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О - 14 
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ТҤСІНІК ХАТ 

 

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

мемлекеттік университетінің Ӛзгерістерді басқару және білім сапасын бағалау орталығында 

жасақталды.   

 Мамандықтар бойынша Типтік оқу жоспарларында студенттерге жалпы білім беру, 

базалық және кәсіптендіру пәндерінің міндетті компоненттерімен қатар таңдау 

компоненттерінің ауқымы ұсынылады. Каталог білім беру траекториясын анықтауда 

маңызды құжат болып табылады. 

 

 

 

Құрметті студент! 

 

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

циклындағы таңдау компоненттері жинақталған. Сонымен қатар, пәндерді колданудың 

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

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

мен оқу семестрі және Дублиндік дескрипторлар мен күтілетін нәтижелер кӛрсетілген.  

Каталог Сізге пәндерге қатысты қажетті мәлімет алуыңызға және ӛзіңіздің жеке оқу 

жоспарыңызды дұрыс құруыңызға кӛмегін тигізеді. Пәндерді таңдау кезінде факультет 

деканатынан немесе эдвайзерден кӛмек сұрауыңызға болады.  

 

 

Сәттілік тілейміз! 
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ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬДЕР КАТАЛОГЫН ЖАСАҚТАУДЫҢ 

 НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

 

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

31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген. 

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

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

ӛзгертулермен және толықтырулармен).  

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

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

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

жүйесі (ҚР МЖМБС. 5.05.001-2005). 

5. Типтік оқу жоспарлары (2016 жылдар). 

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

шешімдері. 

7. Элективті пәндер каталогының ережесі (Қ.Жұбанов атындағы АӚМУ, 2019 ж.). 
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КӘСІБИ-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 

6В01401 – МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ 

1 КУРС 

Қабылдау мерзімі: 2020 жыл 

Компонент 

МК/ТК 
Пәндер коды Пәндер атауы 
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т
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ед
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т
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н

ы
 

2 Модуль-Музыкалық-теориялық және орындаушылық, 14 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 1203 

Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз) және Хорды дирижерлау 
2 5 

 

2 Модуль – Музыкалық -теориялық және орындаушылық 

 

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

Пәннің атауы: Музыка теориясының негіздерімен 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. 

 

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

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

Раимбергенов А.И, магистрлер Мухтарова С.К., Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., 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: «Музыка» мектеп курсы, «Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио». 

Постреквизиттері: «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. 
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Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

6В01401 – МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ 

1(3) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

 Қабылдау мерзімі: 2020 жыл 

Компонент 

МК/ТК 
Пәндер коды Пәндер атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

2. Модуль - Қоғамдық-әлеуметтік, ақпараттық технологиялар және дене шынықтыру, 22 кредит 

ЖББП МК ASBM І,ІІ 1105  
Әлеуметтік-саяси білімдер модулі І (Әлеуметтану, Саясаттану, 

Мәдениеттану, Психология) 
1,2 8 

ЖББП МК Dsh 1(2) 1106 Дене шынықтыру 1-2 4 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

ЖББП МК AKT 1107 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 2 5 

3. Модуль - Теория, практика және музыкалық-орындаушылық, 18 кредит 

БП ЖК MТNS 1202 Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио 1 4 

БП ЖК 
NMA(for,bay,dom, 

kob) HD 1203 

Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) 

және Хорды дирижерлау 
2 5 

БП ЖК BOT 1204 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 2 5 

БП   Педагогикалық практика 2 2 

БП   Оқу практикасы 2 2 

 

3 Модуль – Теория, практика және музыкалық-орындаушылық, 

 

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

Пәннің атауы: «Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары» 

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

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

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

ӛлшемдік технологияларын меңгерту. 

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

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

бағалаудың сенімді, валидтік және технологиялық жүйесін қалыптастыру мәселесінің маңыздылығының 

ӛсуімен дәлелденген жаңа білім беру стадарттарының енгізілуімен негізделеді. 

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

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

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

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» және гуманитарлық пәндер. 

Постреквизиттері: «Қазақ музыка әдебиеті», «Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы», «Дауыс 

қою және вокал», «Этносольфеджио және музыкалық шығармаларды талдау», «Мамандық (фортепиано, баян, 

домбра, кобыз) және Хорды дирижерлау». 

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. 
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6В01401 –  МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ 

1(2) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

 Қабылдау мерзімі: 2020 жыл 

Компонент 

МК/ТК 
Пәндер коды Пәндер атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

1 Модуль Музыкалық теория және орындаушылық, 9 академиялық кредит 

БП ЖК MТNS 1201 Музыка теориясының негіздерімен сольфеджио 1 4 

БП ЖК 
NMA(for,bay,dom, 

kob) HD 1202 

Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) 

және Хорды дирижерлау 
1 5 

2.1 Модуль - Музыка әдебиеті, орындаушылық және практика, 21 академиялық кредит 

БП ТК KMA 1203 Қазақ музыка әдебиеті  1 4 

БП ТК DKV 1204 Дауыс қою және вокал 1 5 

БП ТК MRP 1205 Мектеп репертуарының практикумы  1 5 

БП ТК HKHZhZhP  1206 Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы  1 5 

БП   Оқу практикасы 1 2 

2.2 Модуль - Музыка әдебиеті, академиялық ән айту және практика, 21 академиялық кредит 

БП ТК ShMA 1203 Шығыс музыка әдебиеті 1 4 

БП ТК AAA 1204 Академиялық ән айту  1 5 

БП ТК AAAMAОA 1205 Академиялық ән айту және мектеп әндерін оқыту әдістемесі 1 5 

БП ТК BBMHAA1206 Білім беру мекемелеріндегі хормен ән айту 1 5 

БП   Оқу практикасы 1 2 

3 Модуль - Инклюзивті білім беру, бағалау және әдістеме, 18 академиялық кредит 

БП  ЖК GSS 1207 Гармония және суырып салма 2 5 

БП  ЖК IBB 1208 Инклюзивті білім беру 2 4 

БП  ЖК BOT 1209 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 2 5 

КП ЖК MPMAOOA 1301 
Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың 

әдістемесі  
2 4 

4.1 Модуль - Педагогика және орындаушылық, 20 академиялық кредит 

БП ТК Ped 1210 Педагогика 2 6 

БП  ТК 
Mam(for,bay,dom, 

kob) HD 1211 

Мамандық (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және Хорды 

дирижерлау 
2 6 

БП  ТК HKHZhZhP 1 2212 Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы 1 3 6 

КП   Педагогикалық практика 3 2 

4.2 Модуль -Орындаушылық іс-әрекет, 20 академиялық кредит 

БП ТК ХХІ G MZh 1210 ХХІ ғасырдың музыкалық жанрлары  2 6 

БП  ТК 
AMA (for,bay,dom, 

kob) HD 1211 

Арнайы  музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, 

қобыз) және Хорды дирижерлау 
2 6 

БП  ТК BBMHAA 1  2212 Білім беру мекемелеріндегі хормен ән айту 1  3 6 

КП   Педагогикалық практика 3 2 

 

2.1 Модуль- Музыка әдебиеті, орындаушылық және практика 

 

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

Пәннің атауы: «Қазақ музыка әдебиеті» 

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

Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ 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 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 

музыка әдебиеті» пәнін оқып үйренуде жалпы мәдениетті меңгереді. Музыкалық ӛнердің тарихын оқи отырып, 

қазіргі заманғы заманауи музыкамен ұштастырып жалғастырылады. Мұнда қамтитын мәселелер: Музыкалық 

мәдениет кӛріністері, түрлі жазбалардагы музыка ӛнеріне қатысгы мәліметгер, әдебиеттер, музыкалық - 

эпикалық дәстүр, күйшілік және әншілік ӛнер, кәсіби музыка мәдениетін,. қорытып айтқанда, «Қазақ  музыка 
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әдебиеті» пәні бойынша қажетті толық ақпаратты таба аласыз. Болашақ маман жалпы музыка тарихының 

маңыздылығын түсінуі, және оған қалыптасқан кәсіптік қызығушылығы болуы керек. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» және гуманитарлық пәндер. 

Постреквизиттері: «Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы 1», «Инклюзивті білім беру», 

«Гармония және суырып салма», «Мамандық (фортепиано, баян, домбра, кобыз) және Хорды дирижерлау». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Музыкадағы музыкалық әдеби жанрларды ажыра алады. Музыкалық 

ӛнердің тарихын қазіргі заманғы музыка әдебиетімен 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: «Дауыс қою және вокал» 

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 

орындау шеберлігі қалыптасқан, вокал ӛнерінің барлық саласынан білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық 

жеткізе алатын, ӛзбетінше жұмыс істеуге қабілетті, дауыс қою әдісін меңгерген, мектеп репертуарындағы 

әндерді оқушыларға кәсіби деңгейде үйрете алатын музыка мұғалімдерін даярлау. 

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

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

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

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

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

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

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

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

атқарады. Практикалық, орындаушылық және педагогикалық шеберлікті шыңдауда керекті педагогикалық 

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

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

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

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

аккордтар мен гармоникалық фигуралардың кӛмегімен әуендер мен әндердің таңдауын тыңдау. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» және гуманитарлық пәндер. 

Постреквизиттері: «Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы», «Этносольфеджио және музыкалық 

шығармаларды талдау», «Заманауи музыкалық мультимедиялық технологиялар», «Мамандық (фортепиано, 

баян, домбра, кобыз) және Хорды дирижерлау». «Мерекелік шаралар мен концерттерді ұйымдастыру». 

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. 

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

Пәннің атауы: «Мектеп репертуарының практикумы» 

Бағдарлама авторы: оқытушылар: Ермекбаев А.А., Карагулов А.Е., 

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

орындау шеберлігі қалыптасқан, вокал ӛнерінің барлық саласынан білімдар және оларды ӛз шәкірттеріне толық 

жеткізе алатын, ӛзбетінше жұмыс істеуге қабілетті, дауыс қою әдісін меңгерген, мектеп репертуарындағы 

әндерді оқушыларға кәсіби деңгейде үйрете алатын музыка мұғалімдерін даярлау. 

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

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

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

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

студенттердің алған білімдерін ӛз бетінше жүргізе алу мәселелері қарастырылады. «Мектеп репертуарының 
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практикумы» 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: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» және гуманитарлық пәндер. 

Постреквизиттері: «Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы», «Этносольфеджио және музыкалық 

шығармаларды талдау», «Заманауи музыкалық мультимедиялық технологиялар», «Мамандық (фортепиано, 

баян, домбра, кобыз) және Хорды дирижерлау». «Мерекелік шаралар мен концерттерді ұйымдастыру». 

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. 

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» 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: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» және гуманитарлық пәндер. 

Постреквизиттері: «Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі.» «Қосымша 

музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және мектеп репертуарын орындау шеберлігі», «Қазақ 

фольклор ансамблі», «Болашақ музыка мұғалімінің іс әрекеті аясындағы заманауи мультимедиялық 

технологиялар». 

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. 
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2.2 Модуль- Музыка әдебиеті, академиялық ән айту және практика 

 

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

Пәннің атауы: «Шығыс музыка әдебиеті» 

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

Курсты оқытудың мақсаты: «Шығыс 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 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 

«Шығыс музыка әдебиеті» пәнін оқып үйренуде жалпы мәдениетті меңгереді. Музыкалық ӛнердің тарихын оқи 

отырып, қазіргі заманғы заманауи музыкамен ұштастырып жалғастырылады. Мұнда қамтитын мәселелер: 

Музыкалық мәдениет кӛріністері, түрлі жазбалардагы музыка ӛнеріне қатысгы мәліметгер, әдебиеттер, 

музыкалық - эпикалық дәстүр, күйшілік және әншілік ӛнер, кәсіби музыка мәдениетін, қорытып айтқанда, 

«Шығыс музыка әдебиеті» пәні бойынша қажетті толық ақпаратты таба аласыз. Болашақ маман жалпы музыка 

тарихының маңыздылығын түсінуі, және оған қалыптасқан кәсіптік қызығушылығы болуы керек. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» және гуманитарлық пәндер. 

