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Білім беру бағдарламасы 

1. Білім беру бағдарламасының атауы: 6В01405 «Көркем еңбек және сызу» 

2. Білім беру бағдарламасы деңгейі: Білім беру бакалавры 

Білім беру саласының коды мен атауы: 6В01 - Педагогика ғылымдары 

Оқыту бағытының коды мен классификациясы: 6В014 - Жалпы даму пәні мамандығы бар 

мұғалімдерді дайындау 

Білім беру бағдарламасының атауы: 6В01405 –«Көркем еңбек мен сызу» пәні 

мұғалімдерін даярлау. 

 6В01405 - «Көркем еңбек және сызу» білім беру бағдарламасы келесі нормативтік 

құжаттарға сәйкес әзірленген: 

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі No 319-III 

Заңы (24 мамыр 2018 ж. Өзгертулер мен толықтырулармен); 

Қазақстан Республикасының білімі мен ғылымын дамытудың 2020 - 2025 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген мектептегі білім беру мен оқыту 

жүйесін жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздері; 

Болон процесінің негізгі ережелері;Ұлттық жіктеу жүйесі (ҰЖЖ), 16.03 ж. Хаттамамен 

бекітілген. Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі 

Республикалық салалық үшжақты комиссияның 2016 ж.; 

«Білім беруші» кәсіби стандарты (2016 жылдың 23 қарашасындағы №2  

хаттамасымен бекітілген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

жанындағы әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік -еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі 

республикалық салалық үш жақты комиссия отырысының және «Атамекен» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2017 жылғы 8 

маусымдағы № 133 бұйрығы); 

Мектепте білім беру мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

бұйрығымен бекітілген); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы (өзгеріс енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 

05.05.2020 № 182, 28.08. 2020 ж. №372). 

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары 

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 563 

бұйрығымен бекітілген); 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі  білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген). 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

бұйрығы (өзгеріс енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.05.2020 № 182, 28.08. 

2020 жылғы № 372). 

3. Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

3.1 Білім беру бағдарламасының міндеттері 

6В01405 – «Көркем еңбек  және сызу мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламасының 

негізгі мақсаты: 

-толыққанды сапалы кәсіби білім алу үшін жағдайларды қамтамасыз ету,  көркем еңбек 

мен сызу саласындағы кәсіби құзыреттіліктер; 

- білім мен өнер саласындағы әр түрлі қызмет түрлерін тиімді жүзеге асыруға қабілетті, 

жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар жоғары білікті және бәсекеге 

қабілетті мамандарды кәсіби дайындау; 

- көрке еңбек және сызу саласындағы көркемдік, педагогикалық, ғылыми -зерттеу, 

әдістемелік және шығармашылық қызметті ұйымдастыру. 

- бітірушілерге шығармашылық қызметті табысты жүзеге асыруға, шығармашылық 

жобаларды құруға және дамытуға, эстетикалық экспрессивті пәндік кеңістіктік ортаны 



қалыптастыруда көркемдік, ғылыми және педагогикалық іс-әрекеттерді біріктіруде 

отандық шығармашылық өнерді насихаттауды жүзеге асыруды қамтамасыз ету.  

- жоғары кәсіби білім берудің келесі сатысында студенттердің шығармашылық әлеуетін, 

бастамасы мен жаңашылдығын дамытуға, білім алуды жалғастыруға жағдай жасау және 

сондай-ақ ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін. 

- Түлектердің әлеуметтік және тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру: іскерлік, 

ұйымшылдық, еңбексүйгіштік, көпшілдік, ұжымда жұмыс істей білу, мәдениет 

саласындағы басшылықпен, әріптестермен және серіктестермен өзара әрекеттесу, 

азаматтық жауапкершілік, кәсіби қызметте құқықтық нормаларды сақтау,  білім мен 

дағдылардың тиімділігі мен сапасын қолдану және бағалау қабілеті. 

-Мұғалімдердің шығармашылық және ғылыми еңбектерін басып шығаруды ұйымдастыру; 

      оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды қолдану бойынша мұғалімдерді оқытуды 

жалғастыру. 

 

3.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері. 

мақсатқа байланысты келесі тапсырмалар топтары құрылады: 

- сабақты өткізу және сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру кезінде бейнелеу өнері 

мен сызуды оқытудың мазмұнын, әдістерін, құралдарын, ұйымдастыру формалары мен 

процесін; 

- өнер мен сызу бойынша білім беру бағдарламаларын жүзеге асырудағы білім беру 

әдістері, құралдары мен процесі; 

- көркемдік жұмыс және сызу бойынша сабақты және сыныптан тыс жұмыстарды 

ұйымдастыру бойынша әріптестермен және әлеуметтік серіктестермен (білім, мәдениет 

мекемелері (ұйымдары), ата-аналар (оларды алмастыратын тұлғалар)мен өзара әрекеттесу 

әдістерін, құралдарын, нысандарын және ұйымдастыру формаларын; 

-жалпы білім беру ұйымдарында көркем еңбек және сызу бойынша білім беру 

бағдарламаларын іске асыру процесінде білім беру мен тәрбиелеуді құжаттамалық 

қамтамасыз ету. 

- Көркем еңбек және сызу пәнінің мұғалімі келесі іс -шараларға дайындалады (негізгі 

дайындық үшін): 

- оқу орындарында көркем шығармашылыққа үйрету. 

-оқу орындарында сызуды оқыту. 

- көркем еңбек, сәндік-қолданбалы өнер және сызу саласындағы жұмыстарды орындау. 

-көркем еңбек  және сәндік-қолданбалы өнер саласы бойынша сыныптан тыс жұмыстарды 

ұйымдастыру және өткізу. 

-көркем еңбек мен сызу бойынша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруды 

әдістемелік қамтамасыз ету. 

3.3 Біліктілік пен лауазымдар тізбесі: 

Аталған білім беру бағдарламасының түлегі  білім «бакалавр»  дәрежесін алады. 

- Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2010 

жылғы 25 қарашадағы №385 бұйрығымен бекітілген «Басшылар, мамандар және басқа 

қызметкерлер лауазымдарының біліктілік анықтамалығы»; 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі  

№338 бұйрығымен бекітілген «Педагогикалық қызметкерлер мен оларға теңестірілген 

тұлғалар лауазымдарының типтік біліктілік сипаттамалары» 

Бакалавриаттың түлегіне 6В01405- Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау 

бағдарламасы бойынша «білім бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі. 

3.4 Білім беру бағдарламасы түлегінің біліктілік сипаттамасы: 

3.4.1 Кәсіби қызмет саласы: 

6В01405- «Көркем еңбек және сызу» бакалаврының кәсіби қызметі- бұл көркем еңбек 

және сызу мұғалімдерін даярлау- бұл оқу орындары, білім беру жүйесі мен көркемдік 

өндіріс саласындағы әдістемелік іс-шаралар, жалпы білім беретін мектептер, 



педагогикалық колледждер, балалар жасөспірімдер орталықтары (БЖО), мектепке дейінгі 

мекемелер ( балабақшалар) 

Кәсіби қызметтің объектілері: 

6В01405- «Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламасы 

бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің объектілері: 

- мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру; 

- бастауыш, орта және мамандандырылған мектеп; 

- арнайы  мектеп; 

-академиялық, көркемдік шеберханаларда, баспаларда және ұйымдарда шығармашылық 

және ғылыми-зерттеу жұмыстарында; 

- техникалық және кәсіптік білім беруді ұйымдастыру. 

3.4.3. Кәсіби қызмет пәндері  

6В01405- «Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламасы 

бойынша бакалаврдың кәсіби қызметі  көркем еңбек және  сызу пәндерін  оқыту процесі. 

Білім беру бағдарламасын ұйымдастыруға бағытталған жұмыс болып саналады. 

