснамалық дәрежедегі 

педагогикалық болмыстың құбылыстары мен заңдылықтарын, оларды түсіндіру тәсілдерін ұғыну, логикалық 
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ойлауды меңгеру, әр түрлі мамандықтағы оқытушының творчестволық ӛсуінің негізгі кӛрсеткіштерінің бірі 

болып табылады.    

Пререквизиттері: философия, педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек. Дизайнерлік білім беруде ғылыми зерттеу жұмысын, 

педагогика ғылымының философиямен тығыс байланысын. Ғылыми әдебиетіне кәсіби талдау жасау. В)Жасай 

білу. Дизайнерлік білім берудің мазмұнына және процесіне, ӛзіндік қызметіне, оқушыларға жеке тұлғалық 

кәсіби рефлексияны білдіру.Е)Дағдысының болуы. Алған әдіснамалық білімдерді творчестволық тұрғыда 

қолданудағы дизайнерлік білім берудің  процесін конструкциялау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Заманауи компьютерлік бағдарламалар 

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: Графикалық дизайн элементтері мен үрдістері – I, Дизайн негіздері-1, Ӛнер тарихы-1 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

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. 

 

16.3. Модуль Заманауи жобалау-шығармашылық пәндер III  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Заманауи дизайн 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мамандануына байланысты дизайндағы материалтану саласында заман 

талабына сай 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: Заманауи дизайн талабына сай 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: 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. 

 

Дублин дискрипторлары:  

Пәннің атауы: Киім моделін 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 
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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 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Костюмді жобалау технологиялық әзірлеу 

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: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

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: 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: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

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. 
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6В07207 - ЖЕҢІЛ ӚНЕРКӘСІП БҦЙЫМДАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ҚҦРАСТЫРЫЛУЫ 

1 КУРС 

Қабылдау жылы: 2021 ж.  

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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3 Модуль. Мамандықтың базалық негіздері, 13 академиялық кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК IG 1202 Инженерлік графика 1 4 

БП ЖК SAKK 1203 Сурет және арнайы киім композициясы 2 3 

БП  Оқу практикасы (технологиялық) 2 1 

4 Модуль. Ақпараттық-коммуникативті технологиялар және материалдарды ӛңдеу практикумы, 18 

академиялық кредит 

ЖББП МК DSh 1105 Дене шынықтыру 1-4 8 

ЖББП МК AKT 1106 Ақпараттық-коммуникативті технологиялар (ағылшын тілінде) 2 5 

БП ЖК MOP 1204 Материалдарды ӛңдеу практикумы 2 5 

 

3 Модуль. Мамандықтың базалық негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін,  құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді. 

 

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

Пәннің атауы: Инженерлік  графика 

Бағдарлама авторы: Жайкенова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Инженерлік графика» пәні теориялық білім алу, практикалық дағдылар мен 

бұйымдардың сызбаларын әзірлеу мен оқу біліктіліктерін меңгерту мақсатын ұстанады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 

Пререквизиттері: Геометрия, Сызу» мектеп курсы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А)Геометриялық фигуралардың ӛзара тиесілігіне және ӛзара қиылысуына 

арналған есептерді оқуды, шешуді; Олардың бейнелері бойынша қарапайым тетіктердің геометриялық 

пішіндерін анықтауды және осы кескіндерді құрама бірліктің ӛзінен де, сызбасы бойынша да орындауды; 
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В)Құрама бірліктер сызбаларын оқуды; Сәулеттік-құрылыс сызбаларын және құрылыс конструкциялары 

түйіндерін оқуды жасай істей білуге; практикалық машақтануы керек: Д)Сызба құралдарымен практикалық 

жұмыс істеу; күрделілігі орташа тетіктер мен құрама бірліктердің заттарын, сызбаларының кескіндерін оқу; 

С)Тетіктердің, құрама сызбалардың және жалпы түрдегі сызбалардың нобайлары мен жұмыс сызбаларын 

орындау; тетіктер мен құрама бірліктердің сызбаларында ӛлшемдерді қою және тетіктерді ӛлшеу; ақпараттық-

анықтамалық материалдар мен әдебиеттер кӛздерін пайдалану; Е)конструкторлық құжаттаманы ӛндірістік 

құжат ретінде қабылдау; кеңістіктік бейнелермен ойлау практикалық дағдыларды меңгеруге. 