Постреквизиттері: «Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы», «Этносольфеджио және музыкалық 

шығармаларды талдау», «Заманауи музыкалық мультимедиялық технологиялар», «Мамандық (фортепиано, 

баян, домбра, кобыз) және Хорды дирижерлау». «Мерекелік шаралар мен концерттерді ұйымдастыру». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Музыкадағы музыкалық  әдеби жанрларды ажыра алады. Музыкалық 

ӛнердің тарихын қазіргі заманғы музыка әдебиетімен 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: «Академиялық ән айту » 

Бағдарлама авторы: оқытушылар: Куспанов М.О., Карагулов А.Е. 

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

шығармашылық факультеттеріндегі кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, вокал ӛнерінің барлық саласынан 

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

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

мұғалімдерін даярлау. 

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

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

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

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

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

әдістемесінің мәселелері – делінген бӛлімдерден құрылған. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» және гуманитарлық пәндер. 

Постреквизиттері: «Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы», «Этносольфеджио және музыкалық 

шығармаларды талдау», «Заманауи музыкалық мультимедиялық технологиялар», «Мамандық (фортепиано, 

баян, домбра, кобыз) және Хорды дирижерлау». «Мерекелік шаралар мен концерттерді ұйымдастыру». 

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

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

Бағдарлама авторы: оқытушылар: Ермекбаев А.А., Куспанов М.О., Карагулов А.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жан-жақты дамытылған тұлғаны тәрбиелеуге назар аудара отырып, 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 ӛнері. Меңгеру шеберлігі: диафрагматикалық тыныс алу; 

дыбысты дұрыс шығару; дыбыстың дәл шабуылы; таза интонация; тізілімнен тіркеуге үздіксіз кӛшу дағдысы; 

айқын дикция және артикуляция; кӛркемдігі мен мәнерлілігін дамыту. Мектеп репертуарын оқып үйрену. 

Әндерді мәнерлеп орындау: әнмен айту, жеңіл, ән айтудың басталуына дейін дем алу және музыкалық фразалар 

арасында және т.б. Академиялық ән айту және мектеп әндерін оқыту әдістемесі оқытылады. Болашақ маман-

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

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

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

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

әдістемесінің мәселелері – делінген бӛлімдерден құрылған. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» және гуманитарлық пәндер. 

Постреквизиттері: «Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы», «Этносольфеджио және музыкалық 

шығармаларды талдау», «Заманауи музыкалық мультимедиялық технологиялар», «Мамандық (фортепиано, 

баян, домбра, кобыз) және Хорды дирижерлау». «Мерекелік шаралар мен концерттерді ұйымдастыру». 

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

Пәннің атауы: «Білім беру мекемелеріндегі хормен ән айту» 

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

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Мақсат - студенттердің музыкалық және шығармашылық қабілеттерін дамытуға, 

хор орындау саласындағы білім мен дағдылардың толық спектрін қалыптастыруға бағытталған педагогикалық 

жағдайлар жасау. Дирижердің ӛзіндік әрекетке теориялық және әдістемелік дайындығы. Кӛркем образды түсіну 

және дирижер ымымен жеткізе білу. Хормен ән айту есте сақтау, тыңдау қабілеттерін арттырып, ӛзін - ӛзі ұстай 

білуге, жеке басының мүддесін ұжымға бағындыруға, бос уақыттарын дұрыс ұйымдастыруға септігін тигізеді. 

«Білім беру мекемелеріндегі хормен ән айту» 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: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» және гуманитарлық пәндер. 

Постреквизиттері: «Музыка пәнін және музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі.» «Қосымша 

музыкалық аспап (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) және мектеп репертуарын орындау шеберлігі», «Қазақ 

фольклор ансамблі», «Заманауи музыкалық мультимедиялық технологиялар». 

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 
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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. 

3 Модуль- Инклюзивті білім беру, бағалау және әдістеме 

 

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

Пәннің атауы: «Гармония және суырып салма» 

Бағдарлама авторы: оқытушылар: Ермекбаев А.А. 

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

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

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

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

оның фактуралық – стилистикалық ерекшеліктерін жеткізуде іскерлігін қамтамасыз ететін дағдылар кешенін 

қалаптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Гармония  Үндестік. Аккорд. Үш үндестік және оның айналымы. Септаккорд және 

оны түрлендіру. Нонаккорд. Әуенді үйлестіру. Аккордты жылжыту. Басс үйлесімі. Терция секірісі. 

Коденциялар. Сепаккордтар. Кӛмекші және қосалқы кварт секстаккордтар. Негізгі доминант септаккорд және 

оның айналымы. Секірістер. Гамониялық мажор. Үшүндестік. Кіріспе септаккорды. Доминант нонаккорд. 

Модуляция. Мектеп әндерін үндестіру. Қарапайым шығармаларды импровизациялау (суырып салма). 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: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» және гуманитарлық пәндер. 

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

және хормен жұмыс жасау практикумы 1», «Этносольфеджио және музыкалық шығармаларды талдау», 

«Заманауи музыкалық мультимедиялық технологиялар». 

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

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

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

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

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

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

жастық және дара ерекшеліктерін ескерумен бағалауды меңгереді. 

 

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

Пәннің атауы: «Инклюзивті білім беру» 

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

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

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

білім берудің әдіс тәсілдері мен бағалаудың ӛлшемдік технологияларын меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Инклюзивті оқыту үшін оқу процесін жоспарлау. Жаттығу және гигиеналық және 

физикалық жаттығуларды орындау кезінде тірек-қимыл аппаратының, кӛру аппараттарының ауруларын 

қарастыру. Сабақ барысында ағза жұмысының анатомиялық және физиологиялық сипаттамаларын білу. 

Инклюзивті білім беру процесінде медициналық бақылау 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» және гуманитарлық пәндер. 

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

және хормен жұмыс жасау практикумы 1», «Этносольфеджио және музыкалық шығармаларды талдау», 

«Заманауи музыкалық мультимедиялық технологиялар 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Оқушыларды критериалды бағалауды ұйымдастырудың 

психиалогиялық-педагогикалық негіздерін инклюзивті білім беруді 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 инклюзивті білім беру жүйесін синтездейді. Е)Меңгеру: білім алушылардың 

оқу-танымдық іс-әрекетінде жастық және дара ерекшеліктерін ескерумен бағалауды және инклюзивті білім 

беруді меңгереді. 

 

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

Пәннің атауы: «Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары». 

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

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

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

ӛлшемдік технологияларын меңгерту. 

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

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

бағалаудың сенімді, валидтік және технологиялық жүйесін қалыптастыру мәселесінің маңыздылығының 

ӛсуімен дәлелденген жаңа білім беру стадарттарының енгізілуімен негізделеді. Пәнді оқыту үрдісінде 

меңгерілген білім, білік, дағды студенттерге білім беру үрдісіндегі бағдалаудың орны мен рӛлі, оқушылардың 

оқу жетістіктерінің негізгі тәсілдері, оқушыларды критериалды бағалау жүйесін ұйымдастыру, оны жүзеге 

асыру тәсілдері, формалары мен құралдары мәселеге бағдарлануға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» және гуманитарлық пәндер. 

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

және хормен жұмыс жасау практикумы 1», «Этносольфеджио және музыкалық шығармаларды талдау», 

«Заманауи музыкалық мультимедиялық технологиялар 

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

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

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

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

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

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

ерекшеліктерін ескерумен бағалауды меңгереді. 

 

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

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

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

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

болашақ музыка мұғалімін дайындау. студенттердің пән мазмұны, білімдері, бағыттары жӛнінде түсініктер 

алуына мүмкіндік туғызу; - жалпы білім беретін мектептің әр сыныптарда оқушылардың жас ерекшеліктерін, 

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

асыруда музыкалық жұмыстарды меңгерулеріне кӛмектесу; - музыкалық білім беру әдістемесінде ӛзінің 

тәжірибесін жинақтауда шығармашылық ізденуіне жағдай жасау, - музыкалық іс-әрекеттердің әр алуан 

түрлерінде мұғалімнің жеке тұлғасының кәсіби педагогикалық қаситеттерін меңгеруіне кӛмектесу. 

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

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

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

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

беру әдістемесі мен балаларды музыкалық аспаптарда ойнауды оқытудың әдістемесі бойынша білім беріледі. 

Дәріс және практикалық сабақтармен оқытылады. Пәнді оқытуда әдістемеге кӛп кӛңіл бӛлініп, білім 

алушылардың іздену-зерттеу жұмыстарын жандандыруға кӛзделген. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» және гуманитарлық пәндер. 

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

және хормен жұмыс жасау практикумы 1», «Этносольфеджио және музыкалық шығармаларды талдау», 

«Заманауи музыкалық мультимедиялық технологиялар». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білу және түсіну: Бастауыш және орта сыныптардағы музыканы оқыту 

әдістемесінің негізін, жалпы білім беретін мектептегі мұғалімнің кәсіби-педагогикалық қызметтерінің 

ерекшеліктерін, музыкаға арналған бағдарламалар мазмұның және мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру 

түрлерін біледі. В)Қолдану: Игерген теориялық және әдістемелік білімдерін практикада қолданады Мектеп 

әндерге қарапайым сүйемелдеу жасайды, кӛркем бейнесіне қарай, мәнерлі орындайды, ән үйрету барысында 

оқушылар алдында вокалды-хор дағдыларды пайдалана біледі. С)Музыкалық терминдерді жатқа біледі. Ән 

үйрету, тыңдату, нота сауаты әдістерін кӛрсету мен қатар түсіну және оларды қолдана біледі D)Синтез: Музыка 
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сабағын ӛткізу барысында практика жүзінде үш әдістемелерді қолданады: музыкалық шығармаларды тыңдату, 

үйрету және нота сауаттылығы. Оқу материалдарының құрамдас бӛліктерін жіктей біледі, талдайды, 

репертуарларды сыныптың жас ерекшеліктеріне қарай сараптайды және талдайды. Е)Бағалау: Сабақтың 

конспект жостарын құра алады, эссе мен баяндама құрастырып жазады. Курс бойынша материалдың маңызын 

қорытындылай отырып бағалай алады. 

 

4.1 Модуль- Педагогика және орындаушылық 

 

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

Пәннің атауы: «Педагогика». 

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

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

болашақ мұғалімдердің кәсіби педагогикалық бағыттылығы мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Педагог мамандығына кіріспе. Қазіргі жағдайда білім берудің  басымдылық рӛлі. 

Педагог мамандығы мен қызметінің жалпы сипаттамасы, мұғалімнің тұлғасы және кәсіптік 

құзыреттілігі.Мұғалімнің үздіксіз кәсіптік ӛсу факторлары. Педагогиканың теориялық және әдіснамалық  

негіздері. Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіндегі оқыту технологиялары.Педагогикалық зерттеулердің әдістемелік 

негіздері мен әдістері. Тұлға объект ретінде, оны дамыту факторлары. Тұтас педагогикалық үдерістегі теория 

және тәжірибе.Оқыту формалары,әдістері мен құралдары.Тәрбиенің түрлері, әдістері мен құралдары. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» және гуманитарлық пәндер. 

Постреквизиттері: «Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы 1», «Этносольфеджио және музыкалық 

шығармаларды талдау», «Заманауи музыкалық мультимедиялық технологиялар», «Мерекелік шаралар мен 

концерттерді ұйымдастыру», «Білім беру мекемелерінде интеграцияланған музыка сабақтарын ұйымдастыру». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)тұтас педагогикалық үдеріс теориясы мен практикасын; В)педагогикалық 

үдерісті жүзеге асыру технологиясын; С)мектептің педагогикалық үдерісін басқарудың мазмұны мен 

ерекшеліктерін; Д)педагогикалық қатынас пен педагогикалық техниканы; Е)педагогикалық  үрдістің қызметін 

түсінеді.  

 

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

Пәннің атауы: «Мамандық (фортепиано,баян,домбра, 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 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: Шығармашылық қызметтің бір түрі аспаптық және жеке орындау болып 

табылады. Музыкалық шығарманы игеру барысында аспапта ойнаудың және жеке орындаудың техникалық 

дағдыларын қалыптастыру. Кӛркем репертуарды, оның ішінде әр түрлі жанрдағы, формадағы, стильдегі және 

бағыттағы шығармаларды меңгеру. Музыкалық әуенді ноталарды оқу және тыңдаған әуенді сүйемелдеу. 

Дирижерлық аппарат. Дирижердің негізгі ұстанымы. Дирижерлық шеберлікті игеру. Балалар хорымен жұмыс 

жасауға дайындық. 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» және гуманитарлық пәндер. 