3.4.4 Кәсіби қызметтің түрлері: 

6В01405- «Көркем еңбек және сызу» білім беру бағдарламасының бакалаврлары 

мұғалімдерін даярлауда кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады: 

тәрбиелік; 

- білім беру,  

- мәдени -ағарту; 

- өндірістікбезендіруші; 

- жобалау және дизайнерлік; 

- ғылыми зерттеуші; 

- әдіскер; 

- көркем  өнер шығармашыл. 

6В01405- «Көркем еңбек және сызу» білім беру бакалавры бойынша мұғалімдерді даярлау 

кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады: 

-әр түрлі оқу орындарында тәрбиелік (әлеуметтік-педагогикалық, оқытушылық) іс-

шаралар жүргізуде; 

- мәдени-ағартушылық қызметке дәрістер оқу, өнер туралы әңгімелер жүргізу, мұражайға, 

галереяларға, сәулет және ұлттық мәдениет ескерткіштеріне экскурсиялар жүргізуге; 

-өндірістіккөркемдік қызмет ішкі және сыртқы безендіру саласындағы жұмысты, 

кәсіпорында, фирмада суретші, полиграфиялық өндірісте кітап суретшісі қызметін 

қамтиды; 

-интерьерге, экстерьерге, басқа да объектілерге арналған конструкторлық жобаларды 

әзірлеуге, қолданбалы және өнеркәсіптік графика саласындағы жұмыстарға (дизайн, 

қаптамалар, этикеткалар, мөртаңбалар, белгілер, логотиптер, жарнамалар, буклеттер, 

пошта жиынтығы және т. .); 

-ғылыми -әдістемелік қызмет арт -педагогиканың, тұлғаның даму психологиясының өзекті 

мәселелерін шешуде, бейнелеу өнерін оқытудың жаңаша тәсілдерін қолдануда, 

оқушыларға жаңа оқыту әдістерін әзірлеумен, көркемдік білім берудің жаңа мазмұнын 

жобалауда; 

-көркем еңбек  мұғалімінің көркемдік-шығармашылық қызметі бағыты, кескіндеме, 

графика, мүсін, сәндік-қолданбалы өнер және т.б. өнер туындыларын жасауға 

бағытталған. 

 

3.4.5 Кәсіби қызметтің іс-әрекеті: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар мен практикалық сабақтар оқытудың 

инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, техниканың және ақпараттық 

жүйенің соңғы жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті түрде жүргізіледі; 



2) сыныптан тыс жұмыстар: студенттің өздік жұмысы, оның ішінде оқытушының 

жетекшілігімен, жеке консультациялар; 

3) оқыту және кәсіби практиканы жүргізу, дипломдық жұмысқа дайындау. 

Білім беру бағдарламасының мазмұны студенттерге пәндік, пәнаралық, психологиялық-

педагогикалық және әдістемелік білімдер жүйесін меңгеруге, әлеуметтік педагогика және 

өзін-өзі тану, педагогика және психология салаларындағы білімдері мен түсінігін 

көрсетуге және осы білімді қолдана білуге мүмкіндік береді  және кәсіби деңгейде 

түсіндіреді.Бағдарлама бойынша дәрістер, семинарлар, пікірталастар мен практикалық 

сабақтар, әр түрлі тәжірибе  студенттерге «Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін 

даярлау» білім беру бағдарламасында негізгі және арнайы құзыреттіліктерді дамытуға кең 

мүмкіндіктер береді, атап айтқанда теориялық білімдерді қолдану нақты әлеуметтік-

педагогикалық жағдайларды ескере отырып  оқу үрдісінде педагогикалық технологиялар 

мен ақпарат көздерін (мультимедиялық оқу бағдарламаларды, электрондық оқулықтар, 

интернет желілерін, технологиялар) ұтымды және шығармашылықпен пайдалану іс-

әрекеттерін қолданады. 

3.4.6 Кәсіби қызметтің типтік міндеттері: 

қалыптастырушы- ғаламдағы ғылыми, философиялық, діни, құқықтық, әлеуметтік 

суреттері туралы, адам өмірінің мәні, мақсаты мен мәні туралы ереженің болуы; 

әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар саласындағы негізгі ілімдер туралы, мәдениет және 

өнер саласындағы мәселелер мен процестер туралы, осы ғылымдардың кәсіби қызмет 

саласындағы әдістері туралы, коммуникативті қарым-қатынастың этикалық және 

құқықтық нормалары туралы және оларды арнайы бағдарламалар мен жобаларда 

дайындауда пайдалануға; 

жүйелеу - өнер саласындағы білім, әлеуметтік, педагогикалық жүйелер (жүйелі тәсіл, 

өнердегі жүйелілік принципі), психологиялық -педагогикалық білімді іздеу, ресімдеу, 

құрылымдау және жүйелеу дағдылары, жүйелі ойлау мен тұтас қабылдауға қабілетті 

педагогикалық шындық; 

зерттеу - дербес зерттеу және эксперименттік жұмыс, ғылыми-педагогикалық қызмет 

дағдыларына ие болу, жұмысты ұйымдастырудың негізгі әдістеріне иелік ету; 

коммуникативті – қазақ, орыс, шет тілдерін жетік білу, коммуникациялық технология, 

педагогикалық риторика және конфликтология, коммуникация бағыттары, сындарлы 

диалог жүргізу дағдылары мен көпмәдениетті, көпэтносты және көпконфессиялы 

қоғамдағы қарым-қатынасқа төзімді және педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті 

болу; 

технологиялық – өнер, мәдениет, білім, ақпарат, заманауи технологияларды іздестіру, 

бағалау, таңдау және қолдану дағдыларын меңгеру, жаңашылдыққа қабілетті, кәсіби 

шеберлікте озық болуға ұмтылу, бастамашылдық пен еңбекқорлық көрсету; 

бақылаушылық-басқару мен маркетинг өнері саласындағы білімге, бақылау мен бағалау 

материалын іске асыруға, дамытуға, алынған нәтижелерді түсіндіруге, лайықты өзін-өзі 

бағалау мен өзін-өзі бақылауға, әділдік пен объективтілікке ұмтылу  дағдыларына ие болу. 

 

4. Білім беру бағдарламасы бойынша бітірушінің білімі мен дағдысы 

6В01405 - Көркем еңбек және сызу білім беру бағдарламасының түлегі: 

Білу: 

- әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар саласындағы негізгі ілімдер мен әр түрлі кәсіби 

және арнайы қызметте осы ғылымдардың әдістерін қолдану принциптері; 

- адамның адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қатынасын реттейтін этникалық-құқықтық 

нормалар және оларды экологиялық және әлеуметтік жобаларды жасау кезінде ескеру; 

- әлеуметтік құбылыстар мен процестерді зерттеу принциптері, қоғамдық 

формациялардың экономикалық дамуының негіздері, мемлекеттік құрылымы, қызметі мен 

қоғамдық ұйымдары; 

- оқушылардың жас физиологиялық ерекшеліктері; 



- қоршаған ортаны қорғаудың өзекті мәселелері; 

-адам денесінің анатомиялық құрылымының жүйелері, пропорциялары, қозғалыс 

заңдылықтары, бас пен адам фигурасының пластикалық сипаттамалары, құрылысы мен 

пластика арасындағы байланыс; 

- психологиялық-педагогикалық жүйелердің даму тарихы, білім мен педагогика 

ғылымының даму перспективалары, психологиялық-педагогикалық зерттеулердің пәні 

мен әдістері; 

-педагогикалық процестің мәнін, оның қызмет ету шарттарын, оны басқаруды, жүйелілігін 

және диагностикасын; 

-әдістеменің ерекшеліктері мен ғылыми негіздері, оқу процесінің логикасы, көркемдік 

білімді меңгеру психологиясы, шығармашылық пен өнерді қабылдау дағдыларының 

дамуы; 

- пәндердің әдістемелік негіздері (сурет, перспектива, өнертану, кескіндеме, бейнелеу, 

