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Ф-19-06/03 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

1. 1 Білім беру бағдарламасының атауы 6В01404  - Кәсіптік оқыту 
2. 2 3. Білім беру бағдарламасының мақсаты  Кӛркем еңбек және сызу мамандығы бойынша жоғары білімі бар, 

практикалық дағдылар мен кӛшбасшылық қасиеттері бар, ӛнер, 

педагогика және басқару, ғылыми тапсырмаларды шешетін, білім 

саласында сәтті жұмыс атқаратын кәсіби мамандарды даярлау 

4. 3 5. Біліктілік деңгейі:(ҰБШ, СБШ) 6. ҰБШ-6, СБШ-6.1 

7. 4 Білім беру бағдарламасының  ерекшеліктері (Біріккен білім беру 

бағдарламалары/екі дипломды бағдарлама/академиялық алмасу/ 

дуальды білім беру/ кӛптілді білім беру/эксперименттік және т.б.) 

- 

5 Кәсіби қызмет саласы  Білім беру 

6 Кәсіби қызмет нысандары (бітіруші түлектің бағдарлама бойынша 

жұмысқа орналастыру орны)  
-  жалпы білім беретін мектептер,  лицей, гимназиялар; 

-оқу-ӛндірістік комбинаты, кәсіптік лицейлер, тұрғындарды 

еңбекпен қамтамасыз ететін және жұмысшылар мен мамандардың 

біліктілігін кӛтеру және қайта даярлау орталықтары; 

- орта арнайы оқу орындары, колледждер; 

- кадрларды қайта даярлау және кәсіптік бағдар берудің 

тұрғылықты және аймақ аралық орталықтары болып табылады. 
7 Кәсіби қызмет  түрлері - білім беру; (педагогикалық) – жалпы білім беретін орта 

мектептерде, лицей, гимназияларда, техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында; 

- ұйымдастыру-басқару; (орта мектептерде, гимназиялар мен 

лицей, колледждерде мамандығына тікелей қатысы бар 

мекемелерде); 

- әлеуметтік-педагогикалық;  

- оқу-тәрбиелік;  

- оқу-технологиялық  

ӛндірістік-басқарушылық (мемлекеттік органдарда, түрлі 

кәсіпорын, ӛндіріс орындарында іс-қағаздары мен құжаттау 

бӛлімдерінде) әдеби кеңесші; 
8 Оқыту нысаны   Күндізгі 

9 Оқытудың мерзімі 4 жыл 

10 Оқыту тілі  Қазақ 

11 Кредиттердің көлемі  240 
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12 Берілетін академиялық дәрежесі  6В01404  - Кәсіптік оқыту білім беру бағдарламасы бойынша білім 

бакалавры. 

13 Білім беру бағдарламасын әзірлеуге жауапты құрылымдық 

бөлімше  

«Математика және Информатика»  кафедрасы 
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НЕГІЗГЕ АЛЫНҒАН ҚҰЖАТТАР 

 

1. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» № 319 Заңы (ӛзгерістер мен толықтырулар 06.05.2020 ж. № 323-VI 

бұйрығымен). 

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген «Білім берудің барлық 

деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру  стандарттары». (ӛзгерістер мен толықтырулар  05.05.2020. № 128 бұйрығымен) 

          3.Европейская рамка квалификаций для обучения в течение всей жизни (EQF). Европейская комиссия, 2008.  

4.Ұлттық біліктілік шеңбері. Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек 

қатынастарынреттеу жӛніндегі республикалықүшжақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы хаттамасыменбекітілген. 

5.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығымен бекітілген «Жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы». (ӛзгерістер мен толықтырулар 05.06.2020 ж № 234 бұйрығымен) 

6.Қазақстан Республикасы Білім және ғылыми министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітіліп, 2018 жылғы 12 қазандағы 

№563 бұйрығымен ӛзгерістер енгізілген «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары». 

7.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығымен бекітілген «Тиісті үлгідегі білім беру 

ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары». (ӛзгерістер мен толықтырулар 18.05.2020 ж. № 207 бұйрығымен) 

8.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 603 бұйрығымен бекітілген «Жоғары және (немесе) 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беру пәндері циклінің үлгілік оқу бағдарламалары». 

9.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы №391 бұйрығымен бекітіліп, Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 16 қарашадағы №634 бұйрығымен ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген «Білім беру қызметіне 

қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі». (ӛзгерістер мен толықтырулар 05.06.2020ж №231 

бұйрығымен) 

10.«Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма тӛрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығының 

«Педагогтің кәсіби стандарты» атты қосымшасы. 
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АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

Еуропалық біліктілік шеңбері (EQF) –       ұлттық біліктіліктерді салыстыратын және білім терминінде, құзыреттілік және дағды терминдерінде әр 

қайсысы  сипатталған, бір біліктіліктің екінші біліктіліктен сапалық артықшылығын кӛрсететін сегіз деңгейден тұратын  құрылымдық кестені 

кӛрсетеді. 

Ұлттық біліктілік шеңбері - сегіз біліктілік деңгейінен тұрады, бұл Еуропалық біліктілік шеңберіне және 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған білім деңгейлеріне сәйкес келеді. ҰБШ салалық біліктілік шеңберін, кәсіби стандарттарды 

әзірлеу үшін жалпы кәсіби құзыреттердің біліктілік деңгейлерінің бірыңғай уәкілін айқындайды. 

Дескрипторлар - студенттердің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің тиісті деңгейінің (сатысының) білім беру бағдарламаларын 

аяқтаған соң ие болатын білім, білік, дағды және құзыретінің деңгейлері мен кӛлемінің сипаттамасы. 

Құзыреттер – студенттердің оқыту процесі кезінде алған білім, шеберлік және дағдысын кәсіптік қызметте практикалық тұрғыдан қолдана білу 

қабілеті. 

 

Негізгі (түйінді)құзыреттілік – Негізгі құзыреттілік сала ерекшелігіне қарамастан барлық мамандар бойынан табылу керек деп қарастырылған, себебі                      

құзыреттілік маман біліктілігінің негізін құрайды 

Оқу нәтижелері - білім, дағды, қабілеттер,  құзыреттілік тілінде кӛрсетілген және білім беру бағдарламасының барлығын немесе бір бӛлігін аяқтау 

арқылы білім алушылардың түлектердің не істей алатындығын сипаттайтын студенттер мен түлектердің күтілетін және ӛлшенетін нақты жетістіктері. 