 

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

Пәннің атауы: Сурет және арнайы киім композициясы 

Бағдарлама авторы Жайкенова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді бейнелеу ӛнері мен композицияның негізгі құралдарымен 

таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сурет 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:  «Геометрия және Сызу сурет бейнелеу ӛнері» мектеп курсы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

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. 

 

4. Модуль. Ақпараттық-коммуникативті технологиялар және материалдарды ӛңдеу практикумы 

 

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

Пәннің атауы:  Материалдарды ӛңдеу практикумы 

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: Сызу, геометрия еңбек мектеп курсы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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. 
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5.1 Модуль. Әлеуметтік-кәсіпкерлік  пәндер, 15 академиялық кредит 

БП ТК KDT 2205 Костюм даму тарихы 3 5 

ЖББП ТК KBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 4 5 

5.2 Модуль. Қҧқықтық-жалпыбілімдік  пәндер,  15 академиялық кредит 

БП ТК 
TBOP(tkksh) 

2205 

Тігін  бұйымдарды ӛңдеу практикумы 1 (тігін қызмет корсету 

шебері) 
3 5 

ЖББП ТК АА 2107 Академиялық адалдық 3 5 
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ЖББП МК Fil 2108 Философия 4 5 

6.1 Модуль.  Технологиялық ӛндіріс негіздері, 14 академиялық кредит 

БП ЖК SMKMT 2206 
Салалық материалтану және конструкциялық материалдың 

технологиясы 
3 4 

БП ТК TОN 2207 Технологиялық ӛндіріс негіздері 3 5 

БП ТК KКN 2208 Костюм композициясы 3 5 

6.2 Модуль. Материалдар технологиясы мен ӛңдеу әдістері, 14 академиялық кредит 

БП ЖК SMKMT 2206 
Салалық материалтану және конструкциялық материалдың 

технологиясы 
3 4 

БП ТК TKOAPA 2207 Түсті қабылдау мен оның адамға психологиялық әсері 3 5 

БП ТК TDT 2208 Техника даму тарихы 3 5 

7.1 Модуль. Теориялық және қолданбалы механика, антропология және кәсіпкерлік, 16 академиялық 

кредит 

БП ТК TКM 2209 Теориялық және қолданбалы механика 3 4 

БП ТК KAN 2210 Қолданбалы антропологияның негіздері 4 4 

БП ТК ZAK 2211 Зерттеу әдістері мен құралдары 4 5 

БП OP Ӛндірістік практика 4 3 

7.2 Модуль. Шығармашылық жоба негіздері, 16 академиялық кредит 

БП ТК MOP2 2209 Материалдарды ӛңдеу практикумы 2  3 4 

БП ТК ShZhN 2210 Шығармашылық жоба негіздері 4 4 

БП ТК KTM 2211 Киім теориясы мен мәдениеті 4 5 

БП OP Ӛндірістік практика 4 3 

8.1 Модуль. Киімді қҧрастыру және жобалау, 11 академиялық кредит 

БП ТК TBTDN 2212 Тігін бұйымдарының технологиялық дайындық негіздері 4 6 

БП ТК TBK 2213 Тігін бұйымдарын құрастыру    4 5 

8.2 Модуль. Техника және технология және ӛндірісті жобалау, 11 академиялық кредит 

БП ТК TTDP 2212 Техника және технология даму перспективасы 4 6 

БП ТК OZhU 2213 Ӛндірісті жобалау  4 5 

 

5.1 Модуль. Әлеуметтік-кәсіпкерлік  пәндер  

 

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 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 
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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. 