Постреквизиттері: «Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы 1», «Этносольфеджио және музыкалық 

шығармаларды талдау», «Заманауи музыкалық мультимедиялық технологиялар», «Мерекелік шаралар мен 

концерттерді ұйымдастыру», «Білім беру мекемелерінде интеграцияланған музыка сабақтарын ұйымдастыру». 

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. 
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4.2 Модуль- Орындаушылық іс-әрекет 

 

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

Пәннің атауы: «ХХІ ғасырдың музыкалық жанрлары» 

Бағдарлама авторы: оқытушылар п.ғ.к. Зейнуллина Ж.Е., п.ғ.к.,доцент Мукеева Н.Е. 

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

әндерін кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, ән айту ӛнерінің барлық саласынан білімдар және оларды ӛз 

шәкірттеріне толық жеткізе  үйрете алатын, пәнді оқыту әдістемесін меңгерген  ӛзбетінше жұмыс істеуге 

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

алатын , ХХІ ғасырдың музыкалық жанрларын меңгерген музыка мұғалімдерін даярлау.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мәдениет, ғылыми прогресс сияқты бір орында тұрмайды. Бүгінгі күні мәңгілік 

және мызғымас болып кӛрінетін Джаз және рок алғаш пайда болған кезде теріс қабылданған болатын. XXI 

ғасырда 15 жыл ішінде бірнеше ондаған жаңа музыкалық жанрлар пайда болды. Black MIDI, Kawaii Metal, 

Shangaan Electro, Seapunk, Wonky, Wizard Rock, Witch house, Skweee ,Vaporwave, Lowercase. ХХІ ғасыр 

электронды музыкамен ерекшеленеді. Электрондық музыкада ең танымал жанрлар деп  Trance, House, Teschno 

және т.б. санауға болады. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептегі «Музыка» және гуманитарлық пәндер. 

Постреквизиттері: «Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы 1», «Этносольфеджио және музыкалық 

шығармаларды талдау», «Заманауи музыкалық мультимедиялық технологиялар», «Мерекелік шаралар мен 

концерттерді ұйымдастыру», «Білім беру мекемелерінде интеграцияланған музыка сабақтарын ұйымдастыру». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Музыкадағы музыкалық заманауи жанрларды ажыра алады. Музыкалық 

ӛнердің тарихын қазіргі заманғы музыка әдебиетімен 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: «Арнайы музыкалық аспап (фортепиано,баян,домбра, 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 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: Арнайы музыкалық аспаптар (фортепиано, баян, домбыра, қобыз, хорды 

дирижерлау) пәні музыкалық шығарманы игеру барысында аспапта ойнаудың және жеке орындаудың 

техникалық дағдыларын қалыптастыру. Кӛркем репертуарды, оның ішінде әр түрлі жанрдағы, формадағы, 

стильдегі және бағыттағы шығармаларды меңгеру. Музыкалық әуенді ноталарды оқу және тыңдаған әуенді 

сүйемелдеу. Дирижерлық аппарат. Дирижердің негізгі ұстанымы. Дирижерлық шеберлікті игеру. Балалар 

хорымен жұмыс жасауға дайындық. Шығармашылық қызметтің бір түрі  аспаптық және жеке орындау болып 

табылады. Музыкалық шығарманы игеру барысында аспапта ойнаудың және жеке орындаудың техникалық 

дағдыларын қалыптастыру. Кӛркем репертуарды, оның ішінде әр түрлі жанрдағы, формадағы, стильдегі және 

бағыттағы шығармаларды меңгеру. Музыкалық әуенді ноталарды оқу және тыңдаған әуенді сүйемелдеу.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» және гуманитарлық пәндер. 

Постреквизиттері: «Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы 1», «Этносольфеджио және музыкалық 

шығармаларды талдау», «Заманауи музыкалық мультимедиялық технологиялар», «Мерекелік шаралар мен 

концерттерді ұйымдастыру», «Білім беру мекемелерінде интеграцияланған музыка сабақтарын ұйымдастыру». 

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, 
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шығармашылық жұмыстар бойынша репертуардың ерекшелігін,шығарманың маңызын, қорытындылар 

сәйкестігін бағалай білуді меңгереді. 

 

6В01404  – ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ 

1 КУРС 

Қабылдау мерзімі: 2020 жыл 

Компонент 

МК/ТК 
Пәндер коды Пәндер атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

2 Модуль. Әлеуметтану және спорт, 25 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 4 

ЖББП MК DSh(sha) 1105 Дене шынықтыру (спорт түрлері бойынша) 1-4 8 

3 Модуль. Қоғамдық-әлеуметтік, 14 академиялық кредит 

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

БП ЖК GOA 1203 Гимнастика оқыту әдістемесімен 2 5 

БП   Педпрактика 2 2 

БП   Оқу практикасы 2 2 

 
2 Модуль. Әлеуметтану және спорт 

 

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: 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 
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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. 

 

Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

6В01404  – ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ 

1(3) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау мерзімі: 2020 жыл 

Компонент 

МК/ТК 
Пәндер коды Пәндер атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 2. Әлеуметтік-спорттық, 21 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 ZhAOA 1202 Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен 1 4 

ЖББП MК DSh(stb) 1105 Дене шынықтыру (спорт түрлері бойынша) 1,2 4 

Модуль 4. Спорттық пәндер, 15 кредит 

БП ЖК GOA 1203 Гимнастика оқыту әдістемесімен 2 5 

БП ЖК DshST 1204 Дене шынықтыру және спорт тарихы  2 5 

БП ЖК КOOA 1205 Қозғалмалы ойындар оқыту әдістемесімен 2 5 

 

Модуль 4. Спорттық пәндер 

 

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

Пәннің атауы:  Дене шынықтыру және спорт тарихы  

Бағдарлама авторы: Мухтаров С.М.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердге  нысандары мен әдістерін пайда болуы мен дамуына туралы 

білімді, идеялар мен қоғамның ӛмір сүру түрлі кезеңдерде дене шынықтыру саласындағы теориялар беруге. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны:  Пәнге  кіріспе. Ежелгі әлемде дене шынықтыру. Жаңа және қазіргі заманғы Орта 

ғасырларда құл қоғамдағы дене шынықтыру. әр түрлі тарихи кезеңдерде Дене шынықтыру және спорт. 

Қазақстанның Ресейге қосылу кезеңінде дене шынықтыру және спорт. революцияға дейінгі және кейінгі 

революциялық кезеңде Қазақстанда дене шынықтыру және спорт. Қазақстан мектептерінде дене шынықтыру 

қалыптастыру және дамыту. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Кеңес Одағының спорт қозғалысы. дене 

шынықтыру және спорт ұйымдастыру. Қазіргі кезеңдегі Достастық елдеріндегі дене шынықтыру және спорт 

дамыту. халықаралық спорт қозғалысы. 

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

Постреквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Баскетбол оқыту әдістемесімен, Волейбол 

оқыту әдістемесімен 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Адамзат қоғамының түрлі кезеңдерінде ДШжСТ дамыту перспективалары 

тарихын білуге және түсінуге. В) Білім беру қызметінде пайдалану мүмкіндігі болу үшін, дене тәрбиесі жүйесін 

жетілдіру саласындағы білімдері мен дағдыларын қолдана  алуы. С)Студент қорытынды қалыптастыру, 

пайымдаулар жасауға қажет қабілетіне ие болуы тиіс. Д)Педагогикалық шеберлік негіздері игеру, принциптерін 

білу, әдістері, балалар мен жасӛспірімдердің тәрбиесінде білім беру құралдары. Е) Дене шынықтыру және 

спорттың теориялық, әдістемелік және тәжірибелік ұйымдастыру негіздерін білу керек. 

 

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

Пәннің атауы: 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: Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен, Дене шынықтыру (мектеп курсы бойынша) 

Постреквизиттері: Футбол оқыту әдістемесімен, Гандбол оқыту әдістемесімен, Мектепте спорттық ойындар 

(баскетбол, волейбол) 

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. 

 

6В01404  – ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ 

1(2) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау мерзімі: 2020 жыл 

Компонент 

МК/ТК 
Пәндер коды Пәндер атауы 
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т
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1.1  Модуль. Мектептегі спорттық пәндер, 19 кредит 

БП ЖК ZhAOA 1201 Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен 1 4 

БП ЖК AA 1202 Адам анатомиясы 1 5 

БП ТК GOA  1203 Гимнастика оқыту әдістемесімен 1 5 

БП ТК OAКO 1204 Оқыту әдістемесімен қозғалмалы ойындар 1 5 

1.2 Модуль.  Спорт пәндерін оқыту әдістемесі, 19 кредит 

БП ЖК ZhAOA 1201 Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен 1 4 

БП ЖК AA 1202 Адам анатомиясы 1 5 

БП ТК MGTAN 1203 
Мектептегі гимнастиканың теориялық және әдістемелік 

негіздері  
1 5 

БП ТК UTOA 1204 Үстел теннисі оқыту әдістемесімен 1 5 

2.1 Модуль.  Спорттық ойындар және практика, 11 кредит 

БП ТК BOA 1205 Баскетбол оқыту әдістемесімен  1 5 

БП ТК VOA 1206 Волейбол оқыту әдістемесімен 1 4 

БП   Оқу практикасы 1 2 

2.2 Модуль. Дене тәрбиесінің теориялық және әдістемелік негіздері, 11 кредит 
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БП ТК MBTAN 1205 
Мектептегі баскетболдың теориялық және әдістемелік 

негіздері 
1 5 

БП ТК MVTAN 1206 Мектептегі волейболдың теориялық және әдістемелік негіздері 1 4 

БП   Оқу практикасы 1 2 

3 Модуль. Психологиялық-педагогикалық, 14 кредит 

БП ЖК DShST 1207 Дене шынықтыру және спорт тарихы 2 4 

БП ЖК DShSPs 1208 Дене шынықтыру және спорт психологиясы 2 5 

БП ЖК DShSP 1209 Дене шынықтыру және спорт педагогикасы 2 5 

4.1 Модуль  Спорттық-сауықтыру, 16 кредит 

БП ТК Ped 1210 Педагогика 2 6 

БП ТК DShSG 1211 Дене шынықтыру және спорт гигиенасы 2 6 

КП ТК SM 1201 Спорттық медицина 2 4 

4.2 Модуль Спорттағы кешенді бақылау, 16 кредит 

БП ТК ZhOA 1210 Жүзу oқыту әдістемесімен  2 6 

БП ТК SKB 1211 Спорттағы кешенді бақылау 2 6 

КП ТК EDSh 1201 Емдік дене шынықтыру 2 4 

 

1.1 Модуль. Мектептегі спорттық пәндер 

 

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

Пәннің атауы:  Адам анатомиясы  

Бағдарлама авторы: Тулеуов Б.У. 

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

бағытталған болашақ оқытушыларды анатомия білімімен жетілдіру, студенттерді кезеңдегі 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: Мектептік бағдарлама деңгейіндегі қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Дене шынықтыру және спорт гигиенасы, Дене тәрбиесі және спорт физиологиясы, 

Спорттық медицина 

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

түсініктерін білуі және түсінуі қажетті. В). Мүшелердің және мүше жүйелерінің жұмысын ескере отырып, 

спортшының денесінің қозғалысына және кеңістікте орналасуына толық баға беру; 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 дескрипторлары: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Оқыту әдістемесімен қозғалмалы ойындар 

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: Дене тәрбиесі бойынша мектеп бағдарламасы, Биология мектеп бағдарламасы 

Постреквизиттері: Футбол оқыту әдістемесімен, Гандбол оқыту әдістемесімен, Мектепте спорттық ойындар 

(баскетбол, волейбол) 

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. 
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1.2 Модуль.  Спорт пәндерін оқыту әдістемесі 

 

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

Пәннің атауы: Мектептегі гимнастиканың теориялық және әдістемелік негіздері 

Бағдарлама авторы: Габдуллин А.Б. 