 

6B – бакалавриат 

БББ – білім беру бағдарламасы 

ЖОО – жоғары оқу орындары 

ЖК – жоғары оқу орнының компоненті 

ЖБП-жалпы базалық пандер 

МК-міндетті компонент 

БП-базалық компонент 

ТК-таңдау компоненті 

КП-кәсіптендіру компоненті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319_#z0
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КІРІСПЕ 

 

Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім туралы заңына, Еуропалық біліктілік шеңбері және Ұлттық біліктілік 

шеңберіне, Дублин дескрипторлары мен жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленді. 

Білім беру бағдарламасы  Университеттің миссиясы мен саясатын және стратегиялық жоспарын жүзеге асыруға бағытталған: 

оңтүстік аймақтың әлеуметтік жағдайын, инновациялық әлеуетін кӛтеру мақсатында білім, ғылым және тәжірибе арасындағы ӛзара 

байланысты дамыта отырып, қоғам мен бизнестің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын бәсекелестікке қабілетті мамандар даярлау үшін 

білім беру қызметін ұсыну.   

Оқытудың нәтижелері Дублин дескрипторларының  деңгейлерінің негізінде анықталып, құзыреттер арқылы кӛрсетілді. Арнайы 

құзыреттері Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес жұмыс 

берушілердің, профессор-оқытушылар құрамының, бітірушілер мен қоғамның әлеуметтік сұраныстары ескеріле отырып анықталды.  

Білім беру бағдарламасында оқыту және бағалау әдістері құзыреттілік бағыт идеологиясына сәйкес келтіріліп оқытудың соңғы 

нәтижесіне негізделіп жасалған. 

 Білім беру бағдарламаларының құрылымы мен мазмұны толықтай сәйкестендірілген. Білім беру бағдарламалары жұмыс берушілердің 

сұраныстарына сәйкес жаңартылып отырады. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200008022#z7
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200008022#z7
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Ф-19-06 /04 

Білім беру бағдарламасында қалыптасатын құзіреттіліктер мен күтілетін нәтижелері  

 

Түйінді 

құзіреттіліктер 

Құзіреттіліктер Күтілетін нәтижелер 

Оқу-танымдық Қ1.БІЛІМІН ҚОЛДАНУ ON 1 – Кәсіптік оқыту саласында озық білімге негізделген, зерттелетін 

саладағы білімі мен түсініктерін кӛрсету; Ғылыми және философиялық 

таным әдістерімен табиғи және әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыда 

түсінуді және зерттеуді қамтамасыз ететін философия негіздерін білу 

арқылы қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған 

шындыққа баға беру; мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның 

мазмұнын және ерекшеліктерін интерпретациялау; Қазақстанның тарихи 

дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және ӛзіндік ерекшелігін 

терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымын 

кӛрсете білу; 

ON 2 – Кәсіби қызметте әлеуметтік, әлеуметтік-экономикалық білімдерді, 

теориялық және тәжірибелік зерттеулерді, нормативтік құжаттар мен 

экономикалық талдау элементтеріне қабілетті болу, Кәсіби ортада және 

қоғамда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде еркін сӛйлесу. 

Қ2. АҚПАРАТТЫҚ 

КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

ON3 – Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын 

ұғыну., Әлеуметтік және ӛндірістік салаларда болып жатқан барлық 

құбылыстарға жеке баға беру; Қазақстанның қазіргі заманғы 

оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттау 

әдістері мен тәсілдерін қолдана білу; Әлеуметтану, Саясаттану, 

мәдениеттану, психологияның базалық білімі негізінде түрлі 

тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас салаларындағы 

жағдайларға баға беру; жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін таныту; 

байланысқа қатысушылардың іс-әрекеттеріне баға беру; 

Ақпарат және есептеу дағдыларын меңгереді, ақпарат жинақтау, талдау 

және қабылдау, мақсаттарды қою және оған жету жолдарын меңгереді. 

Жеке тұлғалық Қ 3 ӚЗІН-ӚЗІ ДАМЫТУ ON 4 - Оқу шеберханаларында оқу-ӛндірістік процесті тиімді 

ұйымдастырудың дидактикалық шарттарын ескеретін шешімдер қабылдай 

білу 

ON 5 –  Кәсіптік оқыту саласында одан әрі ӛз бетінше жалғастыру үшін 

қажетті оқыту дағдылары,    ӛзінің моральдық және азаматтық ұстанымын 
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дамыту; ӛзін-ӛзі дамыту және мансаптық ӛсу үшін ӛмір бойына жеке 

білім беру траекториясын құру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары 

арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету 

үшін салауатты ӛмір салтын ұстану., Педагогикалық процестің 

психологиялық-педагогикалық оқыту әдістемесі мен әдістерін меңгеру, 

оларды кәсіптік қызметінде пайдалануға; профилактикалық, 

диагностикалық және түзету жұмыстарының дағдыларын игере алады. 

Қ 4КОММУНИКАТИВТІК 

ДАҒДЫЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

ON 6 – Технология, техникалық және кәсіптік білім саласындағы білімді 

жүйелеу және жалпылау кезінде білімді қолдана біледі. 

ON 7 – Әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, 

пайымдаулар  қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді 

жүзеге асыру; тұлғаралық, мәдениетаралық және ӛндірістік (кәсіби) 

қарым-қатынас мәселелерін шешу мақсатында қазақ, орыс және шет 

тілдерінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасай білу; 

грамматикалық білімдер жүйесін, белгілі бір тілде тиісті ниет білдірудің 

прагматикалық құралдарын жеткілікті кӛлемде түсіну негізінде 

лингвистикалық және сӛйлеу ресурстарын дұрыс пайдалана білу;  

Педагогикалық, білім беру және ғылыми-әдістемелік міндеттерді шешуде 

студенттерді, оның ішінде ерекше қажеттіліктері бар жастардың жеке 

және типологиялық айырмашылықтарын ескере отырып, осы білімдерді 

қолдану. 

й КҚ 5 ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ - 

БАСҚАРУШЫЛЫҚ 

ON 8 – Жеке іс-әрекеттерінде түрлі ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды: интернет-ресурстары, ақпаратты іздеу, сақтау, ӛңдеу, 

қорғау және тарату бойынша бұлтты және мобильді қызметтерді қолдана 

білу;  Кәсіптік білім саласында білімді дамыту, кең ой-ӛрісі мен 

логикалық ойлау қабілеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға 

ықпал ету. 