 

2 Модуль. Қҧқықтық-жалпыбілімдік  пәндер 
 

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

Пәннің атауы  Тігін бұйымдарды ӛңдеу практикумы 1 (тігін қызмет корсету 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: A) B) C) D) E)   

Пәннің атауы: Академиялық адалдық  

Бағдарлама авторы: Хакимова З.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттерді академиялық адалдықты қалыптастыру және нығайту мәселелері 

мен перспективаларымен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Академиялық адалдық сапалы білім алудың шарты ретінде. Құқықтық мәдениет 

академиялық адалдықты дамыту мен бекітудің негізі ретінде. Академиялық адалдықтың құқықтық негіздері: 

ұстанымдар, стратегиялар, тәсілдер және тәжірибелер (халықаралық тәжірибе). Студенттер мен ПОҚ үшін 

Академиялық адалдық қағидаттары. Академиялық адалдық мәдениетін қалыптастыру. Академиялық адалдықты 

нығайту және студенттерді ынталандыру. Ғылыми-зерттеу жұмысын жазу кезінде академиялық адалдықты 

дамыту жолдары академиялық жазу: курстың институционалды ортаға бейімделу тәжірибесі. Плагиатпен 

күресу үшін жасалған жаңа тәсілдер. 

Пререквизиттері: «Ұлттық руханият», «Әлеуметтік-саяси білім модулі (Саясаттану, Әлеуметтану)», «Дене 

шынықтыру (спорт түрлері бойынша)» 

Постреквизиттері: «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі», «Дене шынықтыру және спорт 

менеджменті», «Спорт және кәсіби-қолданбалы дене дайындығының негіздері». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)студенттер академиялық адалдықтың негізгі негіздерін білуі тиіс. В) 

академиялық адалдықты дамыту тәсілдерін білу С)ғылыми-зерттеу жұмысын плагиатқа тексеру дағдыларын 

меңгеру. Д) ғылыми - зерттеу жұмыстарын жазу саласында білімді меңгеру. Е)студенттер үшін Академиялық 

адалдық қағидаларын білу 

 

6.1 Модуль.  Технологиялық ӛндіріс негіздері 
 

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. 
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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  Технологиялық ӛндіріс негіздері 

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: 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. 

 

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. 

 

6.2 Модуль. Материалдар технологиясы мен ӛңдеу әдістері 
 

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

Пәннің атауы: Түсті қабылдау мен оның адамға психологиялық әсері 
Бағдарлама авторы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Ж.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әсемдік кӛркем кескіндеменің ерекшелігін ашып кӛрсету, жалпы және керекті 

композициялық сауаттылықпен қамтамасыз ету. 



 
184 

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. 

 

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. 

 

7.1 Модуль. Теориялық және қолданбалы механика, антропология және кәсіпкерлік 
 

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

Пәннің атауы: Теориялық және қолданбалы механика  

Бағдарлама авторы: Маратова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курста материалдарды ӛңдеу технологиясы, техника қауіпсіздік ережелеріне 

тоқталынады. Материалдар қасиеттері, пішу, тігу, үтіктеу негізгі ережелеріне сипаттама беріледі, 

конструкциялық материалдарды ӛңдеу технологиясы пәні туралы жалпы түсінік, ӛңдеу кезінде материалдардың 

құрылысы және құралы туралы түсіндіру. Әсемдік кӛркем кескіндеменің ерекшелігін ашып кӛрсету, жалпы 

және керекті композициялық сауаттылықпен қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс барысында студенттер тігін ісінің құрал жабдықтарымен жұмыс жасауға 

бейімдеу; сапалы еңбек ӛнімін шығаруға білімі мен іс-әрекет ептілігін, алғашқы дағдысын қалыптастыру; киім 

ӛндірісінде қолданылатын машина, қол тігістерінің түрлерін орындау; киім бӛлшектерін ӛңдеу тәсілдерін 

үйрену әрі меңгеру; әр адамның дене бітісіне, жаңа үлгіде, бұйымды құрастырып –үлгілеу; еңбек етуге 

шығармашылық қабілетін дамыту 

Пререквизиттері: материалды ӛңдеу практикумы (қызмет кӛрсету еңбек), сызу негіздері және сызба 

геометриясы. 