мүсін және пластикалық анатомия және т.б.), қоршаған шындықты тану әдістерінің 

ерекшеліктері, көркемдік іс -әрекеттің әдістері; 

-педагогикалық, шығармашылық және образдық процестердің құрылымын, осы 

процестердің теориялық негіздерін, бейнелеу құралдарын; 

- мамандану пәндерінің мазмұнын құрайтын қызмет әдістерінің мәні, ерекшелігі; 

-көркемдік стильдердің тарихы мен теориясы және мамандану пәндері бойынша оқыту 

технологиясы; 

- көркем еңбек және сызу мұғалімінің, суретшінің кәсіби қызметінің ерекшелігі; 

- таңдалған  кәсібінің көркемдік практикада даму тенденциясы; 

- мектепте жоспарланған осы білім беру бағдарламасы бойынша білім мазмұны, іс-әрекеті; 

-көрнекі ақпаратты қолданудуң негізгі құралдарын, әдістерін, жолдарын біледі; 

графикалық кескіндердің негізгі түрлерін; негізгі жобалау әдістері мен графикалық 

құралдарды; геометриялық денелердің пайда болу заңдылықтарын; сызба құрастырудың 

жалпы ережелерін; инженерлік жалпы түсініктер, құрылыс сызбалары, топографиялық 

сызба элементтері; өнімді жобалау және дайындау кезеңдері; визуалды ақпаратты қолмен 

және компьютерлік графика арқылы көрсету әдістері мен құралдары; 

Біле білу: 

-өзінің шығармашылық бейнелеу және педагогикалық іс -әрекетінде әр түрлі өнер 

түрлерінің даму теориясы мен тарихы туралы білімді қолдану; 

-теориялық және практикалық деңгейде көрнекі әдістемелік аспектілерде көркем 

шығармашылық мәселелерін шешу; 

-оқушылардың эстетикалық талғамын, пайымдауларын, бағалауын, мәдени құбылыстар 

мен халықтық дәстүрлерге эстетикалық көзқарасын қалыптастыру; 

-білім беру бағдарламасының пәндері бойынша өзінің көркемдік-педагогикалық шеберлік 

деңгейін көтеру; 

-білім беру бағдарламасының пәндері бойынша алған теориялық білімді практикалық 

бейнелеу іс -әрекетінде, есте сақтау,табиғи бейнеден, дайын өнер туындыларын көріп 

жасауда қолдану; 

- таңдаған мамандығына сәйкес эскиздер мен дайын көркем шығармаларды орындау; 

-өнер туындылары мен көркем бейнелеу құралдарын өнердің дамуындағы стиль және 

көркемдік тенденциялар тұрғысынан талдау; 

-оқу жұмысын жүргізу, студенттердің бағдарламалық материалды игеру дәрежесін 

анықтау, олардың бойында білім мен білікті өз бетінше толықтыру дағдыларын 

қалыптастыру; 

-оқыту мен дамытудың әр түрлі формалары мен әдістерін, оқушылардың көркемдік, 

шығармашылық, тәрбиелік, еңбек және қоғамдық іс -әрекетіне жетекшілік етудің 

прогрессивті әдістерін қолдану; 

-бейнелеу өнері саласында оқушылардың көркемдік-шығармашылық қабілеттерін, 

эстетикалық идеяларын, пайымдаулары мен бағалауларын дамыту; 



-озық көркемдік,педагогикалық тәжірибені талдау, жинақтау және қолдану, кәсіби  және 

педагогикалық біліктілігін жүйелі түрде жоғарылату; 

-ғылыми-зерттеу қызметі саласында жобаны әзірлеу барысында пәнді, зерттеу объектіні  

түрлендіруде білу, дипломдық жұмысты түсіну және орындай алу; 

-оқушылардың жас ерекшеліктері мен жеке өзіндік ерекшеліктерін, оқушылар 

топтарының әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін және нақты педагогикалық 

жағдайларды ескере отырып, көркем еңбек және сызу саласы бойынша алған білімдері 

мен  дағдыларын шығармашылық  жұмыстарды  шешуде қолдану; 

-эскиздерді, жұмыс сызбаларын, техникалық сызбаларды және басқа да көрнекі суреттерді 

орындауға, әр түрлі орындау техникасы мен материалдарды қолдана отырып, графикалық 

және кескіндеме жұмыстарын, пластикалық формаларды (рельефтер, мүсіндер) жасау, 

композициялық жұмыстарды шешу; 

-бейнелеу өнерінің көрнекі және экспрессивті құралдарды қолданатын көркем 

шығармалардың мазмұнын және оның идеялық шығармашылық ізденісін талдау; 

оқушылардың эстетикалық ойлары мен көркемдік қабілеттерінің дамуына ықпал ету, 

олардың көркем шығармашылыққа деген қызығушылығын қалыптастыру; 

-интерьердің жобаларын әзірлеу,  өнер туындыларын жасау; 

-оқу-тәрбие үрдісінде қол жеткізілген нәтижелерді қолдана отырып  оқушылармен  бірге 

мәдениет және өнер ескерткіштерін зерттеуді ұйымдастыра отырып, өлкетану және 

экскурсиялық жұмыстармен айналысу. 

-теориялық білімді  білім беру бағдарламасының пәндері бойынша практикалық 

көркемдік және шығармашылық қызметте қолдана білу; қалай кесуді, модельдеуді, 

конструкциялауды, тігуді  және т.б. 

-өз бетімен ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-эксперименттік жұмыс, ғылыми-

педагогикалық қызмет дағдыларына ие болу, жұмысты ұйымдастырудың негізгі әдістерін 

меңгеру дағдысы болуы; 

-бағдарламалық - кәсіби қызметте пәндік, психологиялық, педагогикалық және  

-әдістемелік-білім жүйесіне ие болу, суретшінің, мұғалімнің кәсіби борышын, 

шығармашылық және педагогикалық қызметтің нәтижелерін  жауапкершілікті сезіну; 

-пәнаралық - педагогикалық интеграция саласындағы білімге, педагогикалық 

мәселелерді шешуде әр түрлі пәндік саладағы білімдерді біріктіру дағдыларына ие болу, 

әлеуметтік серіктестік пен педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті болу; 

-әлеуметтік - адам құқықтары саласындағы білімге (халықаралық, құқықтық актілерге, 

-Қазақстан Республикасының білім беру және балаларды қорғау саласындағы 

заңнамасына), мұғалімнің кәсіби ар -намысы мен қадір -қасиетін қорғау дағдыларына ие 

болу, сондай-ақ кәсіби этика нормаларын сақтауға, көркем еңбек  және сызу білім беру 

бағдарламасының әлеуметтік маңыздылығын сезінуге; 

-дамытушы-қазіргі заманғы өнер саласындағы білімге, жоғары кәсіби суретшілердің 

тәжірибесін зерттеуге, жалпылауға, таратуға және қолдануға дағдыларға ие болу, өзін-өзі 

тәрбиелеу мен өзін-өзі тануға ұмтылу; 

шығармашылық - көркем шығармашылық саласындағы білімге, шығармашылық 

қызметтің теориялық негіздеріне, кәсіби қызметті қайта құруға, өнердегі өзіндік 

инновациялық идеяларды енгізуге, стандартты емес шешімдерді табуға, декоративті 

өнердің бірегей туындыларын жасай білу дағдыларына ие болу; 

құзыретті болу- білім берудің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуда; 

-Болашақта көркем еңбек және сызу білім беру бағдарламасының мәні мен әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, оған тұрақты қызығушылық таныту. 

- Өз ісіңізді ұйымдастырыңыз, кәсіби мәселелерді шешудің стандартты әдістерін 

таңдаңыз, олардың тиімділігі мен сапасын бағалаңыз. 

- Стандартты және стандартты емес жағдайларда шешімдер қабылдау және олар үшін 

жауапкершілік арту, 



- кәсіби міндеттерді тиімді орындау, кәсіби және тұлғалық даму үшін қажетті ақпаратты 

іздеу және пайдалану; 

-ұжымдық және топта жұмыс істеу, өзара әрекеттесу үшін ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды кәсіби қызметте қолдану, өнердегі білім беруді ұйымдастыру мәселелері 

бойынша әріптестермен әлеуметтік серіктесте болу. 