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

және теориясын игерген дене тәрбиесі мамандарын дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Гимнастиканы оқыту әдістемесі пәні курсының мақсаты және міндеттері 

оқушыларды жаттығуларға оқыту барысында қосымша әдістемелік амал ретінде және оның оларға 

эмоционалдық әсері. Гимнастиканы оқыту әдістемесі пәні жаттығуларының топтасуы. Гимнастиканың арнайы 

жаттығулары. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе.Пән мазмұны: мақсаты және міндеттрі. Дене тәрбиесі бағдарламасына 

еңгізілген гимнастикалық жаттығулар сипаттамасы. Гимнастикалық элементерге оқытудың әдіс, тәсілдері. 

Дайындық және жақындатушы жаттығулар. Гимнастикаға 1-11 сынып оқушыларының жас, жыныстық 

ерекшеліктерін ескере оқыту әдістемесі. Оқушыларды гимнастиканың арнайы жаттығуларына оқыту әдістемесі. 

Пререквизиттері: Дене тәрбиесі бойынша мектеп бағдарламасы, Биология мектеп бағдарламасы 

Постреквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Дене шынықтыру және спорт педагогикасы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Студент білу керек – гимнастиканың теориялық және әдістемелік 

негіздерін, мектептегі әртүрлі сынып оқушыларының оқыту әдіс және тәсілдерін білу; B)Гимнастикадан алған 

теория және әдістемесі жӛніндегі білімді педагогикалық кызыметінде пайдалана білуі;C) Оқушылардың жас 

аралық және жыныстық ерекшеліктерін ескере отырып оқыту әдіс, тәсілдерін іріктей білуі; Д)Дене тәрбиесі 

мүғалімінің педагогикалық шеберлігін игеру; Е)Педагогикалық шеберліктің негіздерін игеру, жасӛспірімдермен 

балаларды оқыту және тәрбиелеу тәсілдерін,принциптарын және әдістерін білуі. 

 

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: Дене тәрбиесі бойынша мектеп бағдарламасы, Биология мектеп бағдарламасы 

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

түрлеріне оқытудың теориясы мен әдістемесі, Дене шынықтыру және спорт педагогикасы. 

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. 

 

2.1 Модуль.  Спорттық ойындар және практика 

 

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 тәрбиесі бойынша мектеп бағдарламасы, Биология мектеп бағдарламасы 

Постреквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене 

дайындығы, Мектепте спорттық ойындар (баскетбол, волейбол) 



22 
 

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: Дене тәрбиесі бойынша мектеп бағдарламасы, Биология мектеп бағдарламасы 

Постреквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі,  Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене 

дайындығы, Мектепте спорттық ойындар (баскетбол, волейбол) 

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 

 

2.2 Модуль. Дене тәрбиесінің теориялық және әдістемелік негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Мектептегі баскетболдың  теориялық және  әдістемелік негіздері 

ағдарлама 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 тәрбиесі бойынша мектеп бағдарламасы, Биология мектеп бағдарламасы 

Постреквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Гандбол оқыту әдістемесімен, Мектепте 

спорттық ойындар (баскетбол, волейбол) 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Мектепте волейболдың теориялық және әдістемелік негіздері   

Бағдарлама авторы: Куншашев А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта мектепте волейболдан сабақтар ұйымдастыру және ӛткізу үшін теориялық 

және практикалық білімі бар студенттерді қаруландыру:волейбол бойынша сабақтар мен тренингтер кәсіби-

педагогикалық дағдыларын студенттерге дағдыландыруға, жоғары білімді және жоғары білікті маман дайындау 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мектептегі волейболдың теориялық және әдістемелік негіздері.студенттердің жас 

және жыныстық ерекшеліктеріне байланысты волейболдан техникалық, тактикалық дайындық құралдарын 

пайдалану.Волейболдан техникалық және тактикалық іс-шаралар жіктелуі.Оларды түзету әдісі ол 

қателер.Волейболда бақылау технологиясының стандарттары.Тӛрешілік ол екі жақты ойындарды 

жүргізу.мектепте волейболдан жарыстарды ұйымдастыру және ӛткізу. 

Пререквизиттері: Дене тәрбиесі бойынша мектеп бағдарламасы, Биология мектеп бағдарламасы 
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Постреквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Гандбол оқыту әдістемесімен, Мектепте 

спорттық ойындар (баскетбол, волейбол) 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттер пәнді оқу нәтижесінде,дене шынықтыру волейбол түрлі 

формаларын, теориялық, әдістемелік және тәжірибелік негіздерін білу және түсіну керек; В)Волейбол оқыту 

әдістерін, ойындар саласында алған білімдері мен дағдыларын тәжірибеде алуы және білуі тиіс; С)Студент 

қорытындыны тамаша құрастырып, пайымдаулар жасауға қажет қабілетіне ие болуы тиіс; Д)Студенттердің 

дара сипаттамаларын ескеру; Е)Волейболдан оқыту және әдістемесін назарға алу қажет.  

 

3.Модуль. Психологиялық-педагогикалық 

 

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

Пәннің атауы:  Дене шынықтыру және спорт  тарихы  

Бағдарлама авторы: Мухтаров С.М.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердге  нысандары мен әдістерін пайда болуы мен дамуына туралы 

білімді, идеялар мен қоғамның ӛмір сүру түрлі кезеңдерде дене шынықтыру саласындағы теориялар беруге. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Пәнге  кіріспе. Ежелгі әлемде дене шынықтыру. Жаңа және қазіргі заманғы Орта 

ғасырларда құл қоғамдағы дене шынықтыру. әр түрлі тарихи кезеңдерде Дене шынықтыру және спорт. 

Қазақстанның Ресейге қосылу кезеңінде дене шынықтыру және спорт. революцияға дейінгі және кейінгі 

революциялық кезеңде Қазақстанда дене шынықтыру және спорт. Қазақстан мектептерінде дене шынықтыру 

қалыптастыру және дамыту. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Кеңес Одағының спорт қозғалысы. дене 

шынықтыру және спорт ұйымдастыру. Қазіргі кезеңдегі Достастық елдеріндегі дене шынықтыру және спорт 

дамыту. халықаралық спорт қозғалысы. 

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

әдістемесімен 

Постреквизиттері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене 

дайындығы, Волейбол оқыту әдістемесімен 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Адамзат қоғамының түрлі кезеңдерінде ДШжСТ дамыту перспективалары 

тарихын білуге және түсінуге. В) Білім беру қызметінде пайдалану мүмкіндігі болу үшін, дене тәрбиесі жүйесін 

жетілдіру саласындағы білімдері мен дағдыларын қолдана  алуы. С)Студент қорытынды қалыптастыру, 

пайымдаулар жасауға қажет қабілетіне ие болуы тиіс. Д)Педагогикалық шеберлік негіздері игеру, принциптерін 

білу, әдістері, балалар мен жасӛспірімдердің тәрбиесінде білім беру құралдары. Е)Дене шынықтыру және 

спорттың теориялық, әдістемелік және тәжірибелік ұйымдастыру негіздерін білу керек. 

 

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

Пәннің атауы: 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: Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен, Гимнастика оқыту әдістемесімен,  Баскетбол оқыту 

әдістемесімен 

Постреквизиттері: Мектепте спорттық ойындар (баскетбол, волейбол),  Футбол оқыту әдістемесі, Спорт 

негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы 

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: Жаңғырту жағдайында дене шынықтыру болашақ мұғалімі жаттықтырушы және 

спорт педагогтың кәсіби дайындығының жоғары болуын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәннің кіріспе. Дене шынықтыру Педагогика. Даму, білім және тұлғалық дамуы. 

білім беру және тәрбиелеу педагогикалық негіздері. адам қызметінің нақты түрі ретінде спорт. жеке және 
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командалық спорт психологиясы. Психикалық процестер, қасиеттері мен мемлекеттер. Педагогикалық 

құбылыстар, әсіресе олардың ағымы және дене шынықтыру және спорт саласындағы ӛзгерістер. спорт 

байланыс, оқыту және жетілдіру әлеуметтік-педагогикалық негіздері. жеке және командалық спорт 

педагогикасы. Спорттық іс ппедагогикалық қолдау. 

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

әдістемесімен 

Постреквизиттері: Гандбол оқыту әдістемесі,  Футбол оқыту әдістемесі, Спорт негіздері және кәсіби-

қолданбалы дене дайындығы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:  A). Пәнді оқу нәтижесінде, оқушылар педагогика, дене шынықтыру және 

спорт ұжымның жеке негіздерін білім тарихын білуге және түсінуге тиіс; B).Тәжірибеде дене шынықтыру және 

спорт педагогикасының 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, педагогикалық зерттеудің ӛз әдістерін педагогикалық бӛлімдерін 

білуі тиіс. 

 

4.1 Модуль  Спорттық-сауықтыру 

 

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

Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Елеусинова Г.Е. 

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

болашақ мұғалімдердің кәсіби педагогикалық бағыттылығы мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Педагог мамандығына  кіріспе. Қазіргі жағдайда білім берудің  басымдылық  рӛлі. 

Педагог мамандығы мен қызметінің жалпы сипаттамасы, мұғалімнің тұлғасы және кәсіптік құзыреттілігі. 

Мұғалімнің үздіксіз кәсіптік ӛсу факторлары. Педагогиканың теориялық және әдіснамалық  негіздері. 

Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіндегі оқыту технологиялары.Педагогикалық зерттеулердің әдістемелік негіздері 

мен әдістері. Тұлға объект ретінде, оны дамыту факторлары. Тұтас педагогикалық үдерістегі теория және 

тәжірибе.Оқыту  формалары,әдістері мен құралдары.Тәрбиенің түрлері, әдістері мен құралдары. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тұтас педагогикалық үдеріс теориясы мен практикасын; В)Педагогикалық 

үдерісті жүзеге асыру технологиясын; С)Мектептің педагогикалық үдерісін басқарудың мазмұны мен 

ерекшеліктерін; Д)Педагогикалық қатынас пен педагогикалық техниканы; Е)Педагогикалық  үрдістің қызметін 

түсінеді.  

 

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

Пәннің атауы: Дене шынықтыру және спорт  гигиенасы  

Бағдарлама авторы: Жумабаева А.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛсіп келе жатқан ұрпақтардың денсаулығын нығайтуға және сақтауға 

бағытталған гигиеналық білімдерімен болашақ мұғалімдерді қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дене тәрбиесі гигиенасының шығу тарихы, әдістері. Дене тәрбиесінің жүйесі. 

Қозғалыс белсенділігі- гигиеналық фактор ретінде. Дене тәрбиесінің гигиеналық принциптері. Шынығу. 

Тaмақтану гигиенасы. 

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

әдістемесімен 

Постреквизиттері: Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы, Туризм оқыту әдістемесімен, 

Дене тәрбиесі және спорт физиологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А). Дене тәрбиесі гигиенасының принциптерін білу; В). Дене шынықтыру 

және спорт  гигиенасы пәнінің міндетін, мақсатын түсіну және білу қажет; С). Дене шынықтыру және спорт  

гигиенасы бойынша білімдерді, шеберлікті және дағдыларды қолдана білу қажет; Д). Дене тәрбиесі гигиенасы 

пәнінен алған білімдерін практика жүзінде қолдана білу; Е). Дене жүктемесіне бейімделудің бақылау дағдысын 

білу қажет және гигиенада қолданылатын зерттеу әдістерін меңгеру тиіс.  

 

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

Пәннің атауы: 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.    
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Пререквизиттері: Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен, Гимнастика оқыту әдістемесімен,  Баскетбол оқыту 

әдістемесімен 

Постреквизиттері: Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы, Туризм оқыту әдістемесімен, 

Дене тәрбиесі және спорт физиологиясы 

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  

 

4.2 Модуль Спорттағы кешенді бақылау 

 

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

Пәннің атауы: Жүзу оқыту әдістемесімен 

Бағдарлама авторы: Мамытов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жүзуден студенттерді кәсіптік педагогикалық бапкерлік дене шынықтыру және 

спорттың әртүрлі саласында ұйымдастыру жұмыстарын атқаруға дайындау.  