Постреквизиттері: тігін бұйымдарды технология негіздері, сәндік-қолданбалы ӛнері және тоқу 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)сапалы еңбек ӛнімін шығаруға білімі мен іс-әрекет ептілігін, алғашқы 

дағдысын қалыптастыру; қол тігіс жұмыстарын киім ӛндірісінде орынды қолдану; В) тұрмыста және ӛндірісте 

қолданылатын тігін машиналарының құрылысы, түрлері, қызмет жасау жолдарын толық меңгеру; арнайы тігін 

машинасын бұйым әзірлеу барысында пайдалану; автоматты технологиялық тігін машиналары; киім 

ӛндірісінде қолданылатын машина тігістерінің түрлерін орындау; қол және машина тігістерін орындау; 

машинамен кестелеудің практикалық жұмыстарын меңгеру; киім бӛлшектерін ӛңдеу тәсілдерін үйрену әрі 

меңгеру. 
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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. 

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. 

 

Дублин дескрипторлары: А), В), С), D), Е) 
Пәннің атауы: Зерттеу әдістері мен құралдары 

Бағдарлама авторы:Сутеева М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: ЖОО-нда болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдерін дайындаудағы 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 Кіріспе.Курсты оқыту мақсаты мен міндеті, ҚР Конституциясы, ғылым және 

ғылыми шығармашылық туралы. Ғылымның даму заңдылықтары. Ғылымның жіктелуі. Қазіргі кәсіптік білім 

беру мәселелері. Теория мен практиканың дилектикалық бірлігі. 

Кәсіби педагогикадағы ғылыми педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру.Ғылым танымның жоғары формасы 

ретінді. Ғылыми проблема. Педагогикалық зерттеу бағыты. Педагогикалық бақылау. Педагогикалық 

эксперимент. Кәсіби педагогикалағы зерттеудің әлеуметтік әдістері. Моделдеу әдістері. Эксперимент түрлері. 

Ғылыми болжам, зерттеу логикасы. 

Пререквизиттері: кәсіптік педагогика, педагогика. 

Постреквизиттері:   магистратура деңгейінің пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)ғылыми таным мен шығармашылық негіздерін;  педагогикалық 

зертеулердің бағытын таңдау;ғылыми ақпараттарды іздестіру, жинақтау және ӛңдеу; В)педагогикалық 

эксперимент мазмұнын, логикасын түзу; зерттеу жұмыстарының айқындаушы және қалыптастырушы 

эксперименттері мазмұнын жасау, оларды жүргізу; зерттеу жұмыстарының нәтижелерін дайындауды 

қарастырады. 

7.2 Модуль. Шығармашылық жоба негіздері 
 

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

Пәннің атауы Ӛндірісті жобалау 

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 
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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. 

 

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. 

 

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

Пәннің атауы Киім теориясы мен мәдениеті 
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. 

 

8.1 Модуль. Киімді қҧрастыру және жобалау 
 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Тігін бұйымдарының технологиялық дайындық негіздері 

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

Пәннің атауы: Тігін бұйымдарын құрастыру  

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. 

 

8.2 Модуль. Техника және технология және ӛндірісті жобалау 
 

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; -

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  Материалдарды ӛңдеу практикумы 2 

Бағдарлама авторы Алгартова Г.М. 
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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. 
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11.1 Модуль - Қазақ ҧлттық нақыштары және компьютерлік графика, 15 кредит 

БП  ТК KUNBK  4230 Қазақтың ұлттық нақыштарын бұйымда қолдану  7 5 

БП  ТК TOZh  4231 Тігін ӛндірісінің жабдықтары 7 5 

БП  ЖК BOT 4232 Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 7 5 

11.2 Модуль - Қазақ сәндік-қолданбалы қолӛнері және компьютерлік графика, 15 кредит 