-Оқу үрдісінің сапасына жауапкершілікті ала отырып, мақсат қою, оқушылардың 

белсенділігін ынталандыру, олардың жұмысын ұйымдастыру және бақылау. 

- кәсіби және жеке даму міндеттерін өз бетінше анықтау, өзін-өзі тәрбиелеумен айналысу, 

кәсіби дамуды саналы түрде жоспарлау 

-мақсат қою, жаңартылғын білім беру мазмұнының технологияларының өзгеру 

жағдайында кәсіби қызметті жүзеге асыру. 

- Заңды нормативтік құқықтық актілерге сәйкес кәсіби қызмет құру. 

- Көркем еңбек және сызу пәнін  оқыту 

білім беру мекемелерінде. 

- Мақсаттар мен міндеттерді анықтау,  көркем еңбек және сызу  сабақтарын жоспарлау 

- көркем еңбек сабағын ұйымдастыру және өткізу 

- жаттығудың барысы мен нәтижесін бағалау. 

- көркем еңбек сабағына талдау жасаңыз 

-  сызу пәнін оқыту процесін растайтын құжаттаманы жүргізу. 

- Білім беру ұйымдарында  сызу сабағында оқушыларды  үйрету. 

- Мақсаттар мен міндеттерді анықтау,  сызу сабағын жоспарлау; 

- көркем еңбек сабағын ұйымдастыру және өткізу. 

- Жаттығудың барысы мен нәтижелерін бағалау; 

- сызу сабағын талдаңыз; 

- сызуды оқыту процесін қолдайтын құжаттаманы жүргізу; 

- көркем еңбек, сәндік-қолданбалы өнер және сызу саласындағы жұмыстарды орындау; 

- графикалық жұмысты  ойға түсіру арқылы, есте сақтау және әр түрлі техникада көрсету; 

- ойға түсіру арқылы, есте сақтау және әр түрлі техникада сурет салу; 

- ойға түсіру арқылы көлемді пластикалық жұмысты орындау,есте сақтау және әртүрлі 

материалдарды презентациялау; 

- әр түрлі материалдардан, көркем және шығармашылық композициялардан сәндік -

қолданбалы өнер, декорация, дизайн және халықтық қолөнер бойынша жұмыстарды 

орындау; 

- қолмен салынған графикадағы сызбалар мен эскиздерді оқу және орындау; 

- сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу, және сәндік-қолданбалы өнер 

саласында. 

- жалпы білім беру мекемесінде көркем еңбек және сәндік қолданбалы  өнер 

саласындағымақсаттары мен міндеттерін айқындау, сыныптан тыс шараларды жоспарлау. 

- сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу. 

-оқушыларды, ата-аналарды (оларды алмастыратын тұлғаларды) сыныптан тыс 

жұмыстарға қатысуға ынталандыру. Көркем еңбек және сызу пәнінен білім беру 

бағдарламаларын жүзеге асыруды әдістемелік қамтамасыз ету. 

 

5. Оқыту нәтижелері 

Оқыту нәтижелерінің  білім деңгейі Дублин дескрипторлары негізінде анықталады. 

Сонымен қатар, оқытудың бес негізгі нәтижесі бар: 

ОН1- білу және түсіну (осы саладағы ең озық білім элементтерін қоса алғанда, зерттелетін 

саладағы білім мен түсінікті көрсету); 

ОН2 - білім мен түсінгенді қолдану (бұл білім мен түсінгенді кәсіби деңгейде қолдану 

үшін); 

ОН3 – пайымдауларды қалыптастыру (дәлелдерді тұжырымдау және зерттелетін саладағы 

мәселелерді шешу); 



ОН4 – коммуникациялық дағдылар (әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере 

отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру; 

ОН5 - Оқу дағдылары немесе оқу қабілеті (ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен 

шешімдерді кәсіби  мамандарға  жеткізу үшін). 

6. Білім беру бағдарламасының Оқыту нәтижелері (құзыреттері) 

6.1 Құзыретті тізбесі 6В01405 Көркем еңбек және сызу мұғалімін даярлау 

Құзыреттілік тәсіл әдістері әлемнің түрлі елдерінде белсенді және тиімді қолданылады 

және "Болон процесі"шеңберінде негізін қалаушы болды. 

ЖОО түлегінің жалпы құзыреті жалпы білімділікке, әлеуметтік-этикалық құзыреттерге, 

экономикалық және ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттерге, өзгерістер мен 

белгісіздіктердің үдемелі серпіні жағдайында әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлдерді 

алмастыруға дайындыққа, географиялық және әлеуметтік ұтқырлыққа, сондай-ақ басқа да 

арнайы құзыреттерге қойылатын талаптар негізінде қалыптасады. 

 

Шифр және 

құзыреттердің 

атауы 

Шифр және құзыреттердің 

түрлері 

 

Шифр және құзыреттердің мақсаттары 

мен міндеттерін айқындау 

 

1.Базалық 

(ЖБП блогы)  

1.1 Дүниетанымдық 1.1.1дәлелдемелерге негізделген 

мәселелер мен қорытындыларды анықтау 

үшін әлемді түсіндіретін білім мен 

әдіснаманың негіздерін пайдалануға, 

кәсіби міндеттерді шешу үшін өз білімі 

мен әдіснамасын қолдануға қабілетті; 

1.1.2 дүниетанымдық, әлеуметтік және 

тұлғалық маңызды философиялық 

мәселелерді түсінуге және талдауға 

қабілетті; 

1.1.3интеллектуалды, мәдени, 

адамгершілік және кәсіби өзін-өзі дамыту 

мен өзін-өзі жетілдіруге қабілетті, 

ауызша сөйлеуді және жазбаша іс-

әрекетті  логикалық дұрыс, дәлелді және 

анық құруға қабілетті; 

1.1.4 ойлауға, төзімділікті 

қалыптастыруға қабілетті; 

1.1.5 тарихи үдерістерді анықтауға, 

этникалық сананы қалыптастыруға, 

мәдениет пен дәстүрді сақтауға қабілетті; 

1.1.6 саяси құбылыстар мен процестердің 

құрылымы мен нысандарын талдауға, 

саяси жүйелер мен құбылыстарды 

құрылымдық-функционалдық талдауға 

қабілетті; 

1.1.7 елде және әлемде болып жатқан 

әлеуметтік-экономикалық оқиғалар мен 

процестерді талдауға және бағалауға 

қабілетті және белсенді азаматтық 

ұстанымға ие; 

1.1.8 кәсіби міндеттерді шешу кезінде 

гуманитарлық және әлеуметтік-

экономикалық ғылымдардың негізгі 

ережелері мен әдістерін қолдануға 



қабілетті; 

1.1.9 діни-дүниетанымдық сананы 

қалыптастыруға қабілетті; 

1.1.10 саяси процестерді жүйелі 

қабылдауды қалыптастыруға құзыретті 

болуы тиіс; 

1.1.11. Сыни ойлау мәдениетінде 

құзыретті болуы керек, ақпаратты 

жалпылауға, талдауға, қабылдауға, 

мақсат қоюға және оған жету жолдарын 

таңдауға қабілетті болуы керек; 

1.1.12 ұлттық, нәсілдік, конфессиялық 

айырмашылықтарға төзімділікпен 

қарауға, туристік индустриядағы 

мәдениетаралық коммуникацияларға 

қабілетті, басқа елдер мен халықтардың 

мәдениеті мен әдет-ғұрыптарын 

қабылдауға дайын болуы; 

1.1.13 мемлекеттің әлеуметтік саясатын 

ескере отырып,адамның адаммен, 

қоғаммен, қоршаған ортамен қарым-

қатынасын реттейтін этикалық және 

құқықтық нормаларды сақтауға дайын. 