КҚ 6 ОҚЫТУШЫЛЫҚ - ТӘРБИЕЛІК ON 9- Теориялық, іргелі және жалпытехникалық және арнайы пәндерді 

білу; практикалық міндеттерді шешу үшін қолӛнер бұйымымен және 

заманауи компьютерлік технологияны қолдана білу; 

ON 10 – Кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді 

қалыптастыру және оқытылатын саладағы мәселелерді шешу; 

Қазақстандық қоғамның іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық 

нормаларын пайдалану; Кәсіптік оқытудың инновациялық 

технологияларын қолданады, пәндік дағдыларды қалыптастырады, мектеп 

оқушылары арасында технология  пәніне қызығушылық туғызады. 
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КҚ 7 ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІСНАМА ON 11 –  Тігін бұйымдарын, қолӛнер бұйымдарын компьютерлік графика 

және басқа автоматтандырылған бағдарламалар арқылы меңгеру; 

ON 12 – Кәсіптік оқыту саласында оқу практикалық және кәсіби 

міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану; 

Кәсіптік оқыту саласында  фактілерді, құбылыстарды теорияларды және 

олардың арасындағы күрделі тәуелділікті білу және түсіну; әлемде 

танылған әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар саласындағы пәнді 

практикада қолдана білу; талдаудың әдіснамасын таңдау; 

Жеке түрде және команданың мүшесі ретінде тиімді жұмыс жасау, ӛз 

кӛзқарасын дәлелдей алу, ӛзінің ісін түзете білу және түрлі тәсілдерді 

қолдана алу; 

КҚ 8ЭКСПЕРИМЕНТТІК  ЗЕРТТЕУ ON 13 – Күнделікті кәсіби және шығармашылық қызметке қажетті жаңа 

арнайы білім алу дағдыларына ие болу және кәсіби функцияларды 

орындау кезінде белгілі алгоритмдермен мәселелерді шешуге дайын болу. 

ON 14 – Ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу 

және оларды оқытылатын салада қолдану; осы ғылымдардағы білімді 

интеграциялық процестердің қазіргі заманғы ӛнімі ретінде синтездеу; 

нақты ғылымды, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді зерттеуге 

арналған ғылыми әдістер мен тәсілдерді қолдана білу; зерттеудің 

нәтижелерін жинақтай білу; жаңа білімді синтездеу және оны 

гуманитарлық әлеуметтік маңызды ӛнімдер түрінде ұсыну; Технология 

пәні бойынша (лабораториялық, демонстрациялық, компьютерлік) 

бақылау жүргізу мен ұйымдастыру дағдыларын қолдануға қабілетті 

болады; 
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Ф-19-0 6/05 

Білім беру бағдарламасының мазмұны 
 

Модульдің атауы  /                                       

Наименование модулей /                                               

Name of modules 

Пәндер 

циклі/ 

Цикл 

дисципли

н/Сycle 

disciplines 

Пәндер 

компон

енті/ 

Компо

нент 

дисцип

лин 

compon

ent 

discipli

nes 

І. ТЕОРИЯЛЫҚ ОҚУ   
І. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ  

  

I.THEORETICAL 

TRAINING  

  

 

 

 

ECTS 

 

 

 

 

 

Жалпы модульдер/Общий модули /Compulsory subjects 

1.1. Міндетті модульдер/ Обязательные модули/ Required modules 

Жалпы және коммуникативтік 

модулі/Модуль общего и 

коммуникативного /General and 

communicative module 

ЖБП МК 
Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Современная история 

Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 
5 

ЖБП МК 
Шетел тілі Иностранный язык Foreign language 

10 

ЖБП МК 
Қазақ (Орыс) тілі Казахский (Русский) язык Kazakh (Russian) language 

10 

ЖБП МК 
Дене шынықтыру Физическая культура Physical culture 

8 

Әлеуметтік- саяси білім модулі/  

Модуль социально-

политического /                                                 

Social and Political Education  

Module 

ЖБП МК 
Әлеуметтану, саясаттану Социология, политология Sociology, Political  

4 

ЖБП МК 
Мәдениеттану, психология Культурология, психология 

Cultural Studies, Psychology 4 

Қоғамдық  ақпараттық білім 

беру модулі/Модуль 

общественого 

образования/Public education 

module 

ЖБП МК Философия Философия Philosophy 5 

ЖБП МК 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

Информационно-

коммуникационных 

технологии (на 

иностранном языке) 

Informational - communicative 

technologies(foreign language) 
5 

1.1 модулі бойынша барлығы:/1.1  всего по модулю:/   1.1  total by module: 51 
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                                                          1.2 Таңдау  компоненті (ТК) -5 кредит (150 сағат)/ 1.2 Компонент по выбору (КB) 5 кредитов (150 часов)/  

 1.2 Сomponent of choice (СС)-5 eredits (150 hours) 

Тұлғаны қалыптастыру және 

рухани жанғыру модулі/ 

Модуль формирования 

личности и духовного 

разжигания/The module of 

formation of the personality and 

spiritual incitement 

ЖБК ТК 

Имиджелогия Имиджелогия Imagelogy 

5 

Жеке жетістіктер негіздері Основы личных 

достижений 

Fundamentals of personal 

achievement 

Кәсіпкерлік дағдылар  Предпринимательские 

навыки 

Entrepreneurial skills  

1.2 модулі бойынша барлығы:/    1.2  всего по модулю:/ 1.2  total by module:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
5 

Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі бойынша:/   По циклу (ОД) общеобразовательных дисциплин:/  According to the cycle of (GED) 

General education disciplines:                                                                                                                                                                                            

56 

                                                             2. Мамандық модулі (ММ)/ 2. Модуль специальности(ММ)/ 2. Specialty module (ММ)  

                                                          2.1 Міндетті модулдер (ММ)/ Обязательные модули (ММ)/ / Required modules (ММ) 
 