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, Адам анатомиясы 

Постреквизиттері: Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы, Туризм оқыту әдістемесімен, 

Дене тәрбиесі және спорт физиологиясы 

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:  Спортта кешенді бақылау  

Бағдарлама авторы:  Отеген Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дәрігерлік бақылаудың мақсаты және міндеті. Денсаулық кӛрсеткіштерін 

зерттеу. Диспансеризация. Кешендік бақылаудың мазмұны. Спортшылардың дайындық жүйесіндегі сыртқы 

орта факторларын бақылау 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дене жаттығулары сабақтарын дәрігерлік қамтамасыз ету жүй-есімен 

студенттерді таныстыру  

Пререквизиттері: Гимнастика оқыту әдістемесімен, Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен, Адам анатомиясы 

Постреквизиттері: Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы, Туризм оқыту әдістемесімен, 

Дене тәрбиесі және спорт физиологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А). Студент жаттығу процесі жүйесіне, спортшы жаттығуларындағы әртүрлі 

спорт сабақтарына қойлатын негізгі талаптарды білу; В).Спортшының жұмыс қабілеттілігінің дамуын 

бақылауды ӛткізуді білу;  С). Спорт түрлерінің физиология кӛлеміндегі алдыңғы қатардағы әдістемелерді 

сараптама жасау қабілеттілігін меңгеру; Д). Дене жүктемесіне бейімделудің бақылау дағдысын білу қажет; 

Е).Студент алған білімдерін қызметінде қолдануда меңгеру қажет.  

 

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

Пәннің атауы: Емдік дене шынықтыру 

Бағдарлама авторы: Тулеуов Б.У. 

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: Гимнастика оқыту әдістемесімен, Жеңіл атлетика оқыту әдістемесімен, Адам анатомиясы. 
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Постреквизиттері: Спорт негіздері және кәсіби-қолданбалы дене дайындығы, Туризм оқыту әдістемесімен, 

Дене тәрбиесі және спорт физиологиясы 

 Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Студент пәнді үйрену нәтижесінде дене жаттығуларының емдік әсерінің 

негізгі механизмдерін түсінуі және білуі қажет; В)Емдік, бейімдеу дене тәрбиесі және массажды қолдануда 

болатын және болмайтын жағдайларды анықтау қағидаларын білу;  С)Медициналық реабилитация кезеңдерінде 

массаж әдістерінің және дене жаттығуларының ӛлшемдерінің принциптерін білу; Д)Емдік дене шынықтыру 

сабақтарын, бейімдеу дене тәрбиесі және паталогиялық жағдайлар және жарақаттарда массаж сеанстарын  

ұйымдастыру және ӛткізу принциптері.   

 

6В01405 – ВИЗУАЛДЫ ӚНЕР, КӚРКЕМ ЕҢБЕК, ГРАФИКА ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ 

1 КУРС 

Қабылдау жылы 2020 жыл 

Компонент 

МК/ТК 
Пәндер коды Пәндер атауы 
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т
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ы
 

2. Модуль. Саяси-қоғамдық, 30 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 

8 

БП ЖК AS 1202 Академиялық сурет (ағылшынтілінде) 1 4 

ЖББП МК DSh 1107 Дене шынықтыру 1,2 8 

3. Модуль. Қоғамдық-әлеуметтік, 14 академиялық кредит 

ЖББП МК AKT 1106 Ақпараттық-коммуникативті  технологиялар (ағылшын тілінде) 2 5 

БП ЖК AZh 1203 Академиялық живопись  (ағылшын тілінде) 2 5 

БП   Педагогикалық практика 2 2 

БП    Оқу  практикасы (ПЛЕНЭР) 2 2 

 

2. Модуль - Саяси-қоғамдық 

 

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. 
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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»,  «жобалау». 

Постреквизиттері: Академиялық сурет 1, Академиялық живопись, Композиция 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Педагогикалық тактты, педагогикалық этика ережелерін сақтайды; 

В)Білім алушылар тұлғасына сыйластықпен қарайды; С)Білім алушылармен қарым-қатынаста демократиялық 

стильді ұстанады. 

3. Модуль. 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 кескіндеме 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», «сызу» 

Постреквизиттері: Сурет 2, Живопись 2, Кӛркем еңбек живописі 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)жоғары әлеуметтік құндылықтарға, гуманистік педагогика идеяларға 

берілгендігін білдіреді; жалпы адами және ұлттық құндылықтарының біріккен жүйесіне баулиды; 

В)дискриминация, экстремизмнің кез келген түрлеріне қарсы тұру қабілетін кӛрсетеді; С)ерекше білім 

қажеттілігі бар тұлғаға (оралман балалар, Қазақстанның резиденті емес, аз ұлт балалары, дарынды балалар, 

денсаулығы шектеулі балалар) педагогикалық қолдау кӛрсетеді. 

 

Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

6В01405 – ВИЗУАЛДЫ ӚНЕР, КӚРКЕМ ЕҢБЕК, ГРАФИКА ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ 

1(3) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы 2020 жыл 

Компонент 
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2.Модуль - Саяси-қоғамдық, 22 кредит 

ЖББП МК KKZT 1104 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 5 

БП ЖК UR  1201 Ұлттық руханият 1 5 

ЖББП МК ASBM 1105 
Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану, психология) 
1,2 8 

БП ЖК AS 1202 Академиялық сурет  1 4 

3.1 Модуль. Қоғамдық-әлеуметтік, 24 кредит 

ЖББП МК AKT 1106 Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар (ағылшын тілінде) 2 5 

БП ТК AZh 1203 Академиялық живопись   2 5 

БП ТК SKDAK1204 
Сурет және киім  дизайнының арнайы композициясы (қызмет 

кӛрсету) 
2 

5 

БП ЖК IGZhOA 1205 Инженерлік графика және жобалауды оқытудың  әдістемесі  2 5 

БП   Педагогикалық практика 2 2 

БП    Оқу  практикасы (ПЛЕНЭР) 2 2 

3.2 Модуль  Бейнелеу ӛнерінің қазіргі заман тарихы, 24 кредит 
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ЖББП МК AKT 1106 Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар (ағылшын тілінде) 2 5 

БП ТК AZh 1203 Академиялық живопись  (ағылшын тілінде) 2 5 

БП ТК Teh 1204 Технология  (техникалық) 2 5 

БП ЖК IGZhOA 1205 Инженерлік графика және жобалауды оқытудың  әдістемесі  2 5 

БП   Педагогикалық практика 2 2 

БП    Оқу  практикасы (ПЛЕНЭР) 2 2 

 

2. Модуль - Саяси-қоғамдық 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық сурет  

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»  

Постреквизиттері: Академиялық сурет 1, Академиялық живопись, Композиция Академиялық кескіндеме 1 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Педагогикалық тактты, педагогикалық этика ережелерін сақтайды. 

В)Білім алушылар тұлғасына сыйластықпен қарайды. В)Білім алушылармен қарым-қатынаста демократиялық 

стильді ұстанады. 

 

3.1   Модуль. Қоғамдық-әлеуметтік 

 

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

Пәннің атауы:  Академиялық живопись   

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Академиялық кескіндеме 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» 

Постреквизиттері: Декоративті кескіндеме 2, Академиялық кескіндеме 2, Бейнелеу ӛнеріндегі түстану. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Жоғары әлеуметтік құндылықтарға, гуманистік педагогика идеяларға 

берілгендігін білдіреді; жалпы адами және ұлттық құндылықтарының біріккен жүйесіне баулиды. 

В)Дискриминация, экстремизмнің кез келген түрлеріне қарсы тұру қабілетін кӛрсетеді; С)Ерекше білім 

қажеттілігі бар тұлғаға (оралман балалар, Қазақстанның резиденті емес, аз ұлт балалары, дарынды балалар, 

денсаулығы шектеулі балалар) педагогикалық қолдау кӛрсетеді. 

 

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

Пәннің атауы: Сурет және киім  дизайнының арнайы композициясы (қызмет кӛрсету) 

Бағдарлама авторы: 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: Сәндік композицияның спецификасы. Заңдар, Ою ӛрнектің композияның 

зандылықтары мен құрамы. Рапорттық ою ӛрнектің-ашық құрлым композицияларының салыну жолдарының 

принциптері Принципы построения  монокомпозиции – замкнутых структур. 

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасына сәйкес «геометрия», «кӛркем еңбек» 

Постреквизиттері: Сурет2, Живопись2, Қолданбалы сәндік ӛнер негізі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мүсінің түрлерін, әр түрлі материалдардан илеудің тәсілдерін, илеудің 

ережелерін және де жұмыс барысында қолданылатын құрал-жабдықтардың түрлерін білу және түсінуі қажет. 

В).Шығармашылық міндеттерді шешудегі жұмыстарға бағытталған атақты шет ел және отандық плостик 

мүсіншілерінің еңбектерін практикада қолдана білу. С).Құстардың, жан-жануарлардың, адам анатомиясы 

жӛнінде білімін қалыптастыру. D).Оқуға біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, ой-танымдық, логикалық 
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талдау және шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Тиянақтылыққа, ұқыптылыққа және ынталылыққа 

тәрбиелеу.Е) Әр түрлі материалдардың мүмкіндігіне қарамастан, кӛлемді композициялық жұмыстарды шығару. 

 

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

Пәннің атауы: Инженерлік графика және жобалауды оқытудың  әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Инженерлік графика студенттерді инженерлік-графикалық оқытудың бірінші 

сатысы болып табылады, онда сызбаларды орындаудың және конструкторлық құжаттарды ресімдеудің негізгі 

ережелері оқытылады. Сызбаны техникалық ой мен ӛндірістік құжаттарды білдіру құралы ретінде толық 

меңгеру, сондай-ақ сызуда тұрақты дағдыларды игеру курстық және дипломдық жобалау практикасымен 

бекітілген тиісті бейіндегі техникалық пәндердің барлық кешенін меңгеру нәтижесінде қол жеткізіледі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Инженерлік графика пәніне сипаттама. Инженерлік графиканың түрлері және 

қызметі. Сызбаның техникалық құрылымы. 

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасына сәйкес «геометрия», «кӛркем еңбек» 

Постреквизиттері:Инженерлік графика және жобалау2 (қызмет кӛрсету), Кӛркем еңбек пәнін оқытудың 

әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Тәлімгердің жетекшілігімен сабақ беретін пәндер бойынша ОӘК 

әзірлейді; тәлімгердің жетекшілігімен білім ұйымдарының миссиясы мен мақсатына сай авторлық курстарды 

әзірлейді; В)Әріптестерімен ӛзара әрекеттесе білімнің тәжірибесін жетілдіру үшін психологиялық-

педагогикалық ғылымда зерттеулер жоспарлайды және ӛткізеді (оның ішінде пайда болған нәтижелерді 

коммерциялау үшін). 

 

3.2  Модуль. Қоғамдық-әлеуметтік 

 

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

Пәннің атауы:  Академиялық живопись 1 (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Академиялық кескіндеме 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» 

Постреквизиттері: Кӛркем ӛнердегі кескіндеме 1, Академиялық живопись 1, Академиялық жазу, Композиция. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Жоғары әлеуметтік құндылықтарға, гуманистік педагогика идеяларға 

берілгендігін білдіреді; жалпы адами және ұлттық құндылықтарының біріккен жүйесіне баулиды. 

В)Дискриминация, экстремизмнің кез келген түрлеріне қарсы тұру қабілетін кӛрсетеді. С)Ерекше білім 

қажеттілігі бар тұлғаға (оралман балалар, Қазақстанның резиденті емес, аз ұлт балалары, дарынды балалар, 

денсаулығы шектеулі балалар) педагогикалық қолдау кӛрсетеді. 

 

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

Пәннің атауы:  Технология  (техникалық) 

Бағдарлама авторы: Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Графика және жобалау әртүрлі геометриялық кеңістіктік объектілерді құрастыру 

тәсілдерін, графикалық модельдер деңгейінде олардың сызбаларын алу тәсілдерін және осы сызбаларда 

кеңістіктік объектілермен, техникалық процестермен және олардың тәуелділіктерімен байланысты міндеттерді 

шеше білу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Перспективаның ережелерін және заңдылығын үйрену.  Пәннің арнаулы әдістерін 

кӛрсету. Проекциялық аппарат және оның элементтері.  Сызықтық перспективаның теория жүйесі.  Кез-келген 

нәрсенің перспективасын сала білу.  Су бетіндегі  нәрсенің шағылсуы. Бӛлменің  бұрыштық  және фронталь 

перспективасы.   