 1.2 Әлеуметтік-құқықтық 1.2.1 экологияның, қоршаған ортаны 

қорғаудың және тұрақты дамудың ең 

өткір және күрделі мәселелерін 

талқылауда кең объективті және 

шығармашылықпен қарауға  қабілетті. 

1.2.3 табиғи және антропогендік 

экологиялық процестерді және оларды 

реттеудің мүмкін жолдарын анықтауға 

және талдауға қабілетті; 

1.2.4 биосфераның тұрақтылығын сақтау 

мақсатында шаруашылық жүргізудің 

дәстүрлі нысандары мен адамдардың 

өмір салтын жоспарлы түрде өзгертуге 

бағытталған адамзаттың тұрақты 

дамуының қазіргі тұжырымдамасы мен 

стратегиясын түсінуге қабілетті; 

1.2.5 өзінің болашақ мамандығының 

әлеуметтік маңыздылығын түсінуге 

қабілетті, кәсіби қызметті орындауға 

жоғары ынтасы бар; 

1.2.6 Әлеуметтік және кәсіби міндеттерді 

шешу кезінде әлеуметтік, гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдардың негізгі 

ережелері мен әдістерін қолдануға 

қабілетті, әлеуметтік маңызы бар 

проблемалар мен процестерді талдауға 

қабілетті; 

1.2.7 Педагогика және психология 

негіздерін, оқыту әдістемесін меңгеруге 



және тұлғааралық өзара қарым-

қатынастың психологиялық 

ерекшеліктерін түсінуге мүмкіндік 

беретін базалық білімді меңгеруі тиіс; 

1.2.8 салауатты өмір салтының негіздерін 

сақтауы тиіс; 

1.2.9 іскерлік әдепті, мәдениетті және 

психологиялық негіздерді, мінез-құлық 

нормалары мен ережелерін сақтауы тиіс; 

1.2.10 өз қызметінде нормативтік 

құқықтық құжаттарды пайдалана білуі 

тиіс; 

1.2.11 табиғатты қорғау заңдарына 

құзыретті болуы, табиғатты 

пайдаланудың басты міндеттерін түсінуі 

және қоршаған ортаны қорғауға және 

ұқыпты қарауға дайын болуы; 

экологиялық процестерді талдай білу, 

нақты экологиялық міндеттерді шеше 

білу; 

1.2.12 адамның тыныс-тіршілігінің 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 

ұйымдастырушылық негіздерінде; 

тұрмыста және төтенше жағдайларда 

алғашқы (дәрігерге дейінгі) көмек 

көрсету тәсілдерінде құзыретті болуы; 

еңбекті қорғау және тыныс-тіршілік 

қауіпсіздігі ережелері мен нормаларында 

құзыретті болуы тиіс; 

1.2.13 тірі организмдердің, ұйымның 

әртүрлі деңгейіндегі экожүйелердің, 

тұтастай биосфераның жұмыс істеуінің 

және олардың тұрақтылығының негізгі 

заңдылықтарын қалыптастыруда 

құзыретті болуы тиіс; 

1.2.14 Биосфера компоненттерінің 

адамзат қызметіндегі экологиялық 

салдарлардың өзара әрекеттесуінің негізгі 

заңдылықтары туралы, әсіресе табиғатты 

пайдалануды күшейту жағдайында 

білімді қалыптастыруда құзыретті болуы 

керек; 

1.2.15 Әлеуметтік және мәдени 

айырмашылықтарды толерантты 

қабылдауға, тарихи мұра мен мәдени 

дәстүрлерге құрметпен және ұқыпты 

қарауға дайын болуға тиіс. 

 1.3 Мәдени-тілдік 1.3.1 тілдік құбылыстар мен фактілерді 

бағалауға қабілетті; 

1.3.2 практикалық міндеттерді шешу 

үшін тілдік теорияны (тілдік қатынас 

туралы білімді, лингвистиканың базалық 



түсініктерін) қолдануға қабілетті; 

1.3.3 қарым-қатынас тақырыптарына, 

салалары мен жағдайларына сәйкес жаңа 

тілдік құралдарды (фонетикалық, 

орфографиялық, лексикалық, 

грамматикалық) меңгеруі, оқытылатын 

тілдің тілдік құбылыстары туралы 

білімді, ана тілінде және оқытылатын 

тілдерде айтылатын ойды білдірудің 

әртүрлі тәсілдерін меңгеруі тиіс; 

1.3.4 сөйлеу әрекетінің (сөйлеу, тыңдау, 

оқу, жазу)төрт негізгі түрінде 

коммуникативтік біліктерді дамытуда 

құзыретті болуы тиіс; 

1.3.5 тіл байлығын сөйлеу әрекетінің 

сәтті шарты ретінде меңгеруі тиіс 

1.3.6 жалпы және арнайы оқу біліктерін 

одан әрі дамыту; оқушыларға тілдер мен 

мәдениеттерді дербес оқытудың, оның 

ішінде жаңа ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып, 

қолжетімді әдістермен,  тәсілдерімен 

таныстыру. 

1.3.7 тілдік бірліктерді сауатты қолдану 

дағдыларын меңгеру; 

1.3.8 емле дағдыларын меңгеру және 

сөздіктермен жұмыс істеу; 

1.3.9 орысша сөйлеу этикетінің, 

ұлтаралық қарым-қатынас нормаларын 

меңгеру; 

 Ақпараттық 1.4.1 информатика және қазіргі заманғы 

геоақпараттық технологиялар саласында 

базалық білімінің болуы, бағдарламалық 

құралдарды пайдалану және 

компьютерлік желілерде жұмыс істеу 

дағдыларын, деректер базасын құру және 

интернет ресурстарын пайдалану, ГАЖ-

технологияларды меңгеру; кәсіби және 

әлеуметтік міндеттерді шешу үшін 

әртүрлі көздерден алынған ақпаратпен 

жұмыс істей білу; 

1.4.2 қазіргі заманғы ақпараттық 

қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні 

мен маңызын түсіну, осы процесте 

туындайтын қауіптер мен қатерлерді 

түсіну, ақпараттық қауіпсіздіктің, оның 

ішінде мемлекеттік құпияны қорғаудың 

негізгі талаптарын сақтау; 

1.4.3 ақпаратты алудың, сақтаудың, 

өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен 

құралдарын меңгеру, ақпаратты басқару 

құралы ретінде компьютермен жұмыс 



істеу дағдысы болу; 

1.4.4 көркем өнерде кәсіби қызметін 

жетілдіру үшін ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды 

пайдалануға қабілетті; 

1.4.5 ақпаратты жалпылауға, талдауға, 

қабылдауға, мақсат қоюға және көркем 

өнерінде оған қол жеткізу жолдарын 

таңдауға қабілетті; 

1.4.6 ойлау мәдениетін меңгеру, 

ақпаратты қабылдауға, жинақтауға және 

экономикалық талдауға, мақсат қоюға 

және оған қол жеткізу жолдарын 

таңдауға қабілетті; 

1.4.7 ұйымдастырушылық-басқарушылық 

және экономикалық шешімдерді табуға, 

оларды іске асыру алгоритмдерін 

әзірлеуге қабілетті және олардың 

нәтижелері үшін жауапты болуға дайын; 

1.4.8 ұйымдағы әлеуметтік-

экономикалық проблемалар мен 

процестерді диагностикалауға және 

талдауға қабілетті; 

1.4.9 түлектерді даярлау сапасына, еңбек 

мазмұнына және кәсіби қызмет түрлеріне 

қойылатын талаптарды өзгерту 

қажеттілігін туындатқан экономиканың 

жаңа саласының пайда болуына 

қабілетті; 

1.4.10 стандартты емес жағдайларда 

мәселелерді шешуге тәуекелді, бағалауға 

және шешім қабылдауға қабілетті; 