Мамандыққа баулудың 

педагогикалық психологиялық 

негіздері/ Психологические 

основы педагогической 

профессии, привлечения/ 
Psychological foundations of the 

teaching profession, attraction 

БП ЖК 
Педагогикалық 

мамандыққа кіріспе 

Введение в 

педагогическую 

специальность 

Introduction to the teaching 

profession 
3 

БП ЖК 
Психология және адам 

дамуы 
Психология и развитие 

человека 

Psychology and human 

development 
3 

Жалпы педагогика/ Общая 

педагогика/ General pedagogy 

БП ЖК Педагогика Педагогика Рedagogy 3 

БП ЖК Кәсіби педагогика Профессиональная 

педагогика 
Professional pedagogy 5 

Физиология және практика 

модулі/ Модуль физиологии и 

практики/ Physiology and 

practice module 

БП ЖК 
Оқушылардың 

физиологиялық дамуы 
Физиологическое развитие 

учащихся 

Physiological development of 

students 
3 

БП ЖК Оқу практикасы Учебная практика Training practice 1 

Адам психологиясы және 

кәсіби тілдер/ Психология 

человека и профессиональные 

языки/ The psychology of the 

person and professional 

languages 

БП ЖК Ӛзін-ӛзі тану Самопознание Selfknowledge 3 

БП ЖК Кәсіби қазақ (орыс) тілі Профессиональный 

казахский (русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) 

language 
3 

БП ЖК 
Кәсіби бағытталған шет 

тілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Professional-oriented foreign 

language 3 
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Тігін ӛндірісі және 

материалдармен жұмыс/ 
Швейное производство и 

работа с материалами/ Clothing 

production and materials handling 

БП ЖК 
Сызу және сызба 

геометриясы 
Черчение и начертательная 

геометрия 

Drawing and descriptive 

geometry 
5 

БП ЖК 
Тігін ӛндірісінің құрал 

жабдығы  
Оборудование швейного 

производства 
Clothing production equipment 5 

БП ЖК 

Материалдарды ӛңдеу 

технологиясының 

практикумы 

Практикум технологии 

обработки материалов 

Materials processing technology 

workshop 
3 

БП ЖК 

Салалық материалтану 

және конструкциялық 

материалдар 

технологиясы 

Отраслевое 

материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов 

Industrial materials science and 

technology of structural 

materials 

3 

Кәсіптік оқыту әдістемесі/ 

Методика профессионального 

обучения/ Methods of 

professional training 

БП ЖК 

Жалпы техникалық және 

арнайы пәндерді оқыту 

әдістемесі  

Методика преподавания 

общетехнических и 

специальных дисциплин 

Methods of teaching General 

technical and special subjects 
5 

БП ЖК Компьютерлік графика  Компьютерная графика Computer graphics 
3 

БП ЖК 

Кәсіптік оқыту 

әдістемесі (мамандануы 

бойынша) 

Методика 

профессионального 

обучения (по 

специализации) 

Methods of professional training 

(by specialization) 
5 

2.1  модулі бойынша барлығы:/   2.1  всего по модулю:/   2.1  total by module: 56 

            

         2.2 Таңдау модулі (ТМ) / 2.2 Модуль выбора (ТМ)/2.2 The selection module (ТМ) 

 

Техникалық арнайы пәндер/ 
Специальные технические 

дисциплины/ Special technical 

disciplines 

БП ТК 
 Машинатанудың 

теориялық негіздері   

Теоретические основы 

машиноведения 

Theoretical foundations of 

machine science 

3 
БП ТК 

Сала бойынша машиналар 

мен аппараттар                                                             

   Машины и аппараты по 

профилью   

Machines and apparatuses by 

profile 

БП ТК 

Ауыл шаруашылығы 

машиналары және 

жабдықтары 

Машины и оборудование 

для сельского хозяйства 

Machinery and equipment for 

agriculture 

БП ТК 
Оқытудың техникалық 

құралдары     

Технические средства 

обучения 
Technical training tools 

3 

БП ТК 
Салалық материалтану                                                                            Отраслевое 

материаловедение                                                                  

Industrial materials science 
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БП ТК Жарнама дизаины Дизайн рекламы Ad design 

БП ТК Физика негіздері                                                    Основы физики Fundamentals of physics 

5 БП ТК 

Электротехника, 

Электротехника 

автоматика негіздері                                                                    

Основы электротехники, 

электротехники, 

автоматики 

Fundamentals of electrical 

engineering, electrical 

engineering, automation 

БП ТК Механика Механика Mechanics 

Сәндік   ою-ӛрнек модулі/ 
Модуль декоративного 

орнамента/ Decorative ornament 

module 

БП ТК 
Арнайы сурет және ою 

ӛрнек композициясы 

Композиция специального 

рисунка и орнамента 

Composition of a special pattern 

and ornament 

5 БП ТК 
Арнайы сурет  пәнін 

оқытудың әдістемесі                                                     

Методика преподавания 

специального рисунка 

Methods of teaching special 

drawing 

БП ТК Ұлттық ою-ӛрнек Национальный орнамент National ornament 

БП ТК Сәндік қолданбалы ӛнер   
Декоративно-прикладное 

искусство 
Decorative and applied arts 

4 

БП ТК Материалтану                                                                                Материаловедение   Materials science 

БП ТК 

Кәсіпке баулудағы  

оқытудың белсенді  

әдістері 

Активные методы 

обучения в 

профессиональном 

обучении 

Active learning methods in 

professional training 

БП ТК 
Декоративті қолданбалы 

ӛнер 

Декоративно-прикладное 

искусство 
Decorative and applied arts 

5 БП ТК Ағашты кӛркем ою 
Художественная резьба по 

дереву 
The art of carving on wood 

БП ТК Тігін шеберханасы Швейная мастерская Sewing workshop 

БП ТК 
Бейнелеу ӛнері тарихы 

және теориясы    

История и теория 

изобразительного 

искусства 

History and theory of fine arts 

5 
БП ТК 

Бейнелеу ӛнерінің арнайы 

бӛлмелерін кӛрнекілік 

жабдықтармен безендіру 

Оформление специальных 

комнат изобразительного 

искусства наглядным 

оборудованием 

Design of special rooms of fine 

art with visual equipment 

БП ТК 

Бейнелеу ӛнері бойынша 

дидактикалық материалдар 

дайындау 

Разработка дидактических 

материалов по 

изобразительному 

искусству 

Development of didactic 

materials on fine arts 

Ӛнер пәнін оқыту әдістемесі/ БП ТК Ӛнер пәнін оқыту Методика преподавания Methods of teaching the subject 6 
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Методика преподавания 

предмета искусства/ Methods of 

teaching the subject of art 

әдістемесі предмета искусства of art 

БП ТК 
Технология пәнін оқыту 

әдістемесінің практикумы 

Практикум по методике 

преподавания технологии 

Workshop on technology 

teaching methods 

5 
БП ТК 

Кәсіптік оқыту теориясы 

мен технологиясы                                                             

Теория и технология 

профессионального 

обучения 

Theory and technology of 

professional training 

БП ТК 
Графика үйірме жұмысын 

ұйымдастыру әдістемесі 

Графика методика 

организации кружковой 

работы 

Graphics methods of organizing 

group work 

Графика үйірме жұмысын 

ұйымдастыру әдістемесі/ 
Графика методика организации 

кружковой работы/ Graphics 

methods of organizing group wor. 