БП  ТК KSKK 4230 Қазақтың сәндік-қолданбалы қолӛнері 7 5 

БП  ТК SKZh  4231 Станоктар, құралдар және жабдықтар 7 5 

БП  ЖК BOT 4232 Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 7 5 

14.1 Модуль - Киім кӛркемдеп әшекейлеу, 13 кредит 

КП TK KBDT 4339 Құрақтан  бұйым дайындау технологиясы 7 5 

КП TK KKA 4340 Киім кӛркемдеп әшекейлеу 7 4 

КП ТK KDTE 4341 Киім дайындау технологиясының ерекшеліктері 7 4 

14.2 Модуль - Материалдарды кӛркем ӛңдеу технологиясы, 13 кредит 

КП TK MKOT 4339 Материалдарды кӛркем ӛңдеу технологиясы 7 5 

КП TK AOTT 4340 Ауылшаруашылық ӛңдірісінің техникасы мен технологиясы 7 4 

КП ТK BZhOT 4341 Бұйымдарды жобалау және ӛндеу технологиясы 7 4 

15.1 Модуль - Текстиль материалдарды ӛңдеудің инновациялық әдістері,  20 кредит 

КП TK TMOIA 4342 Текстиль материалдарды ӛңдеудің инновациялық әдістері 7 5 

БП   Ӛндірістік (педагогикалық) практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

15.2 Модуль - Конструкциялық материалдардың ӛңдеу технологиясы,  20 кредит 

КП TK KMOT 4342 Конструкциялық материалдардың ӛңдеу технологиясы  7 5 

БП   Ӛндірістік (педагогикалық) практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

 

Модуль атауы: 11.1  Модуль - Қазақ ҧлттық нақыштары және компьютерлік графика 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Қазақтың ҧлттық нақыштарын бҧйымда қолдану 

Бағдарлама авторы: Сутеева М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге қазақ ұлттық нақыштарымен таныстырып,  бұйымда қолдануды 

үйрету. Ұлттық костюм композициясының негіздеріне үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дизайнда және түстерді қолдану принциптерінің негіздері.Дизайн негіздері. Оның 

формасы және түрлері. Құрастыру және моделдеудің орны.  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 
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қолданылатын матаның, трикотаждың, беймата материалдарының, табиғи және жасанды үлбірдің, тігін жіптері, 

желімдік, астарлық, іштік материалдардың, және табиғи, жасанды былғарының, фурнитуралардың, әрлеу 

материалдарының ассортименті қарастырылған. 

Пререквизиттері: сызу негіздері және сызба геометриясы, киім дизайын теориясы мен мәдениеті.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: 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: 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: материалдарды ӛндеу практикумы (қызмет кӛрсету еңбек), тігін ӛңдірісінің материалтануы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)тігін машиналарының түрлерін; тігін машиналарының механизмдерін; 

тігін машиналарының тігіс түрлерін және операцияларын; тігін машиналарының ерекшеліктерін біледі; В) тігін 

машиналарында бұйымдарды дайындауда қандай машина қолдану қажеттілігін; тігін машиналарының 

жіптерінің сабақталуын; тігін машиналарында операциялардың орындалу ерекшеліктерін; тігін машиналарында 

кездесетін ақауларды түзету; С) 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. машиналарының жұмыс жасау дағыдыларын қалыптастыру. 

 

Модуль атауы: 11.2  Модуль - Қазақ сәндік-қолданбалы қолӛнері және компьютерлік графика 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Қазақтың сәндік-қолданбалы қолӛнері 

Бағдарлама авторы: Шаштыгарин М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ сәндік-қолданбалы  қолӛнерімен таныстыру, бұйымдарды құрастыруын 

үйрету, бұйымдардың технологиялық конструкциясын жасай білу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дизайн туралы мағлумат, эстетикалық сапа; адам, бала, әйел, ер адам 

сызбаларының алдыңғы және артқы бойының конструцияларынтұрғызу. Әр түрлі бұйымдардың сызбасын 

тұрғызу, конструкциялық есептерді шығару және құрамға модель ерекшеліктерін еңгізу.  