1.4.11 өзінің кәсіби құзыреті шеңберінде 

дербес, жеке жұмысқа, шешім 

қабылдауға дайын; 

ақпараттық технологияларды қарқынды 

дамытуға дайын; 

1.4.12 компьютерлік модельдеу әдістерін 

және шығармашылық эксперименттер 

нәтижелерін теориялық талдау әдістерін 

меңгеру 

2. Негізгі (БП 

блогы)  

2.1 Жалпы кәсіби 2.1.1-көркем еңбектен  білім берудің 

құндылығы, даму тарихы және қазіргі 

жағдайы туралы білімі; 

2.1.2 адам өмірінің жасерекшелік, 

анатомиялық және физиологиялық 

параметрлерін есепке ала алады; 

Көркем еңбек, сызу сабақтарын 

ұйымдастыруға және өткізуге қабілетті 

2.1.3 оқу және күнделікті өмірде көркем 

еңбек, сызу пәні бойынша теориялық 

білімін және практикалық дағдыларын 



қолдана алады 

2.1.4 білім алушылардың әр түрлі іс-

әрекетінде оқу-тәрбие процесін 

моделдеуді жүзеге асыра алады; 

2.1.5 психологиялық-педагогикалық 

зерттеулердің сапалық және сандық 

әдістері арқылы әр түрлі жастағы білім 

алушылардың көркемдік дамуы мен 

қызметінің диагностикасын жүргізу 

дағдыларын меңгерген; 

2.1.6 көркем  еңбек және сызу бойынша 

білім беруде инновациялық идеяларды 

жүзеге асыра алады, стандартты емес 

және балама шешімдер қабылдауға 

қабілетті. 

Пайымдауды қалыптастыруға қабілетті: - 

жүйелі ойлау және педагогикалық 

шындықты тұтас қабылдауға; 

2.1.7 білім беру жүйесін дамытудың 

негізгі бағыттарын, педагогикалық 

қызметтің мазмұнын, елде және шетелде 

педагогтарды даярлау тәжірибесін 

жүйелендіре алады; 

2.1.8. пәндердің пәнаралық қатынасын,  

білім берудің теориялық негіздерін 

біледі; 

2.1.9. көркем еңбек,сызу сабақтарына 

талдау жасай алады. 

2.1.10 жағдаяттарды қоя алады және 

зерттеу жүргізе алады, эксперимент 

жасай алады және т. б.; 

 2.2 Когнитивті (пәндердің 

жалпы негіздері) 

2.2.1 тұлғаның рефлексия, өзін-өзі оңалту 

және өзін-өзі түзету технологияларын 

меңгерген. 

2.2.2 педагогикалық теорияларды 

талдауға және оларды практикада 

қолдануға қабілетті; 

2.2.3 оқу пәндерінің мазмұнын 

оқушылардың мүмкіндіктеріне бейімдеу 

білігі бар; 

2.2.4 оқушылардың қабілеттері мен 

мүмкіндіктеріне сәйкес оқыту мен 

тәрбиелеудің әдістерін, құралдары мен 

формаларын талдай және біріктіре білу 

2.2.5 оқушылардың білім алу (есте 

сақтау, ойлау, зейін және т. б.) және 

тәрбиелену жағдайын анықтай білу, 

олардың  даму аймағын болжай білу; 

2.2.6 педагогикалық жағдайды зерделеу 

және көркем еңбекте өнерге барабар 

педагогикалық міндеттер қою білігі; 

2.2.7 оқу материалын саралау, 



топтастыру және жаңарту білігі 

 2.3 әрекеттік (практикаға 

бағытталған қызмет) 

2.3.1 білім беруде практикалық сипаттағы 

типтік міндеттерді шешуге мүмкіндік 

беретін педагогикалық технологияларды 

қолдана алады; 

2.3.2 өз еңбегінің процесін зерделеу және 

хронометриялау білігі; 

2.3.3 өз еңбегінің күшті және әлсіз 

жақтарын, өзінің жеке стилінің 

ерекшеліктерін көре білу; 

2.3.4 ақпараттық технологиялардың 

көмегімен өз бетінше материалды алуға 

және практикалық қызметте, оның ішінде 

көркем еңбек және сызу пәндері 

саласында жаңа білім мен дағдыларды 

пайдалануға қабілетті; 

2.3.5 өзінің жеке және кәсіби өзін-өзі 

дамыту жоспарларын құру және іске 

асыру білігі; 

3.Арнайы  

пәндер (КП 

блогы)  

3.1 Когнитивті (талдау, 

жоспарлау) 

3.1.1. Әр түрлі әлеуметтік жағдайларда 

дұрыс бағдарлай білу, тарихи  құндылық 

қатынасына қатысты мәселелер бойынша 

өз ұстанымын білдіру және негіздеу; 

ымыраға келу, өз пікірін ұжымның 

пікірімен байланыстыру 

3.1.2. Әлемнің басқа халықтарының 

дәстүрлеріне, мәдениетіне  байсалды 

болу; 

3.1.3 көркем еңбек және сызу пәнінің 

мақсаттары мен міндеттерін анықтау, 

сабақтарын жоспарлау 

3.1.4 қойылған міндеттерді шешуде 

әдістерді таңдау бойынша өз ұстанымын 

білдіре және негіздей білу; 

3.1.5 ұйымдастырушылық қабілеттерге 

ие болу; 

студенттердің бойында мұғалімге оның 

функцияларын орындау үшін қажетті 

кәсіби білім, білік, дағды жүйесін 

қалыптастыру; 

мектеп жасындағы балалардың  іс-

әрекетінің ерекшеліктерін зерттеу; 

3.1.6 студенттермен қарым - қатынас 

тәсілдері мен тактикасын меңгеру, 

мектеп оқушыларымен жеке-бағдарлы 

қарым-қатынас орнатуды қамтамасыз 

ету; 

3.1.7 әртүрлі материалдарда есте сақтау 

және ұсыну бойынша нұсқадан көлемді-

пластикалық жұмыстарды орындай алу. 

3.1.8 әр түрлі материалдарда, көркем-

шығармашылық композицияларда 



сәндік-қолданбалы, безендіру өнері, 

дизайн және халықтық қолөнер бойынша 

жұмыстарды орындай білу. 

3.1.9 педагогикалық іс-әрекеттерді 

орындай білу. Білім беру мен оқытудың 

компоненттері мен факторлары 

арасындағы байланысты ажырата, 

белгілеуді, оларды іске қосуды: білім 

беру процесін жүзеге асыру үшін қажетті 

жағдайларды (материалдық, моральдық, 

психологиялық, ұйымдастырушылық, 

гигиеналық) құруды қамтиды; 

3.1.10 іс-әрекетті зерттеу және оны 

педагогикалық шешу нәтижелері. Онда:  

педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелерін 

есепке алуды және бағалауды талап етеді: 

педагогикалық процестің барысы мен 

мұғалімнің іс-әрекетін талдау және 

талқылау; 

әр түрлі техникада есте сақтау, елестету 

және ұсыну арқылы  кескіндеме 

жұмыстарын орындау мүмкіндігі. 

3.1.11 тиісті дағдыларды игеру кезінде 

оқушылардың танымдық және 

коммуникативтік қажеттіліктерін дамыту 

білігі. Ғылыми әзірлеу практикалық 

негіздеу және практикаға жаңа идеялар 

мен білім беру технологияларын енгізу 

3.1.12 оқушыларды көркем 

шығармашылыққа бағыттай, білу, кәсіби 

бағдар беру міндеттерін шешу, көркем 

еңбек және сызу бойынша – 

педагогикалық бағытқа бағыттау. 