БП ТК 
Графика үйірме жұмысын 

ұйымдастыру әдістемесі. 

Графика методика 

организации кружковой 

работы 

Graphics methods of organizing 

group work 
5 

БП ТК Перспектива                                                                                       Перспектива                                                                                       Perspective 

БП ТК Инженерлік графика Инженерная графика Engineering graphics 

БП ТК 

Кәсіптік оқыту жүйесіндегі 

педагогикалық 

менеджмент 

Педагогический 

менеджмент в системе 

профессионального 

обучения 

Pedagogical management in the 

system of professional training 

6 

БП ТК 
Мектептегі сапа 

менеджменті жүйесі.                                                                        

Система менеджмента 

качества в школе 

Quality management system at 

school 

БП ТК Кәсіпкерлік дағдылары 
Навыки 

предпринимательства 
Entrepreneurship skills 

БП ТК 
Мүсін және пластикалық 

анатомия 

Скульптура и пластическая 

анатомия 
Sculpture and plastic anatomy 

4 БП ТК Адам анатомиясы Анатомия человека Human anatomy 

БП ТК Пластикалық анатомия Пластическая анатомия Plastic anatomy 

2.2  модулі бойынша барлығы:/   2.2  всего по модулю:/  2.2  total by module:     56 

Базалық пәндер (БП) циклы бойынша:/   По циклу базовых дисциплин (БД): /    By cycle of basic disciplines (BD):                                                                                                                                               112 

3. Кәсіби құзіреттіліктер алу модульі/ Модуль приобретения профессиональных компетенций -/ Professional competence acquisition module 

3.1 Міндетті модуль / Обязательный модуль/ Required module 

Педагогикалық әдістеме/ 
Педагогическая методика/ 
Pedagogical methods 

КП ЖК 
Оқушыларды кәсіптік 

оқытуға ұйымдастыру 

Организация 

профессионального 

обучения учащихся 

Organization of professional 

training of students 
5 
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 КП ЖК 
Кәсіптік оқытудағы 

заманауи технологиялар 

Современные технологии в 

профессиональном 

обучении 

Modern technologies in 

professional training 
4 

Практика/ Практика/ Practice 

КП ЖК 
Педагогикалық практика 

(үзіліссіз) - 8 апта 
Педагогическая практика 

(без перерывная) - 8 недель 

Teaching practice (without 

breaks) - 8 weeks 
8 

КП ЖК 

Ӛндірістік 

(педагогикалық) 

/дипломалды практика 

Производственная 

(педагогическая) 

/Преддипломная практика 

Industrial (pedagogical) /pre-

Graduate practice 
8 

3.1  модулі бойынша барлығы:/ 3.1  всего по модулю:/  3.1  total by module:                                                                                                                                                                  

 
25 

3.2.1 Таңдау  компоненті (ТК) / 3.2.1 Компонент по выбору (КB)/ 3.2.1 Сomponent of choice (СС) (ұлдар үшін/ для мальчиков/ for boys)  

Автомобиль жобалау/ 
Автомобильное 

проектирование/ Automotive 

design 

КП ТК 

Автотракторлар мен 

материалдарды пайдалану 

жүйесі 

Система использования 

автотракторов и 

материалов 

System for the use of 

automotive contractors and 

materials 

5 
Ауыл шаруашылығы  

техникасы және 

технологиясы                                                                            

Техника и технология 

сельского хозяйства 

Agricultural machinery and 

technology 

Автомобильдер және 

тракторлардың құрылысы 

Строительство 

автомобилей и тракторов 
Construction of cars and tractors 

КП ТК 

Автомобильдерді 

модельдеу, макеттеу және 

жобалау 

Моделирование, 

макетирование и 

проектирование 

автомобилей 

Simulation, layout and design of 

the car 

5 Ауыл шаруашылығы  

техникасы және 

технологиясы 

Техника и технология 

сельского хозяйства 

Agricultural machinery and 

technology 

Материалдар 

конструкциясы 
Конструкция материалов Construction of materials 

Электр тізбектер теориясы/ 
Теория электрических цепей/ 
Circuit theory 

КП ТК 

Автомобильдердің 

электронды жүйесі 

Электронная система 

автомобилей 
The electronic system of the car 

6 

Электр тізбектерінің 

теориялық негіздері                                                                                         

Теоретические основы 

электрических цепей 

Theoretical foundations of 

electrical circuits 

Жалпы электротехника 

және электроника негіздері 

Основы общей 

электротехники и 

электроники 

Fundamentals of General 

electrical and electronics 

engineering 

КП ТК Іштен жану қозғалтқышы   
Двигатель внутреннего 

сгорания 
Internal combustion engine 

4 
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Кӛркем құрастыру                                                                                             
Художественное 

конструирование 
Artistic design 

Радиоэлектроника 

практикумы 

Практикум по 

радиоэлектронике 
Radio electronics workshop 

3.2.2 Таңдау  компоненті (ТК) / 3.2.2 Компонент по выбору (КB)/ 3.2.2 Сomponent of choice (СС) (қыздар үшін/ для девушек/ for girls) 20 

Тігін және кілем 

бұйымдарының технологиясы/ 
Технология швейных и 

ковровых изделий/ Technology 

of sewing and carpet products 

КП ТК 

Тігін бұйымдарының 

технологиясы                                                   

Технология швейных 

изделий 
Technology of garments 

5 Киімді кӛркем безендіру                                  
Художественное 

оформление одежды 
Artistic design of clothing 

Костюм тарихы История костюма 
History of costume 

КП ТК 

Кілем және гобелен тоқу 

негіздері                                                                                                      

Основы ковра и 

гобеленового ткачества 

Basics of carpet and tapestry 

weaving 

5 Тоқыма материалдарының 

негіздері                                                                                                  

Основы текстильных 

материалов 
Basics of textile materials 

Зергерлік негіздері 
Основы ювелирных 

изделий 
The basics of jewelry 

Кӛркем еңбек технологиясы/ 
Технология художественного 

труда/ Technology of artistic 

work 

КП ТК 

Кӛркем еңбектің 

технологиялық 

практикумы                                            

Технологический 

практикум 

художественного труда 

Technological workshop of art 

work 

6 Кӛркем еңбек және сызуды 

оқыту әдістемесі                                                                                      

Методика преподавания 

художественного труда и 

черчения 

Methods of teaching art work 

and drawing 

Дизайн және технология 

негіздері 

Основы дизайна и 

технологии 
Basic design and technology 

КП ТК 

Киімді техникалық 

жобалау                                                             

Техническое 

проектирование одежды 
Technical design of clothing 

4 Киімді кӛркем жобалау                              
Художественное 

проектирование одежды 
Artistic design of clothing 

Этнодизайндық жобалау 
Этнодизайнное 

проектирование 
Attisano design 

3.2  модулі бойынша барлығы:/ 3.2 всего по модулю:/  3.2  Total by module:                                                                                                                                                                  20 