Пререквизиттері: Сызу негіздері және сызба геометриясы, материалдарды ӛңдеу практикумы (техникалық 

еңбек) 

Постреквизиттері: ӛндірістік (педагогикалық)практика, дипломалды  практика  

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: Станоктар, құралдар және жабдықтар 

Бағдарлама авторы: Шаштыгарин М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛндірістегі механикаландыру және автоматтандыру негіздеріне үйрету, 

ӛдірістегі жаңа құралдармен танысу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Заманауи техника туралы мәлімет. Ӛндіріс ӛнеркәсібінің жабдықтары мен 

аппараттары. Ӛндірістегі ағындарды ұйымдастыру. Ӛндірістегі аппараттарды және жабдықтарды стандарт 
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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, С)ӛндірістегі жаңа станоктармен жасауды үйрету. 

 

Модуль атауы: 14.1  Модуль - Киім кӛркемдеп әшекейлеу 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Құрақтан  бұйым дайындау технологиясы 

Бағдарлама авторы: Умбетова А.З. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақтың ұлтық ою-ӛрнектерін, лоскут мозайкасы, қазақ халқының қолданбалы 

қол ӛнер шығармашылығымен таныстырып, студенттерге қолдану процесін үйрету.  

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. Дизайнда және түстерді қолдану принциптерінің негіздері. Оқу пәнінің толық курсын 

тыңдағаннан кейін студент тігін 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.  

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. 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Киім кӛркемдеп әшекейлеу 

Бағдарлама авторы: Умбетова А.З. 

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 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.  
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Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 

 

Модуль атауы: 14.2  Модуль - Материалдарды кӛркем ӛңдеу технологиясы 

 

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 оқыту, 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. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е). 

Пәннің атауы: Ауылшаруашылық ӛңдірісінің техникасы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: Жұбаев Н.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курста конструкциялық материалдарды ӛңдеу технологиясына және техника 

қауіпсіздік ережелеріне үйрету. 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  

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: 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 жасау. В) Дағдысының болуы: 

Оқу процесінде компьютер мен ұйымдастыру техникаларын пайдалану; оқу – тәрбие процесінде қазіргі 

педагогикалық технологияларды қолдану. 
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Модуль атауы: 15.1  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, бағыттарымен танысу, тігін 

бұйымдардың технологиялық конструкциясы тұрғызуды үйрету,  

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 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.  

 

Модуль атауы: 15.2  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 құрастыруын және моделдеуді үйрету.  Құрастырмалы 

құжаттарда құрылғылар және машина деталдар жасауда құрастырмалы материалдарды қолдану. 

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 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.  
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2 Модуль - Теория және руханият, 13 академиялық кредит 

БП ЖК MTZhT 1201 Мәдени тынығу жұмысының теориясы  1 4 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК MTN 1203 Музыка теориясының негіздері  2 4 

3 Модуль - Тілдік және дене шынықтыру, практика 33 академиялық кредит 

ЖББП МК ShT 1104 Шетел тілі 1,2 10 

ЖББП МК K(O)T 1105 Қазақ (орыс) тілі 1,2 10 

ЖББП МК Dsh 1(2) 1106 Денешынықтыру .1-4 8 

БП ЖК 
KPTZhUA 

1204 

Кӛркем-педагогикалық тынығу жұмыстарын ұйымдастыру 

әдістемесі 
2 4 

БП  Оқу практикасы 1 1 
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2 Модуль - Теория және руханият 

  

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

Пәннің атауы: «Мәдени тынығу жұмысының теориясы» 

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

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

ұйымдастырушылық шеберлігі қалыптасқан, мәдени тынығу теориясы мен ӛнер тарихы бойынша білімді, алған 

білімдерін ӛз шәкірттеріне толық жеткізе үйрете алатын, ӛзбетінше жұмыс істеуге қабілетті іскер, кӛпшілік 

ортасында тез қарым қатынас жасай алатын, шешім қабылдай алатын, ұйымдастырушылық 

қабілетіқалыптасқан маман даярлау.  
Пәннің қысқаша мазмҧны: Білім алушының мәдени кӛзқарастарын  дамыта  отырып, ӛнер тарихын бойына 

сіңіріп, қызметтің даму бағыттары мен тенденцияларын, басқарушылық және қаржылық; қоғамның этикалық 

және құқықтық нормалары үйретіледі. Ӛнердің дүниежүзілік тарихын және даму процесін, жетістіктерін 

дәлелдейтін және оның атақты қайраткерлерінің шығармашығының ӛркендеуін кӛрсету болашақ мамандарға 

қажет екені сӛзсіз. Білім алушылардың бойында кӛркемдік, рухани және мәдени дамудың негізгі кезеңдері 

туралы білу, ӛнердің даму заңдылықтарын ашу. Әр дәуірдегі ӛнер стилі мен тенденцияларының типтері мен 

жанрының пайда болу себептері мен салдарын анықталып, сипатының жіктелуін айқындалады. 
Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка», «Ӛзін-ӛзі тану» пәні. 