3.1.13 көркем еңбек білім беру 

бағдарламасы саласындағы кәсіби 

қызметтің мазмұнын меңгереді, 

сыныптан тыс және мектептен тыс 

жұмыстарды ұйымдастыру, оқушыларды 

шығармашылық қызметке тарту 

 3.2 Акмеологиялық 3.2.1 мәселелерді шешуге бағытталған 

акмеологияның негіздерін біледі: өзін 

қалай белсендіру керек, өмірде қалай 

табысқа жету керек, адамның өмірі мен 

мақсаты неде, жеке шындық пен өз жолы 

қайда және оларды қалай таба алуға 

болады; 

3.2.2 әр түрлі техникада нұсқадан, есте 

сақтау, елестету  бойынша графикалық 

жұмыстарды орындауға қабілетті. 

 3.3 Шығармашылық 3.3.1 басқарушылық қызметтің 

теориялық негіздерін, кәсіби қызметті 

қайта құру, авторлық жаңашыл 



идеяларды іске асыру, стандартты емес 

және балама шешімдерді табу, идеяларды 

шығаруға қабілетті болу дағдыларын 

меңгерген; 

3.3.2 сыни ойлау әдістемесін меңгерген; 

3.3.3 дивергентті ойлауды және 

жағдаяттарды жаңа тәсілдермен шешу 

әдістерін меңгерген. 

3.3.4 оқушылардың эстетикалық 

талғамын, пікірін, бағасын, мәдениет  

мен халықтық дәстүрлерге эстетикалық 

көзқарасын қалыптастыра білу; 

 - мамандандыру пәндері саласында 

өзінің көркемдік педагогикалық шеберлік 

деңгейін арттыру; 

 - мамандық пәндері бойынша теориялық 

білімдерін өмірден, есте сақтау және 

бейнелеу бойынша практикалық  іс - 

әрекетінде,  көркем шығармаларды 

жасауда қолдану; 

 - таңдаған білім беру бағыты бойынша 

салынған эскиздер мен аяқталған көркем 

композицияларды орындау;  

- мамандық бойынша теориялық білімді 

практикалық бейнелеу іс-әрекетінде;  

- өнер дамуының стилі мен көркемдік 

үрдістері тұрғысынан көркем туындылар 

мен мәнерлілік құралдарын талдау;  

- оқытушылық жұмыс жүргізу, 

3.3.5 оқушылардың бағдарламалық 

материалды меңгеру деңгейін анықтай 

білу, оларға білім мен іскерлікті өз 

бетінше толықтыруды дағдыландыру;  

- оқушылардың көркем- шығармашылық, 

оқу, еңбек және қоғамдық іс-әрекеттерін 

басқарудың әр түрлі формалары мен 

әдістерін, оқыту мен дамытудың 

прогрессивті әдістерін қолдану; 

3.3.6 оқушылардың көркем еңбек және 

сызу саласындағы көркемдік – 

шығармашылық қабілеттерін, 

эстетикалық түсініктерін, пайымдаулары 

мен бағаларын дамыта білу; 

3.3.7 озық педагогикалық тәжірибені 

талдай, жинақтай және қолдана білу, 

өзінің кәсіби – көркемдік және 

педагогикалық біліктілігін жүйелі түрде 

арттыру 

 3.4 Әрекеттік (практикаға 

бағытталған) 

3.4.1 қоғамдағы жанжалды жағдайлардың 

алдын алу және шешу әдістерін 

қолданады; 

3.4.2 ата-аналармен, педагогтармен 



тиімді қарым-қатынас жасай білу; 

3.4.3 заманауи модельдерді жүйелейді 

және инновациялық технологияларды, 

оқытудың интерактивті әдістерін 

қолданады; 

3.4.4 өз қызметі саласында адамгершілік, 

этикалық және құқықтық нормаларға 

сәйкес құра алады 

- 3.4.5 сабақтан тыс іс-шараларды 

ұйымдастыру және өткізу. 

- мақсат қою, білім алушылардың 

қызметін ынталандыру, білім беру 

процесінің сапасы үшін жауапкершілікті 

өзіне ала отырып, олардың жұмысын 

ұйымдастыру және бақылау. 

-3.4.6 практикалық көркем және 

шығармашылық іс-әрекетте білім беру 

бағдарламасы пәндері бойынша 

теориялық білімді практикада қолдана 

алады. т.б 

   

 

Құзыреттер жұмыс берушілердің талаптары мен қоғамның әлеуметтік сұранысын ескере 

отырып, кәсіптік стандарттар негізінде жоғары білімнің әрбір білім беру бағдарламасы 

бойынша әзірленеді. 

7. Білім беру бағдарламасының құрылымы: 

6В01405 - "Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау" 

Оқу мерзімі: 4 жыл 

Академиялық дәрежесі: 6в01405 - "Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау" білім 

беру бағдарламасының бағыты бойынша білім бакалавры 

1 қосымша 

 

№ Наименование циклов и дисциплин 

Общаятрудоемкость 

в академических 

часах 

в академических 

кредитах 

1 2 3 4 

1 Жалпы білім беретін пәндер циклі (ЖБП)) 1680 56 

1) 

Міндетті компонент 1530 51 

Қазақстанның қазіргі тарихы 150 5 

Философия 150 5 

 Шетел тілі 300 10 

Қазақ (орыс)  тілі 300 10 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 
150 5 

Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану, 

Саясаттану, Мәдениеттану, психология) 
240 8 

Денешынықтыру 240 8 

2) 
ЖОО компоненті және (немесе) таңдау 

компоненті 
150 5 

2 Базалық пәндер циклі (БПЦ) 3360 112 



1) ЖОО компоненті 180-1680 6-56 

2) Таңдау бойынша компонент кемінде 1680  Кемінде  56 

3 Бейіндеуші пәндер циклі (БПЦ) 1800 60 

1) 
ЖОО компоненті және (немесе) таңдау 

компоненті 
1800  60 

4 Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ)   

1) Таңдау бойынша компонент   

5 Қорытынды аттестаттау 360 12 

1) 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтиханды дайындау 

және тапсыру 

360 12 

 Барлығы: 7200 240 

 

8. Модуль түрлері аясындағы білім беру бағдарламасының мазмұны 

 

Модульге 

енгізілген 

пәндер 

коды 

Модульге кіретін пәндердің атауы Акад
емия

лық 

кред
ит 

саны 

Семе

стр 

 

Құзыреттердің 

мақсаттары мен 

міндеттерінің коды 

Цикл 1. ЖББП Жалпы білім беру пәндері 56 академиялық кредит (тер) 

Міндетті компонент/Обязательный компонент 51 кредита (ов) 

Модуль 1.1 Жаратылыстану-гуманитарлық/Естественно-гуманитарный 

ҚҚТ 1101 Қазақстанның қазіргі тарихы 5 2 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4, 

1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8., 

1.1.9., 1.1.10., 1.1.11., 

1.1.12., 1.1.13.,1.2.15 

Fil 2102 Философия 5 4 

Модуль 1.2  Тілдік дайындық/Языковая подготовка 

K(R)Ya 

1103 

Қазақ (орыс) тілі 10 1-2 1.1.12,  1.1.13,1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5., 

1.3.6., 1.3.7., 1.3.8., 

1.3.9. 

1.4.1, 1.4.2,  1.4.3, 1.4.4, 

1.4.12. 