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасына сәйкес «геометрия», «кӛркем еңбек»,  

Постреквизиттері Техникалық шығармашылық (практикум) ,Технология  (техникалық) 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Оқу-тәрбие үдерісіне жұмыспен қамтушыларды, кәсіби бірлестіктер, 

ғылыми ұйымдар, шетел серіктестер ӛкілдерін тартады. В)Білім алушыларда халықаралық ынтымақтастық 

қабілетін дамытады. 
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6В01405 – ВИЗУАЛДЫ ӚНЕР, КӚРКЕМ ЕҢБЕК, ГРАФИКА ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ 

1(2) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы 2020 жыл 

Компонент 

МК/ТК 
Пәндер коды Пәндер атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

1.1 Модуль. Модуль Бейнелеу ӛнерінің  негіздері және ақпараттық технология, 15 кредит 

БП ЖК BOTT  1201 Бейнелеу ӛнерінің тарихы және теориясы 1 5 

БП ТК AS 1  1202 Академиялық сурет 1 1 5 

БП ТК AZh 1203 Академиялық живопись  1 1 5 

1.2 Модуль Бейнелеу ӛнері негіздері, 15 кредит 

БП ЖК BOTT  1201 Бейнелеу ӛнерінің тарихы және теориясы 1 5 

БП ТК KOS 1 1202 Кӛркем ӛнердегі сурет 1 1 5 

БП ТК AZh 1203 Академиялық живопись  1 1 5 

2.1 Модуль Бейнелеу ӛнері және техникалық сызу, 15 кредит 

БП ЖК Ком 1204 Композиция  1 4 

БП ТК IGZh   1205 Инженерлік графика және жобалау  (қызмет кӛрсету) 1 5 

БП ТК Ped  1206 Педагогика 1 4 

БП    Оқу тәжірибесі  (ПЛЕНЭР) 1 2 

2.2  Модуль – Композиция және инженерлік  графика, 15 кредит 

БП ЖК Ком 1204 Композиция  1 4 

БП ТК IGZh   1205 Инженерлік графика және жобалау  (техникалық) 1 5 

БП ТК РР  1206 Практикалық педагогика 1 4 

БП    Оқу  практикасы (ПЛЕНЭР) 1 2 

3.1 Модуль Академиялық ӛнер негіздері, 21 кредит 

БП  ЖК IBB 1207 Инклюзивтібілім беру 2 4 

БП ТК AS 2  1208 Академиялық сурет 2 2 6 

БП ТК AZh2  1209 Академиялық живопись 2 2 6 

БП ТК KT 1210 Кӛркем ӛнердегі түстану 2 5 

3.2 Модуль Конструктивті және декоративті ӛнер, 21 кредит 

БП  ЖК IBB 1207 Инклюзивті білім беру 2 4 

БП ТК KS 2 1208 Конструктивтісурет 2 2 6 

БП ТК DK 2 1209 Декоративті живопись 2 2 6 

БП ТК TKP 1210 Түс қабылдау психологиясы 2 5 

4.1 Модуль  Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізі, 9 кредит 

БП ЖК BOT 1211 Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 2 5 

КП ЖК SРА 2301 Скульптура және пластикалық анатомия 2 4 

4.2  Модуль  Жаңартылған білім беру бағдарламасы және скульптура, 9 кредит 

БП ЖК BOT 1211 Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 2 5 

КП ЖК SРА 2301 Скульптура және пластикалық анатомия 2 4 

 

1.1 Модуль. Бейнелеу ӛнерінің  негіздері және ақпараттық технология 

 

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

Пәннің атауы:  Бейнелеу ӛнері тарихы мен теориясы 

Бағдарлама авторы:  Кургамбеков М.С., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Визуалды (немесе пластикалық) ӛнер – «біздің кӛруіміздің ӛрісінде тұр» 

дегеннің барлығын жіберетін жаңа термин. Мұнда дәстүрлі бейнелеу ӛнері (сондай-ақ әсем деп аталатын), жаңа 

және жаңа бейнелеу техникасы (сандық фотосурет және бейнеарт), қолданбалы және сәндік пішіндер (тоқыма, 

пәндік, интерьерлік және графикалық дизайн) жатқызуға болады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛнер теориясы жалпы заңдылықтарды және нақты кӛркемӛнер шығармашылығын 

оқытады. Ӛнер тарихы түрлі кезеңдерді және ӛнердің тарихи дамуындағы құбылыстарды және оның 

дамуындағы тұтас процесті оқытады. Бейнелеу ӛнерінің пайда болуы жӛніңдегі теория. «Ерте кезендегі» және 

«дәстүрлі» ӛнер жӛніндегі түсінік. Ежелгі Шығыс ӛнері: Орталық Азияда мәдениеттің пайда болуы. Африка 

және Америка, Мысыр, Қосӛзене ӛнірі, Жапония, Қытай, Үнді елдерінің ежелгі ӛнері. Антик ӛнері: Грекия және 

Рим. Орта ғасыр: Ерте христиан, роман, готика, орыс ӛнері. Жапония, Қытай, Үнді елі. Қайта ӛркендеу дәуірі: 

Италия, Солтүстік Еуропа ӛнері.  

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасына сәйкес геометрия, кӛркем еңбек, сызу 
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Постреквизиттері: «Кӛркем еңбек пәнін оқытудың әдістемесі», «Кӛркем еңбек суреті», «Кӛркем еңбек 

живописі». 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Мақсатты тілдің тәжірибесі бойынша ӛз бетімен сабақтар ӛткізеді 

(кӛптілді бағдарламалармен жұмыс жасайтын оқытушылар үшін). В)Оқыту мен тәрбиеде кӛптілділік 

тәсілдемені жүзеге асырады. С)Ӛзге ӛмір салтына, ӛзге мәдениетке толеранттілікті қалыптастырады; тілдік 

құзыреттілікті, мәдениет туралы білімді дамытады. Д)Білім алушылардың мәдениеттік, тілдік қажеттілігі 

бойынша қолайлы білім ортасының дамуына ықпал жасайды. 

 

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

Пәннің атауы:  Академиялық сурет 1 

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» 

Постреквизиттері: Кӛркем еңбек пәнін оқытудың әдістемесі, Кӛркем еңбек суреті, Кӛркем еңбек живописі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Педагогикалық тактты, педагогикалық этика ережелерін сақтайды. 

В)Білім алушылар тұлғасына сыйластықпен қарайды. С)Білім алушылармен қарым-қатынаста демократиялық 

стильді ұстанады. 

 

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

Пәннің атауы:  Академиялық живопись  1 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Академиялық кескіндеме 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» 

Постреквизиттері: Кӛркем еңбек пәнін оқытудың әдістемесі, Кӛркем еңбек суреті, Кӛркем еңбек живописі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Жоғары әлеуметтік құндылықтарға, гуманистік педагогика идеяларға 

берілгендігін білдіреді; жалпы адами және ұлттық құндылықтарының біріккен жүйесіне баулиды. 

В)Дискриминация, экстремизмнің кез келген түрлеріне қарсы тұру қабілетін кӛрсетеді. С)Ерекше білім 

қажеттілігі бар тұлғаға (оралман балалар, Қазақстанның резиденті емес, аз ұлт балалары, дарынды балалар, 

денсаулығы шектеулі балалар) педагогикалық қолдау кӛрсетеді. 

 

1.2 Модуль Бейнелеу ӛнері негіздері 

 

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

Пәннің атауы:  Кӛркем ӛнердегі сурет 1 

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» 

Постреквизиттері: Сурет, Живопись 2, Кӛркем еңбек суреті 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Педагогикалық тактты, педагогикалық этика ережелерін сақтайды. 

В)Білім алушылар тұлғасына сыйластықпен қарайды. С)Білім алушылармен қарым-қатынаста демократиялық 

стильді ұстанады. 
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Академиялық живопись  1 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Академиялық кескіндеме 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». 

Постреквизиттері: Сурет, Живопись 2, Кӛркем еңбек живописі 2 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Жоғары әлеуметтік құндылықтарға, гуманистік педагогика идеяларға 

берілгендігін білдіреді; жалпы адами және ұлттық құндылықтарының біріккен жүйесіне баулиды. 

В)Дискриминация, экстремизмнің кез келген түрлеріне қарсы тұру қабілетін кӛрсетеді. С)Ерекше білім 

қажеттілігі бар тұлғаға (оралман балалар, Қазақстанның резиденті емес, аз ұлт балалары, дарынды балалар, 

денсаулығы шектеулі балалар) педагогикалық қолдау кӛрсетеді. 

 

2.1 Модуль Бейнелеу ӛнері және техникалық сызу 

 

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

Пәннің атауы:  Композиция 

Бағдарлама авторы:  Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б., Кобланов К.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді, болашақ суретші – оқытушыларды композиция аймағында ӛз 

бетінше шығармашылық жұмыспен айналысуға және педагогикалық жұмысқа дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Композиция. Ауыл кӛрінісі. Жұмыстың эскизін қағаз бетіне орналастыру. 

Композициялық құрылымдарының ерекшеліктері. Түстік және колориттік қатынастардың маңызы. Аумақтық 

және перспективалық заңдылықтардың сақталу ережесі. Композиция. Қала кӛрінісі. Жұмыстың эскизін қағаз 

бетіне орналастыру. Композициялық құрылымдарының ерекшеліктері. Түстік және колориттік қатынастардың 

маңызы. Аумақтық және перспективалық заңдылықтардың сақталу ережесі.Композиция. Кітап иллюстрациясы. 

Жұмыстың эскизін қағаз бетіне орналастыру. Композициялық құрылымдарының ерекшеліктері. Жұмыстың 

техникасы. Түстік және колориттік қатынастардың маңызы. Аумақтық және перспективалық заңдылықтардың 

сақталу ережесі. Тұтастылық заңдылығының ерекшеліктері. Жұмыстың характеристикасын беру арқылы оны 

қорытындылау жолдары. 

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасына сәйкес «геометрия», «кӛркем еңбек». 

Постреквизиттері:Сурет, Живопись2, Қолданбалы қолӛнер 2 (қызмет кӛрсету) 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Мүсінің түрлерін, әр түрлі материалдардан илеудің тәсілдерін, илеудің 

ережелерін және де жұмыс барысында қолданылатын құрал-жабдықтардың түрлерін білу және түсінуі қажет. 

В)Шығармашылық міндеттерді шешудегі жұмыстарға бағытталған атақты шет ел және отандық плостик 

мүсіншілерінің еңбектерін практикада қолдана білу. С)Құстардың, жан-жануарлардың, адам анатомиясы 

жӛнінде білімін қалыптастыру. D)Оқуға біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, ой-танымдық, логикалық 

талдау және шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Тиянақтылыққа, ұқыптылыққа және ынталылыққа 

тәрбиелеу.Е)Әр түрлі материалдардың мүмкіндігіне қарамастан, кӛлемді композициялық жұмыстарды шығару. 

 

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

Пәннің атауы:  Инженерлік графика және жобалау  (қызмет кӛрсету) 

Бағдарлама авторы:  Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Инженерлік графика және жобалау  (қызмет кӛрсету)пәнін оқыту  - студенттерге 

болашақ оқытушыға қажетті кәсіптік еңбек жолында ойлау қабілетін  сызбаның кӛмегімен дамытатын пәнді 

игеру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сызбаны безендіру, сызбаның форматтары, негізгі жазба, сызбаның сызықтары, 

масштабтары, ӛлшем қию. Сызба шрифті. 

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасына сәйкес «геометрия», «кӛркем еңбек». 

Постреквизиттері: Компьютерлік графика 1, Технология  (техникалық), Компьютерлік дизайн1 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Берілген пәннің нәтижесі бойынша студенттер перспективаның даму 

тарихын, қазіргі заманның талабыына сай негізгі білім технологиясын білу және түсіну қажет. В)Сызба 

категорияларының және ғылыми зерттеу түсініктерін, геометриялық жұмыстардың және 

перспективаның тарихын практикада қолданылуы. Е)Кӛркем шығармашылық материалдарды, кӛркем 

шығармаларды анализдеу және педагогикалық міндеттерді шешу үшін студенттер оқудағы іскерлігіне белсенді 

әдісті таңдау керек. 
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2.2 Модуль.  Композиция және инженерлік графика 

 

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

Пәннің атауы:  Инженерлік графика және жобалау  (техникалық) 

Бағдарлама авторы:  Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Инженерлік графика және жобалау  (қызмет кӛрсету)пәнін оқыту  - студенттерге 

болашақ оқытушыға қажетті кәсіптік еңбек жолында ойлау қабілетін  сызбаның кӛмегімен дамытатын пәнді 

игеру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сызбаны безендіру, сызбаның форматтары, негізгі жазба, сызбаның сызықтары, 

масштабтары, ӛлшем қию. Сызба шрифті. 