3.3 Біліктілік шеңберінен шығатын цикл (Оқытудың қосымша түрлері)/Цикл вне квалификации (Дополнительные виды обучения)/ Cycle out of the 

qualification ( Additional types of training) 

 

1 траектория: «Автомобильдерді модельдеу, макеттеу және жобалау» (ұлдар үшін) / 1 траектория:  «Моделирование, макетирование и 

проектирование автомобилей» (для мальчиков)/ "Modeling, layout and design of cars" (for boys) 

Кәсіптік оқытудағы ғылыми 

зерттеу негіздері/ Основы 
КП ТК 

Конструкторлық ӛнеркәсіп 

эстетикасы 

Эстетика конструкторской 

промышленности 
Aesthetics of the design industry 5 
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научных исследований в 

профессиональном обучении/ 
Fundamentals of scientific 

research in professional training 

КП ТК Графикалық дизаин                                                                     Графический дизаин  Graphic design  

КП ТК Метрологиялық станок Метрологический станок Metrological machine 

КП ТК 
Кәсіптік оқытудағы 

ғылыми зерттеу негіздері 

Основы научных 

исследований в 

профессиональном 

обучении 

Fundamentals of scientific 

research in professional training 

5 
КП ТК 

Кәсіптік оқыту және 

бизнес негіздері                                                                      

Основы 

профессионального 

обучения и бизнеса 

Basics of professional training 

and business 

КП ТК 

Жаңартылған бағдарлама 

бойынша кӛркем еңбекті 

оқыту 

Обучение 

художественному труду по 

обновленной программе 

Art work training under the 

updated program 

КП ТК 
Білім беру мекемелеріндегі 

кәсіпкерлік қызмет 

Предпринимательская 

деятельность в 

учреждениях образования 

Entrepreneurial activity in 

educational institutions 

5 
КП ТК Металды кӛркемдеп ӛңдеу 

Художественная обработка 

металла 
The artistic metal processing 

КП ТК 
Кӛлемді бұйымдар жасау 

негіздері 

Основы изготовления 

объемных изделий 

The basics of making three-

dimensional products 

1 траектория: «Көркем еңбек технологиясы» (қыздар үшін) / 1 траектория:  «Технология художественного труда» (для девушек)/ 1 trajectory 

«Technology of artistic work» (for girls) 

Кәсіптік оқытудағы ғылыми 

зерттеу негіздері/ Основы 

научных исследований в 

профессиональном обучении/ 
Fundamentals of scientific 

research in professional training 

КП ТК 
Конструкторлық ӛнеркәсіп 

эстетикасы              

Эстетика конструкторской 

промышленности 
Aesthetics of the design industry 

5 
КП ТК 

Дизайн нысандарын 

құрылымдау                                                                     

Конструирование объектов 

дизайна 

The construction of design 

objects 

КП ТК Метрологиялық станок Метрологический станок Metrological machine 

КП ТК 
Кәсіптік оқытудағы 

ғылыми зерттеу негіздері                      

Основы научных 

исследований в 

профессиональном 

обучении 

Fundamentals of scientific 

research in professional training 

5 
КП ТК 

Кәсіптік оқыту және 

бизнес негіздері                             

Основы 

профессионального 

обучения и бизнеса 

Basics of professional training 

and business 

КП ТК 

Жаңартылған бағдарлама 

бойынша кӛркем еңбекті 

оқыту   

Обучение 

художественному труду по 

обновленной программе 

Art work training under the 

updated program 

КП ТК 
Білім беру мекемелеріндегі 

кәсіпкерлік қызмет                                                                                      

Предпринимательская 

деятельность в 

учреждениях образования 

Entrepreneurial activity in 

educational institutions 
5 
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КП ТК Қолӛнер композициясы                                                                       Композиция рукоделия The composition of needlework 

КП ТК 
Кәсіптік оқытудың 

композициясы 

Композиция 

профессионального 

обучения 

Composition of professional 

training 

1 траектория бойынша: Всего по1 траектории:/  Total of 1 trajectory:                                                                                                                                                                                                       15 

2 траектория:  «Электротехника, электроника және автоматика негіздері» (ұлдар үшін) /  2 траектория: «Основы электротехники, электроники и 

автоматики» (для мальчиков)  /  2 trajectory: "Fundamentals of electrical engineering, electronics and automation" (for boys)  

Тұрмыстық электроника және 

радиотехника/ Бытовая 

электроника и радиотехника/ 
Consumer electronics and radio 

equipment 

КП ТК 
Тұрмыстық электроника 

және радиотехника 

Бытовая электроника и 

радиотехника 

Consumer electronics and radio 

equipment 

5 КП ТК 
Ӛндіріс негіздерін оқыту 

әдістемесі  (сала бойынша) 

Методика преподавания 

основ производства (по 

профилю) 

Methods of teaching the basics 

of production (by profile) 

КП ТК Композиция Композиция Composition 

КП ТК 
Сүйектер мен мүйіздерді 

кӛркемдеп ӛңдеу 

Художественная обработка 

костей и рогов 

Artistic processing of bones and 

horns 

5 
КП ТК Визуалды ӛнер Визуальное искусство Visual art 

КП ТК 
Әлем бейнелеу ӛнерінің 

стильдері 

Стили мирового 

изобразительного 

искусства 

Styles of world fine art 

КП ТК Сән психологиясы   Психология моды The psychology of fashion 

5 КП ТК Әдептеу (стилизация)                                                                           Стилизация Stylization 

КП ТК Жалпы ӛнер тарихы Общая история искусства General history of art 

2 траектория:  «Электротехника, электроника және автоматика негіздері» (қыздар үшін) /  2 траектория: «Основы электротехники, электроники и 