Постреквизиттері: «Мәдени-тынығу жұмысындағы хореография негіздері», «Халық шығармашылығы және 

ӛнер тарихы», «Мәдени демалыс саласындағы тайм-менеджмент, маркетинг», «Кӛркемӛнер ұжымдарында оқу-

тәрбие жұмысы». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім және түсіну. Мәдени тынығу жұмысының теориясы мен ӛнер 

тарихы» пәндерінің байланыстылығын біледі, түсінеді В)Қолдану. Тәжірибеде білім мен түсінік қабілеттілігін 

қолданады. С)Талдау. Музыкалық шығармалардың репертуарларын түсінеді, жіктей біледі Мәдени тынығу 

жұмысының ұйымдастыру жұмыстарын 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 

ұйымдастырушылық жұмыстар бойынша репертуардың ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар 

сәйкестігін бағалай біледі. 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тәрбие кеңістігіндегі ұлттық руханиятты зерттеудің ғылыми негіздері. Ұлттық 

руханияттың қалыптасуындағы педагогикалық ой-пікірлер генезисі. Ұлттық руханияттағы кемел адам үлгісі. 

Дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайнар кӛздері. Кӛпмәдениетті тұлға қалыптастырудың мәні. Бүгінгі білім беру 

жүйесіндегі этномәдени таным мен тәрбие.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы мектеп курсы, мектеп курсындағы әлеуметтік-саяси 

пәндер. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі әлеуметтік саяси пәндер. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А).Болашақ мамандарға  қоғам ӛміріндегі ұлттық руханияттың  ролі туралы 

түсінігінің болуы, ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру; В).Этнопедагогикалық, этномәдени, әлеуметтік-

саяси, кӛпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас мәдениетін меңгеру; С).Жоғары 

деңгейлі ұлттық абырой, патриотизм мен азаматтылық, тӛзімділік пен гуманизм; D).Этносаралық, 

конфессияаралық және мәдениетаралық сұхбатқа әзірлік; Е).Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда ӛзін-ӛзі 

дамытуға, ӛзін-ӛзі танытуға, бойындағы негізгі күш-қуатын орынды жұмсай білуге мүдделі. 

 

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

Пәннің атауы: Музыка теориясының негіздері 

Бағдарлама авторы: оқытушы магистр Алиева А.К. 

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

шығармашылық факультеттеріндегі мектеп әндерін кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, ән айту ӛнерінің 

барлық саласынан білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық жеткізе  үйрете алатын, ӛзбетінше жұмыс 

істеуге қабілетті, дауыс қою әдісін меңгерген, мектеп репертуарындағы әндерді оқушыларға кәсіби деңгейде 

үйрете алатын музыка мұғалімдерін даярлау. Білім алушының музыкалық есту түсінігін дамыта  отырып, 

шығармадағы кӛп дауыстылықты ажыратып, берілген бағытта ӛзгерте алатындай  дәрежеге жеткізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Музыка мұғалімін даярлау аясында музыкалық есту, музыкалық ойлау және есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. Таза айту дағдыларын қалыптастыру. Музыкалық диктант жазуға машықтану 

Музыкалық материалдар үзінділеріндегі музыкалық құрылым мен тіл элементтерін есту  қабілеттері арқылы  

талдауды  қалыптастыру. Интонация жаттығулары. Ән айту: тониктен тоникке дейінгі, кез-келген сатыдан 

жоғарыға және тӛменге қарай әртүрлі режимдер. Ритмикалық жаттығулар. Ритмикалық диктант. Ритмикалық 
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импровизациялар. Сырлау. Музыкалық диктанттар (ауызша, жазбаша). Дыбыс, оның физикалық және 

музыкалық қасиеттері. Тіркелу Дыбыс шкаласы. Дыбыстардың атаулары. Музыкалық нота, ұзақтығы. Бесінші 

шеңбер. Халық музыкасының әуендері. модуляция. Хроматизм. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» пәні. 