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасына сәйкес «геометрия», «кӛркем еңбек». 

Постреквизиттері: Компьютерлік графика 1, Технология  (техникалық), Компьютерлік дизайн1 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Берілген пәннің нәтижесі бойынша студенттер перспективаның даму 

тарихын, қазіргі заманның талабыына сай негізгі білім технологиясын білу және түсіну қажет. В)Сызба 

категорияларының және ғылыми зерттеу түсініктерін, геометриялық жұмыстар мен перспективаның 

тарихын практикада қолданылуы. Е)Кӛркем шығармашылық материалдарды, кӛркем шығармаларды 

анализдеу және педагогикалық міндеттерді шешу үшін студенттер оқудағы іскерлігіне белсенді әдісті таңдау 

керек. 

 

3.1 Модуль Академиялық ӛнер негіздері 

 

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

Пәннің атауы:  Академиялық сурет 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: Академиялық сурет 1, Кӛркем ӛнердегі сурет 1, Композиция. 

Постреквизиттері: Сурет, Живопись 2, Кӛркем еңбек суреті 2. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Мүсінің түрлерін, әр түрлі материалдардан илеудің тәсілдерін, илеудің 

ережелерін және де жұмыс барысында қолданылатын құрал-жабдықтардың түрлерін білу және түсінуі қажет. 

В)Шығармашылық міндеттерді шешудегі жұмыстарға бағытталған атақты шет ел және отандық плостик 

мүсіншілерінің еңбектерін практикада қолдана білу. С)Құстардың, жан-жануарлардың, адам анатомиясы 

жӛнінде білімін қалыптастыру. D)Оқуға біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, ой-танымдық, логикалық 

талдау және шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Тиянақтылыққа, ұқыптылыққа және ынталылыққа 

тәрбиелеу.Е)Әр түрлі материалдардың мүмкіндігіне қарамастан, кӛлемді композициялық жұмыстарды шығару. 

 

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

Пәннің атауы:  Академиялық живопись  2 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Академиялық живопись 2 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: Академиялық сурет 1, Кӛркем ӛнердегі сурет 1, Композиция. 

Постреквизиттері: Сурет, Живопись 2, Кӛркем еңбек суреті 2. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Жоғары әлеуметтік құндылықтарға, гуманистік педагогика идеяларға 

берілгендігін білдіреді; жалпы адами және ұлттық құндылықтарының біріккен жүйесіне баулиды; 

В)Дискриминация, экстремизмнің кез келген түрлеріне қарсы тұру қабілетін кӛрсетеді; С)Ерекше білім 
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қажеттілігі бар тұлғаға (оралман балалар, Қазақстанның резиденті емес, аз ұлт балалары, дарынды балалар, 

денсаулығы шектеулі балалар) педагогикалық қолдау кӛрсетеді. 

 

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

Пәннің атауы Кӛркемӛнердегі түстану 

Бағдарлама авторы: Кобланов. К. Р., Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әсемдік кӛркем кескіндеменің ерекшелігін ашып кӛрсету, жалпы және керекті 

композициялық сауаттылықпен қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Түстердің нышаны. Жақын-контрасты түстердің гармониялық үйлесімі. Диада 

құрастыру.Түстердің негізгі сипаттамалары. Хроматикалық және ахроматикалық түстер. Түс ӛңі, ашықтығы 

және түстің қанықтығы туралы баяндаңыз. Контраст типтері. Оларға сипаттама беріңіз. В.Кандинский 

локальды түстер. Сатылы бірізді контраст (үйлесім). Түстің кеңістіктегі әрекеті. Түс комбинацияларындағы 

тереңдік әсерінің мүмкіндігі. Түстің форма тудырушы қасиеті. Түстер үйлесімі. Симультанды контраст. 

Симультанды контрастың пайда болу және бейтарап шарттары. Спектр туралы түсінік.  

Пререквизиттері: Академиялық сурет 1, Кӛркем ӛнердегі сурет 1, Композиция. 

Постреквизиттері: Сурет, Живопись 2, Кӛркем еңбек суреті 2. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: 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 

пайдалана алуды,кәсіби мәдениет негіздерін меңгеруді,оқу-тәрбие үдерісінде сапаны калыптастыру үшін 

кӛркемдік білім алу мүмкіндіктерін пайдалануды,кәсіби және жеке тұлға құзырлылығын (тарихи-мәдени, 

кӛркемдік-практикалық), кӛркем ӛнер мәнерін, эстетикалык және рухани-ӛнегелілік мұраттарға бага бере 

білуді, когамдык карым-қатынас пен кәсіби әрекетінде ӛзін толык кӛрсете алатын білімді, іскерлік дагдыларын 

және шығармашылык кабілеттін қолдана білу. 

 

3.2 Модуль Конструктивті және декоративті ӛнер 

 

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

Пәннің атауы:  Конструктивті сурет 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: Академиялық сурет 1, Кӛркем ӛнердегі сурет 1, Композиция. 

Постреквизиттері: Сурет, Живопись 2, Кӛркем еңбек суреті 2. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Мүсінің түрлерін, әр түрлі материалдардан илеудің тәсілдерін, илеудің 

ережелерін және де жұмыс барысында қолданылатын құрал-жабдықтардың түрлерін білу және түсінуі қажет. 

В) Шығармашылық міндеттерді шешудегі жұмыстарға бағытталған атақты шет ел және отандық плостик 

мүсіншілерінің еңбектерін практикада қолдана білу. С)Құстардың, жан-жануарлардың, адам анатомиясы 

жӛнінде білімін қалыптастыру. D)Оқуға біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, ой-танымдық, логикалық 

талдау және шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Тиянақтылыққа, ұқыптылыққа және ынталылыққа 

тәрбиелеу.Е)Әр түрлі материалдардың мүмкіндігіне қарамастан, кӛлемді композициялық жұмыстарды шығару. 

 

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

Пәннің атауы:  Декоративті живопись 2 

Бағдарлама авторы: Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Декоративті живопись 2бетіндегі 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. 
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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: Академиялық сурет 1, Кӛркем ӛнердегі сурет 1, Композиция. 

Постреквизиттері: Сурет, Живопись 2, Кӛркем еңбек суреті 2. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Жоғары әлеуметтік құндылықтарға, гуманистік педагогика идеяларға 

берілгендігін білдіреді; жалпы адами және ұлттық құндылықтарының біріккен жүйесіне баулиды. 

В)Дискриминация, экстремизмнің кез келген түрлеріне қарсы тұру қабілетін кӛрсетеді. С)Ерекше білім 

қажеттілігі бар тұлғаға (оралман балалар, Қазақстанның резиденті емес, аз ұлт балалары, дарынды балалар, 

денсаулығы шектеулі балалар) педагогикалық қолдау кӛрсетеді. 

 

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

Пәннің атауы Түс қабылдау психологиясы 

Бағдарлама авторы: Кобланов. К. Р., Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әсемдік кӛркем кескіндеменің ерекшелігін ашып кӛрсету, жалпы және керекті 

композициялық сауаттылықпен қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Түстердің нышаны. Жақын-контрасты түстердің гармониялық үйлесімі. Диада 

құрастыру.Түстердің негізгі сипаттамалары. Хроматикалық және ахроматикалық түстер. Түс ӛңі, ашықтығы 

және түстің қанықтығы туралы баяндаңыз. Контраст типтері. Оларға сипаттама беріңіз. В.Кандинский 

локальды түстер. Сатылы бірізді контраст (үйлесім). Түстің кеңістіктегі әрекеті. Түс комбинацияларындағы 

тереңдік әсерінің мүмкіндігі.Түстің форма тудырушы қасиеті. Түстер үйлесімі. Симультанды контраст. 

Симультанды контрастың пайда болу және бейтарап шарттары. Спектр туралы түсінік.  

Пререквизиттері: Академиялық сурет 1, Кӛркем ӛнердегі сурет 1, Композиция. 

Постреквизиттері: Сурет, Живопись 2, Кӛркем еңбек суреті 2. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: 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 

пайдалана алуды,кәсіби мәдениет негіздерін меңгеруді,оқу-тәрбие үдерісінде сапаны калыптастыру үшін 

кӛркемдік білім алу мүмкіндіктерін пайдалануды,кәсіби және жеке тұлға  құзырлылығын (тарихи-мәдени, 

кӛркемдік-практикалық), кӛркем ӛнер мәнерін, эстетикалык және рухани-ӛнегелілік мұраттарға бага бере 

білуді, когамдык карым-қатынас пен кәсіби әрекетінде ӛзін толык кӛрсете алатын білімді, іскерлік дагдыларын 

және шығармашылык кабілеттін қолдана білу.  

 

4.1 Модуль  Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізі 

 

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

Пәннің атауы:  Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 

Бағдарлама авторы: Кемалова Г.Б.,  Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасы білім беру ұйымының Бейнелеу ӛнері және сызу 

мамандығы студенттерінің оқыту жетістіктеріне критериалды бағалау жұйесін ендіру және тиімді меңгеруіне 

септігін тигізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бағалаудың ӛлшемдік технология пәні-ғылыми-педагогикалық негіздерді, 

критерийлік бағалауды ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық негіздерін, бағалау түрлері және 

оқушылардың оқу нәтижелерін бағалауды жоспарлау технологиясын, оқушылардың оқу жетістіктерін 

бағалаудың түрлері, (диагностикалық, қалыптастырушы, жиынтық бағалау). қалыптастырушы бағалауды, 

портфолио - оқушының оқу жетістігін бағалау құралын, ӛзін- ӛзі бағалауды, жиынтық бағалауды қарастырады 

Пререквизиттері:Мектеп бағдарламасына сәйкес «геометрия», «кӛркем еңбек», «сызу» 

Постреквизиттері: Кӛркем еңбек пәнін оқытудың әдістемесі,Кӛркем еңбек суреті , Кӛркем еңбек живописі  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Студенттер-білім беру менеджментінің теориялық-әдіснамалық 

негіздерін: педагогикалық менеджменттің қызметін, заңдылықтарын, ұстанымдарын, әдістерін, педагогикалық 

менеджменттің жүйе қалыптастырушы факторларын, білім берудегі менеджмент тұжырымдамасының даму 

тарихын; жүйелілік, гумандылық, құзіреттілік, технологиялық ыңғайлар негізінде мектепті басқарудың 

ерекшеліктерін шешу және талдау арқылы біліктіліктерін  қалыптастырады. 

 

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

Пәннің атауы:  Скульптура және пластикалық анатомия 

Бағдарлама авторы:  Қобланов Қ.Р 

Курсты оқытудың мақсаты: Мүсіннің үш жақтылығының арқасында жазықтықтағы әр бір бӛліктердің 

композициялық кӛлемін сонымен қатар анатомиялық жақтарында кӛрсету болып табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Бейнелеу ӛнері мұғалімнің практикасындағы мүсін ӛнері пәнінің мағынасы. Мүсін 

ӛнерінің материалдары мен технологиясы. Модельге қарап барельефті орындау (плита, ӛсімдік ӛрнегі). 

Композициялық тапсырма портрет. 

Пререквизиттері: Перспектива, Академиялық сурет 1, Академиялық живопись 1 

Постреквизиттері: Кӛркем бұйымдарды конструкциялау,  Металлды кӛркемдеп ӛңдеу 2  (техникалық). 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Мүсінің түрлерін, әр түрлі материалдардан илеудің тәсілдерін, илеудің 

ережелерін және де жұмыс барысында қолданылатын құрал-жабдықтардың түрлерін білу және түсінуі қажет. 

В)Шығармашылық міндеттерді шешудегі жұмыстарға бағытталған атақты шет ел және отандық плостик 

мүсіншілерінің еңбектерін практикада қолдана білу. С)Құстардың, жан-жануарлардың, адам анатомиясы 

жӛнінде білімін қалыптастыру. D)Оқуға біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, ой-танымдық, логикалық 

талдау және шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Тиянақтылыққа, ұқыптылыққа және ынталылыққа 

тәрбиелеу.Е) Әр түрлі материалдардың мүмкіндігіне қарамастан, кӛлемді композициялық жұмыстарды шығару. 