автоматики» (для девочек)  /  2 trajectory: "Fundamentals of electrical engineering, electronics and automation" (for girls))  

Кәсіптік оқытудағы ғылыми 

зерттеу негіздері/ Основы 

научных исследований в 

профессиональном обучении/ 
Fundamentals of scientific 

research in professional training 

КП ТК 
Тұрмыстық электроника 

және радиотехника                              

Бытовая электроника и 

радиотехника 

Consumer electronics and radio 

equipment 

5 КП ТК 
Ӛндіріс негіздерін оқыту 

әдістемесі  (сала бойынша)                                                                 

Методика преподавания 

основ производства (по 

отраслям) 

Methods of teaching the basics 

of production (by profile) 

КП ТК Композиция Композиция Composition 

КП ТК 
Сүйектермен мүйіздерді 

кӛркемдеп ӛңдеу               

Художественная обработка 

костей и рогов 

Artistic processing of bones and 

horns 

5 КП ТК Визуалды ӛнер Визуальное искусство Visual art 

КП ТК Әлем бейнелеу ӛнерінің Стили мирового Styles of world fine art 
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стильдері изобразительного 

искусства 

КП ТК Сән психологиясы                                                             Психология моды The psychology of fashion 

5 КП ТК Әдептеу (стилизация)                                                           Стилизация Stylization 

КП ТК Жалпы ӛнер тарихы Общая история искусства General history of art 

2 траектория бойынша барлығы:/  Всего по 2 траектории:/  Total of 2 trajectory:     15 

  ЖБП+БП+КП:/      ОД +БД+ПД:/  GED+BD+PD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            228 

4. ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТТАУ МОДУЛІ  / МОДУЛЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ / FINAL CERTIFICATION MODULE  

Қорытынды аттесттау модулі  / 

модуль итоговой аттестации / 

final certification module 

Диплом жұмысты (жоба) жазу және қорғау немесе кешенді емтихан тапсыру / Написание и защита дипломной 

работы (проекта) или сдача комплексного экзамена / Writing and defending a thesis (project) or a comprehensive exam 
12 

ҚА модулі бойынша барлығы:/   Bсего по модулю  ИА:/    Total by module FC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       12 

Жалпы:/ Общие:/ Common:     240 
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Білім беру бағдарламасындағы пәндердің оқыту нәтижелерімен  үйлестірілу матрицасы 
 

Пәндер атауы ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON9 ON10 ON11 ON12 ON13 ON14 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы +  +            

Шет тілі  +    +         

Қазақ (орыс) тілі  +    +         

Дене шынықтыру    +           

Әлеуметтану, саясаттану  + +   +         

Мәдениеттану, психология  + +   +         

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде)  
 + +   +  + 

      

Философия +  +            

Имиджелогия + + +            

Кәсіпкерлік дағдылары + + +            

Жеке жетістіктер негіздері + + +            

Педагогикалық  мамандыққа кіріспе    +  +         

Психология және адам дамуы   + +  +         

Педагогика    +  +     +    

Кәсіби педагогика    +  +  +       

Оқушылардың физиологиялық дамуы    +           

Оқу практикасы           +    

Ӛзін-ӛзі тану   + +           

Кәсіби қазақ (орыс) тілі  +    +         

Кәсіби бағытталған шет тілі  +    +         

Сызу және сызба геометриясы  + +   +  +       

Тігін ӛндірісінің құрал жабдығы            + +   

Материалдарды ӛңдеу технологиясының 

практикумы 
      +  

+   +   

Салалық материалтану және 

конструкциялық материалдар 
    +  +  

    +  
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технологиясы 

Жалпы техникалық және арнайы 

пәндерді оқыту әдістемесі  
      +  

  

+ 

   + 

Компьютерлік графика    +    +     + +  

Кәсіптік оқыту әдістемесі (мамандануы 

бойынша) 
      +  

+    +  

 Машинатанудың теориялық негіздері       +  +   +     

Сала бойынша машиналар мен 

аппараттар                                                             
    +  +   +   

  

Ауыл шаруашылығы машиналары және 

жабдықтары 
  +    +  +    

  

Оқытудың техникалық құралдары      +     +  +    
  

Салалық материалтану                                                                          +     +  +      

Жарнама дизаины 
  +        +  

+  

Физика негіздері                                                     + +       +     

Электротехника, Электротехника 

автоматика негіздері                                                                    
 + +      

 + 
 

   

Механика  + +       +     

Арнайы сурет және ою ӛрнек 

композициясы 
       + 

+ 
   

 + 

Арнайы сурет  пәнін оқытудың 

әдістемесі                                                     
   +     

 
 +  

+ + 

Ұлттық ою-ӛрнек       +     +  + 

Сәндік қолданбалы ӛнер         +     +  + 

Материалтану                                                                                +     +  +      

Кәсіпке баулудағы  оқытудың белсенді  

әдістері 
      +  +    

+  

Декоративті қолданбалы ӛнер       +     +  + 

Ағашты кӛркем ою       +     +  + 

Тігін шеберханасы       +     + + + 

Бейнелеу ӛнері тарихы және теориясы     + +          + + 
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Бейнелеу ӛнерінің арнайы бӛлмелерін 

кӛрнекілік жабдықтармен безендіру 
  + +     

    + + 

Бейнелеу ӛнері бойынша дидактикалық 

материалдар дайындау 
  + +     

    + + 

Ӛнер пәнін оқыту әдістемесі   + +         + + 

Технология пәнін оқыту әдістемесінің 

практикумы 
  + +        + 

 + 

Кәсіптік оқыту теориясы мен 

технологиясы                                                             
      +  +   + 

  

Графика үйірме жұмысын ұйымдастыру 

әдістемесі. 
  + +        + 

 + 

Перспектива                                                                                        +     +       + 

Инженерлік графика  +     +       + 

Кәсіптік оқыту жүйесіндегі 

педагогикалық менеджмент 
   +     

  +   + 

Мектептегі сапа менеджменті жүйесі.                                                                           +       +   + 

Кәсіпкерлік дағдылары    +       +   + 

Мүсін және пластикалық анатомия          +   + + 

Адам анатомиясы          +   + + 

Пластикалық анатомия          +   + + 

Оқушыларды кәсіптік оқытуға 

ұйымдастыру 
   +     

  +   + 

Кәсіптік оқытудағы заманауи 

технологиялар 
 

 