Постреквизиттері: «Мәдени-тынығу жұмысындағы хореография негіздері», «Халық шығармашылығы және 

ӛнер тарихы», «Мәдени демалыс саласындағы тайм-менеджмент, маркетинг», «Кӛркемӛнер ұжымдарында оқу-

тәрбие жұмысы». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім және түсіну. Дыбыстардың түрлері олардың үндестілігі, 

үшдыбыстылықтың түрлері негізгі басқыштардан құралатын аккордтарды біледі, ноталық диктант жаза алады. 

Гармония, полифония  негізгі музыка теориясының негіздері мен сольфеджио пәндерінің байланыстылығын 

біледі, түсінеді В)Қолдану. Тәжірибеде білім мен түсінік қабілеттілігін қолданады. Музыкалық шығармалардың 

образын талдау кезінде олардың бір бірімен байланыстылығын ажырата алады. 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. 

 

3 Модуль - Тілдік және дене шынықтыру, практика 

 

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

Пәннің атауы: «Кӛркем-педагогикалық тынығу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі»  

Бағдарлама авторы: оқытушы магистр Берденова А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы білім туралы рәсімдеу, МТЖ рәсімдеу, Кӛркем-педагогикалық тынығу 

жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесін қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кӛркем-педагогикалық тынығу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесінде әр түрлі 

әдістерді қолдану бұл мәдени және бос уақытты ӛткізуге арналған технологиялар құрылымының толықтыратын 

тікелей әдістерді қолданудың әртүрлі түрлендірулеріне негіздерген. Ӛзіндік дизайн жасау, қойылымдық 

қызметтің жаңа технологияларын қолдану (динамикалық жарық, компьютерлік графика және т.б) Құралдар, 

макеттер туралы жалпы білімді қалыптастыру, қағаздар мен жұмыс істеу, әлемдік мәдениетке рухани 

құндылықты білдіретін ӛнердің кӛрсетілген түрлері саласындағы шедеврлерді таныстыру. Құралдар мен 

материалдар, геометриялық фигураларды пішудің кӛлемді формаларын модельдеу мен безендірудің әдістемесі 

үйретіледі. Шоу-бағдарламалардың түрлерімен, негізгі кезеңдерді құру және дамыту принциптерімен танысу. 

Шоу-бағдарламалардың әдістемесі мен дамуы және олардың жіктелуі туралы теориялық және практикалық 

білім беру. Шоу-бағдарламаларды әзірлеу және оның әдістемесін, ток-шоуларды, ойын тренингтерін 

ұйымдастыру және ӛткізу, шоу-бағдарламаларды ӛткізу үшін сценарийлер жасау дағдыларын меңгеру. Түрлі 

сценарийлер мен қойылымдарды әзірлеу арқылы білім алушылардың креативті ойлауын қалыптастыруға ықпал 

ету. 

Пререквизиттері: «Мәдени тынығу жұмысының теориясы», Музыка мектеп курсы  

Постреквизиттері: «Мәдени демалыс саласындағы тайм-менеджмент, маркетинг», «Кӛркемӛнер ұжымдарында 

оқу-тәрбие жұмысы», «Эстрадалық ән және вокал». «Мәден.и тынығу жұмысының безендіру әдістемесі» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Мәдени-тынығу жұмысындағы безендіру әдістемесінің 

негіздерін біледі, түсінеді. В)Жасай білу: мәдени-тынығу жұмысындағы безендіру тәсілдерін меңгеру, сәйкес 

әдістемелік құралдарды қолданады. С)білім алушыларға мәдени-тынығу жұмысының безендіру әдістемесін 

оқыту үшін оқу 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. 
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