IYa 1104 Шетел тілі 10 1-2 

IKT 2105 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

5 4 

Модуль 1.3 Физикалық және эстетикалық тәрбие/Физические и эстетические 

воспитание 

Phc 1106 Денешынықтыру 8 1,2,3,4 1.2.8, 1.2.9, 2.1.2,  

Модуль 1.4 Әлеуметтік саясаттану білім модулі/ Модуль Социально политических 

наук - 8 кредита (ов) 

Psi1108 Психология 2 1 1.1.2,1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 

1.1.10, 3.1.1 K 1107  Мәдениеттану 2 2 

JEP 1110 Саясаттану 2 1 

S1109 Әлеуметтану 2 2 

Таңдау компоненті- 5 кредиа (тер) 

Модуль 1.4 Таңдау компоненті/  Фундаментальды ғылым/ Фундаментальные науки 

OAK 1109 

 

ОМР 1109 

Құқық негіздері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениет 

Жастар саясатының негіздері 

5 1 1.1.10 ,  1.1.11 

Базалық пәндер (БП) циклы/ Цикл базовых дисциплин - 112 академических кредита 

(ов) 



Жоғары оқу орны компоненті / Вузовский компонент -  46 академических кредита (ов) 

Модуль 2.1 Педагогика, психология,тәрбие /  Педагогика, психология, воспитание 

FRSh 2201 Мектеп оқушыларының даму 

физиологиясы 

5 2 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 

2.1.9, 2.1.10. 2.2.6,  2.3.1, 

2.3.3,  2.3.5, 3.1.6, 3.1.9 
Ped 2202    Педагогика 5 3 

Psi 2203 Психология 5 3 

Модуль 2.1 Практика Педагогика, психология,тәрбие /  Педагогика, психология, воспитание 

PPP2203 Психологиялық-педагогикалық 

практика 

1 4 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,  2.1.4,  

2.1.5,  2.1.6,  2.1.8, 2.1.9, 

2.2.2,  2.2.3,  2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6,  2.3.3, 2.3.5,  3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6 3.1.10, 3.1.13 

PP 2204 Кәсіптік практика (пленэр) 1 4 

UVPP 3205 Оқу-тәрбиелік педагогикалық 

практика (сынамалық сабақ беру) 

2 6 

Модуль 2.2 Композиция және дизайн 

RAF 2204 Композиция негіздері 3 4 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,2.1.4, 2,1.8,   

2.1.9 Ssh 2205 Табиғи материалдарды көркем 

өңдеу 

3 4 

Модуль 2.3 

Модуль 2.3 Инклюзивті  және бизнес  білімі /Инклюзивное и бизнес образование 

TKO 2206 Критериалды бағалау 

технологиялары 

5 4 1.1.11, 1.1.10, 3.3.1, 3.3.2, 

3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,  

MO 2207 Білім берудегі менеджмент 5 4 

TMVR320

9 

Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі 

5 5 

IO 3210 Инклюзивті білім беру 5 5 

Модуль 2.4  Сурет және кескіндеме негіздері/Основы рисунка и живописи/  

UP 1201 Оқу танысупрактика 1 2 1.1.1, 1.1.2, 1.2.5, 1.2.7, 

1.2.10, 1.2.15,  2.1.8, PP1202 Педагогикалық практика  1 2 

Модуль 2.5 Искусствоведение 

ВОТТ 3208 Бейнелеу өнері тарихы мен 

теориясы 

5 5 1.1.3, 1.1.5, 1.1.12, 1.2.9, 

1.2.15,  

Модуль 2.5 Искусствоведение 

OPM 3206 Оқу-мұражайлық практика 1 6 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,  2.1.4,  

2.1.5,  2.1.6,  2.1.8, 2.1.9, 

2.2.2,  2.2.3,  2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6,  2.3.3, 2.3.5,  3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6 3.1.10, 3.1.13 

PSP 3207 Кәсіби арнайы практика 2 6 

Таңдау компоненті/ Компоненту по выбору-57академических кредита (ов) 

 

Модуль 2.3  Инклюзивті  және бизнес  білімі /Инклюзивное и бизнес образование 

ITO 2207 Білім берудегі IT 

Компьютерлік графика 

5 4 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.4.5, 1.4.7, 1.4.11,  

PP3210 Педагогикалық практика  3 6 

 

Модуль 2.44  Сурет және кескіндеме негіздері /Основы рисунка и живописи 

AS 1201 Академиялық сурет 

Безендіру техникасы 

3 1 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,2.1.4, 2,1.8,   

2.1.9 

AZh 1202 Академиялық кескіндеме 

Көркем кескіндеме 

5 1 

RM 1203 Сурет материалдармен 

Линогравюра 

3 2 

ВАТ 2205 Батик 3 3 



Түсті графика 

OCh 2206 Сызу негіздері 

Сызба геометриясы және 

перспектива 

3 3 

Модуль  2.5  Өнертану / Искусствоведение 

DT 3208 Дизайн және технология 

Дизайн негіздері 

5 3 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,2.1.4,  

3.1.7, 3.1.12, 3.3.4, 3.3.5, 

3.3.6,  3.3.7, 3.4.1, 3.4.5 SPA 3209 Мүсін және пластикалық анатомия 

Шағын көлемдіі мүсін 

5 4 

VI 3210 Визуальды өнер 

Материалдарды көркем өңдеу 

5 6 

Модуль 2.6 Дизайн және көркем материалдар/Дизайн и художественные материалы 

KPKD 

4211 

Тамақтану мәдениеті және үй 

мәдениеті 

Тұрғын үй гигиенасы 

5 7 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,2.1.4, 2,1.8,   

2.1.9  3.1.8,  

ODPI  4212 Сәндік-қолданбалы өнер негіздері 

Қолөнер негіздері 

5 7 

MOT 4213 Материалдарды өңдеу  

технологиясы 

Бұйымдарды көркем өңдеу 

5 7 

Бейіндеуші пәндер циклі/Цикл профилирующие дисциплины- 60академических  

кредита (ов) 

Жоғары оқу орны компоненті / Вузовский компонент – 43 академических кредита (ов) 

Модуль 3.1Оқыту әдістемесі /  Методика преподавания 

GSH 3301 Графика және жобалау 5 5   2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7, 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 

3.1.10,  3.1.12, 3.4.1, 3.4.2, 

3.4.3, 3.4.4. 3.4.5. 

MPТ 3302 Көркем еңбекті оқыту әдістемесі 3 5 

MКR 3303 Үйірме жұмысының әдістемесі 5 6 

Модуль 3.2  Көркемдік шеберлік және дизайн негіздері / 

Основы художественного мастерства и дизайна  

PІХО 3304 Жобалау, дайындау және көркем 

безендіру 

Костюм дизайны 

5 6 1.4.11,  1.4.12, 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7,  2.3.3, 

2.3.5,  

3.1.10 

3.1.8, 3.1.12, 3.2.2, 3.3.1., 

3.1.13, 3.3.4,  3.3.5, 3.3.6, 

3.3.7,  3.4.6. 
 

AR 3305 Тігін бұйымдарын модельдеу және 

құрастыру 

Машинатану элементтері 

5 6 

Dsh 3306 Отбасы экономикасы кәсіпкерлік 

Маталарды көркем өңдеу 

5 6 

Kom4307 Композиция 

Көркем графика 

5 7 

SH 4308 Кескіндеме 

Майлы бояу кескіндеме 

5 7 

Ris4309 Сурет 

Оқу суреті 

5 7 

OD 4310 Таңдау шеберханасы (кескіндеме) 

Кітап графикасының негіздері 

3 7 

Модуль 3.3 Тәжірибе/  практика 

PP  4301 Өндірістік педагогикалық  практика 10 8 2.1.6, 2.1.8,  2.1.10, 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,3.3.5, 

3.3.6,3.3.7,3.3.8, 3.3.9, 

3.3.10, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 

DP 4302 Диплом алды практика 4 8 



3.4.4., 3.4.5 

 

Бақылау түрі 

МБДЖ Диссертацияны, жобаны жазу және 

қорғау немесе кешенді емтиханды 

дайындау және тапсыру 

 

8 8 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 
3.1.10,  3.1.12,  3.2.1, 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4. 3.4.5. 

 Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан 

4 8  

 
9. Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген кредитердің көлемін 

көрсететін жиынтық кесте 
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1 1 3 6  2 27 2    29 870 6 1 

2 5 5 1 2 27 2 2   31 930 6 2 

 

2 

3 3 1 3 2 28 2    30 900 6 1 

4 4 1 4 1 26 2 1 1  30 900 6 3 

 

3 

5 3  5 2 30     30 900 8 1 

6 3  4 1 25  1 4  30 900 5 3 

 

4 

7 3  3 4 34     34 1020 7 0 

8 1       14 12 26 780  2 
 

Барлығы 
 9 19 14 197 8 4 19 12 240 7200 44 13 
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