 

4.2  Модуль  Жаңартылған білім беру бағдарламасы және скульптура 

 

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

Пәннің атауы:  Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 

Бағдарлама авторы: Кемалова Г.Б.,  Алгартова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасы білім беру ұйымының Бейнелеу ӛнері және сызу 

мамандығы студенттерінің оқыту жетістіктеріне критериалды бағалау жұйесін ендіру және тиімді меңгеруіне 

септігін тигізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бағалаудың ӛлшемдік технология пәні- ғылыми-педагогикалық негіздерді, 

критерийлік бағалауды ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық негіздерін, бағалау түрлері және 

оқушылардың оқу нәтижелерін бағалауды жоспарлау технологиясын, оқушылардың оқу жетістіктерін 

бағалаудың түрлері, (диагностикалық, қалыптастырушы, жиынтық бағалау). қалыптастырушы бағалауды, 

портфолио - оқушының оқу жетістігін бағалау құралын, ӛзін- ӛзі бағалауды, жиынтық бағалауды қарастырады 

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасына сәйкес «геометрия», «кӛркем еңбек» 

Постреквизиттері: Кӛркем еңбек пәнін оқытудың әдістемесі, Кӛркем еңбек суреті, Кӛркем еңбек живописі  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Студенттер-білім беру менеджментінің теориялық-әдіснамалық 

негіздерін: педагогикалық менеджменттің қызметін, заңдылықтарын, ұстанымдарын, әдістерін, педагогикалық 

менеджменттің жүйе В)қалыптастырушы факторларын, білім берудегі менеджмент тұжырымдамасының даму 

тарихын; С) құзіреттілік, технологиялық ыңғайлар негізінде мектепті басқарудың ерекшеліктерін шешу және 

талдау арқылы біліктіліктерін  қалыптастырады. 

 

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

Пәннің атауы:  Шағын пластикалық анатомия 

Бағдарлама авторы:  Қобланов Қ.Р 

Курсты оқытудың мақсаты: Мүсіннің үш жақтылығының арқасында жазықтықтағы әр бір бӛліктердің 

композициялық кӛлемін сонымен қатар анатомиялық жақтарында кӛрсету болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бейнелеу ӛнері мұғалімнің практикасындағы мүсін ӛнері пәнінің мағынасы. Мүсін 

ӛнерінің материалдары мен технологиясы. Модельге қарап барельефті орындау (плита, ӛсімдік ӛрнегі). 

Композициялық тапсырма портрет. 

Пререквизиттері: Перспектива, Академиялық сурет 1, Академиялық живопись 1 

Постреквизиттері: Кӛркем бұйымдарды конструкциялау,  Металлды кӛркемдеп ӛңдеу 2  (техникалық). 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Мүсінің түрлерін, әр түрлі материалдардан илеудің тәсілдерін, илеудің 

ережелерін және де жұмыс барысында қолданылатын құрал-жабдықтардың түрлерін білу және түсінуі қажет. 

В)Шығармашылық міндеттерді шешудегі жұмыстарға бағытталған атақты шет ел және отандық плостик 

мүсіншілерінің еңбектерін практикада қолдана білу. С)Құстардың, жан-жануарлардың, адам анатомиясы 

жӛнінде білімін қалыптастыру. D)Оқуға біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру, ой-танымдық, логикалық 

талдау және шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Тиянақтылыққа, ұқыптылыққа және ынталылыққа 

тәрбиелеу.Е) Әр түрлі материалдардың мүмкіндігіне қарамастан, кӛлемді композициялық жұмыстарды шығару. 
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6В02101 – ХОРЕОГРАФИЯ 

1 КУРС 

Қабылдау жылы 2020 жыл 

Компонент 

МК/ТК 
Пәндер коды Пәндер атауы 
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р
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т
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ы
 

1 Модуль - Заман тарихы, хореографияның пәндедерінің әдістемелік негіздері, 14 академиялық  кредит 

ЖББП МК KKZT 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 5 

БП  ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП  ЖК HSBOAN 1202  Халықтық-сахналық биді оқытудың әдістемелік негіздері 1 1 4 

3 Модуль - Хореографиялық пәндердің әдістемелік негіздері, 9 кредит 

БП ЖК KBOAN1  1203 Қазақ биін оқытудың әдістемелік негіздері 1 2 5 

БП  ЖК TTB1  1204 Тарихи - тұрмыстық биі 1 2 3 

БП   Оқу практикасы 2 1 

 
1 Модуль - Заман тарихы, хореографияның пәндедерінің әдістемелік 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: Халықтық-сахна биін оқытудың әдістемелік негіздері 1 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Халықтық-сахна биі 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 Халық-сахналық 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 
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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.  

 

3 Модуль - Хореографиялық пәндердің әдістемелік негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Қазақ биін оқытудың әдістемелік негіздері 1. 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ биін оқытудың негіздері - әр түрлі би репертуарын  тандай және оны 

практика жүзінде қолдануға қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны Ұлттық би әлеметтерін қозғалыста қалыптастыру. Әдістерін пайдалану. 

Педагогикалық технологияларды қолдану. Негізгі қимылдарды – дәстүрлі ер адамдардың мен әйел 

адамдарымен  элементетрім 

Пререквизиттері: Халықтық-сахна  биін оқытудың әдістемелік негіздері 1, Музыка мектеп курсы. 

Постреквизиттері: Фольклор биі, Классикалық бидің әдістемелік негіздері 2. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазақ биін оқытудың негіздері - 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. Д)Білу керек 

ертегі кейіпкерлерінің 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. 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: Тарихи - тұрмыстық биі 1. 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Мамбетова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Хореография тарихи жағынан қалыптастыру,даму ,ӛсіп-ӛркендеу жолы әрбір 

ұлттын әр халықтың ӛмір-тұрмысымен, би ӛнірімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны 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: Музыка мектеп курсы, Халықтық-сахна  биін оқытудың әдістемелік негіздері 1. 

Постреквизиттері: Фольклор биі, Классикалық бидің әдістемелік негіздері 2. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)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. 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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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 
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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 

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: Бейнелеу ӛнерінің тарихы мен теориясын, сәулет ӛнерін білу, заманауи ӛнер. 

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 
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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 

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. 
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Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

6В02102 – ДИЗАЙН 

1(3) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы 2020 жыл 

Компонент 

МК/ТК 
Пәндер коды Пәндер атауы 

С
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3. Модуль Кӛркемдік пәндер, 18 академиялық кредит 

БП ЖК Sur (I)  1207 Сурет I 2 5 

БП ЖК ОТ 1208 Ӛнер тарихы 1 4 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК Tus  1204 Түстану 2 3 

БП   Оқу практикасы 2 1 

5.1 Модуль Дизайндық шрифт пәндері, 10 академиялық кредит  

БП ЖК Kes (2) 2207 Кескіндеме ІІ 2 5 

БП ТК Mak (2) 2208 Макеттеу 2 5 

 

5.1 Модуль Дизайндық шрифт пәндері 

 

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

Пәннің атауы: Кескіндеме ІІ 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Кеңістік адам суреті, Құрылымдаудың модельдерін техникалық эстетикаға баулу 

және студенттердің білімі мен икемділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кеңістік адам суреті. Сәулеттік және заттық кеңiстiктiк орта. Сәулет – дизайнерлік 

сурет үлгілерінің графикалық әдістері. 

Пререквизиттері: «Сурет негіздері», «Композиция - 1», «Сызу» мектеп курсы 

Постреквизиттері: «Жобалық графика», «Жобалау» 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Біліу жәнен түсіну:- заттың шынайы жазықтықта орналастыру қағидасын 

түсіну мен сурет салу әдісін білу.Графикалық құралдардың қасиеттері мен әртүлі техникалық әдістердің 

ерекшеліктерін білу.-табиғаттың заңдылықтары мен құбылыстары жайлы түсінік;-реалистік бейне қағидасы 

мен түрлі әдістер жайлы түсінік; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдану: Табиғаттағы 

бейнелердің шынайы келбетін – қарап салу арқылы, кӛз алдына елестету арқылы, ойға түсіру арқылы бейнелеу. 

Меңгерген шеберлік пен білімді қолдау арқылы шығармашылық сурет пен аяқталған кӛркем картиналар жасау.-

графикалық құралдармен жұмыс істей алу принциптерін;-графикалық құралдардың қасиеттері мен белгілі 

ерекшеліктерін. С. Пайымдай білу, қортынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: -Кеңістік туралы 

түсініктің дамуын пайымдау. Реңдік ортаның қалыптасуы мен бейненің даму тұтастығын пайымдау. 

Кӛркемӛнерлік негіздер арқылы шығармашылық қабілеттерді қалыптастыру. Д.Қарым-қатынас іскерлігі: Сурет 

заңдылықтары мен композиция және кӛркем құралдарды қолдана алу.- Бейнелеу процесінің құрылысын 

қолдана білу. Е.Оқудағы іскерлік: Стилизация әдісін сурет салу кезінде шынайы қолдану. Бейненің сипаттық 

ерекшелігі мен қасиетін сурет заңдылығы арқылы кӛрсету.  

 

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

Пәннің атауы: Макеттеу 

Бағдарлама авторы: Калмен С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: тапсырмаларын тиімді шешу үшін жобалық қызметті құзіретті ұйымдастырудың 

рӛлін игеру; болашақ жобаның кезеңдерін жоспарлау негіздері мен әдістерін зерттеу; жобалау жұмыстарында 

уақытты басқару негіздерін оқып үйрену; жеке және бірлескен (ұжымдық) жобалық іс-шараларға арналған 

міндеттерді қалыптастыру және тұжырымдау дағдыларына ие болу; шығармашылық идеяларды құруда және 

жетілдіруде инновациялық шығармашылық технологиялар мен әдістерді қолдану; шығармашылық дизайн мен 

кәсіби ӛсудің ұжымдық және жеке құралы ретінде «дизайн зертханасын» құру; дайын жобаны презентацияға 

(соның ішінде тапсырыс берушіге), кӛрмені, қарауды, басып шығаруды, мұрағатты дұрыс жобалау дағдыларын 

игеру 

Пәнің қысқаша мазмҧны: Жаңа үлгілерді кұру барысында мемлекеттік білім стандартына сәйкес 

инновациялық технологияларды пайдаланумен катар, жүйелі кӛзқарас, бұйымдардың конструкциялық 

параметрлерін оптимизациялау, құрастыру жұмыстарды орындау әдістемелері негізінде жеңіл ӛнеркәсіп 

бұйымдар сапасын конструкциялау мен қалыптастырудың прогрессивті әдістемелерін игеру үшін теоретикалық 

және тәжірибелік дағдыларын игеруді қамтамасыз ету. 
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Пререквизиттері: Ӛнер тарихы, Композиция, Түстану 

Постреквизиттері: Сәулеттік дизайн  нысандарын жобалау, Дизайн нысандарын ӛндіру,  Дизайн нысандарын  

құрылымдау, Сәулеттік ортаның  типологиясы, Ландшафтық дизайн 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Фронтальды, кӛлемді және кеңістік композицияларды құру қағидаларын 

біледі; В)Геометриялық дене беттерінің пластикалық шешімдерін таба алады; С)Геометриялық дене беттерінің 

ритмикалық бӛлінуін біледі. Д)Академиялық жуу техникаларын, колористік шешімдерін орындайды; 

Е)Қарапайым және күрделі макеттер  мен  геометриялық денелердің макеттерін орындайды. 

 

6В07207 - ЖЕҢІЛ ӚНЕРКӘСІП  БҦЙЫМДАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ҚҦРАСТЫРЫЛУЫ 

1 КУРС 

Қабылдау жылы 2020 жыл 

Компонент 

МК/ТК 
Пәндер коды Пәндер атауы 

С
ем
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3. Модуль. Мамандықтың базалық негіздері, 14 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 

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. 
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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: Бұйымды жобалау технологиясы, Ӛндірісті жобалау және ұйымдастыру. 

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; 

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:  «Сызу сурет бейнелеу ӛнері» мектеп курсы 

Постреквизиттері: Костюм композициясы, Киімді компьютерлік құрастыру 

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: Биология, химия мектеп курсы 

Постреквизиттері: Киімге арналған материалдар, Тігін ӛндірісінің материалтануы 

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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