 
 +       +  

 + 

Педагогикалық практика (үзіліссіз) - 8 

апта 
         + +  

+ + 

Ӛндірістік (педагогикалық) /дипломалды 

практика 
 +        +  + 

+  

Автотракторлар мен материалдарды 

пайдалану жүйесі 
 +     +  

 
+   

 + 

Ауыл шаруашылығы  техникасы және 

технологиясы                                                                            
 +     +  

 
+   

 + 

Автомобильдер және тракторлардың 

құрылысы 
 

+ 

 
    +  

 
+   

 + 

Автомобильдерді модельдеу, макеттеу 

және жобалау 
 

 

+ 
    +   +   

 + 
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Ауыл шаруашылығы  техникасы және 

технологиясы 
 +     +   +   

 + 

Материалдар конструкциясы  
 

+ 
    +   +   

 + 

Автомобильдердің электронды жүйесі  +     +   +    + 

Электр тізбектерінің теориялық негіздері                                                                                          
 

+ 
    +  

 +    + 

Жалпы электротехника және электроника 

негіздері 
 +     +  

 +    + 

Іштен жану қозғалтқышы    +     +   +    + 

Кӛркем құрастыру                                                                                               
 

 
   +  

+   +  + 

Радиоэлектроника практикумы  +     +   +    + 

Тігін бұйымдарының технологиясы                                                         +  
+   

 

+  + 

Киімді кӛркем безендіру                                     
 

 
  +  

+   +  + 

Костюм тарихы  + +          + + 

Кілем және гобелен тоқу негіздері                                                                                                            +     +  + 

Тоқыма материалдарының негіздері                                                                                                        +     +  + 

Зергерлік негіздері       +     +  + 

Кӛркем еңбектің технологиялық 

практикумы                                            
      +  

 +  
+ 

 + 

Кӛркем еңбек және сызуды оқыту 

әдістемесі                                                                                      
    + +   

   
+ 

+  

Дизайн және технология негіздері       +   +  +  + 

Киімді техникалық жобалау                                                                   +   +  +  + 

Киімді кӛркем жобалау                                 
 

 
  +  

   +  + 

Этнодизайндық жобалау   +    +     +  + 

Конструкторлық ӛнеркәсіп эстетикасы       +  +  +    

Графикалық дизаин                                                                       +    +     +  + 

Метрологиялық станок       +   +  +  + 

Кәсіптік оқытудағы ғылыми зерттеу 

негіздері 
   +  +   

+ +     
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Кәсіптік оқыту және бизнес негіздері                                                                         +  +   + +     

Жаңартылған бағдарлама бойынша 

кӛркем еңбекті оқыту 
    +  +  

+   +   

Білім беру мекемелеріндегі кәсіпкерлік 

қызмет 
       + 

+  +    

Металды кӛркемдеп ӛңдеу       +     +  + 

Кӛлемді бұйымдар жасау негіздері       +     +  + 

Конструкторлық ӛнеркәсіп эстетикасы                    +  +  +    

Дизаин нысандарын құрылымдау                                                                           +     +  + 

Қолӛнер композициясы                                                                             +     +  + 

Кәсіптік оқытудың композициясы       +     +  + 

Тұрмыстық электроника және 

радиотехника 
 +     +  

 +     

Ӛндіріс негіздерін оқыту әдістемесі  

(сала бойынша) 
    + +   

   +   

Композиция       +     +  + 

Сүйектермен мүйіздерді кӛркемдеп 

ӛңдеу 
      +  

   +  + 

Визуалды ӛнер       +     +  + 

Әлем бейнелеу ӛнерінің стильдері   +          + + 

Сән психологиясы        +  +   +    

Әдептеу (стилизация)                                                                             +          + + 

Жалпы ӛнер тарихы   +          + + 

+ 
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Ф-19-06/07 

Білім беру бағдарламасы  пәндерінің оқыту нәтижелері мен сипаттамалары 
 

Пәннің атауы Сипаттама 

Оқыту 

нәтижелерінің  

коды  

 

(KКZТ 1101) 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы - тарихи кезеңдер туралы шынайы, толық 

білім беру, мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, ондағы тарихи-мәдени 

үдерістердің үздіксіздігі мен сабақтастығы, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік 

пен ӛркениеттердің эволюциясына,  тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай 

және объективті түрде қарастыруды кӛздеген қазіргі Отан тарихының ғылыми-

негізді тұжырымдамасын жасауға білім алушылардың назарын аудару. 

ON1 

ON3 

 

 

ShT 1102 

Шетел тілі 

Шетел тілін үйрену, ең алдымен, қалыптасқан шеттілдік коммуникативті 

құзыреттілікті студенттің бейінді бағытының және ӛзін-ӛзі анықтаудың құралы 

ретінде шет тілін қолдануды қамтамасыз ететін оның барлық құрауыштарының 

бірлігінде тілдік, сӛйлеу, мәдени-әлеуметтік, оқу-танымдық құзыреттіліктерді әрі 

қарай дамыту және жетілдіруге бағытталған. 

ON 2 

ON 6 

 

 

K(O)T 1103 

Қазақ (орыс) тілі 

Болашақ мамандардың орыс тілі бойынша коммуникативтік құзыреттіктерін 

қалыптастыру, ғылыми саладағы нақты сӛйлеу жағдайларында нақты 

коммуникативтік тапсырмаларға қол жеткізудің лингвистикалық құралдарын 

пайдалана білу, базалық деңгейдегі білім беру процесінде студенттердің тілдік 

емес мамандықтардың мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыру. 

ON 2 

ON 6 

 

 

DSh 1(2)104 

Дене шынықтыру 

Денсаулықты  сақтау, нығайтуды қамтамасыз ететін студенттердің әлеуметтік-

жеке тұлғалық құзыреттіліктерін және дене шынықтырудың құралдары мен 

әдістерін мақсатты түрде пайдалану қабілеттерін қалыптастыру. Дене 

шынықтыру мен спорттың әлеуметтік-мәдени тәжірибесі мен әлеуметтік-мәдени 

құндылықтарын дамыту бойынша әртүрлі дағдылар мен қабілеттерге ие болуды 

қамтамасыз етеді. 

ON 4 

 

Ale, saya 2105 

       Әлеуметтану,саясаттану  

«Болашаққа бағдар: Қоғамдық сананың жаңғыруы» мемлекеттік бағдарламасында 

айқындалған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу мән-мәтінінде 

(контекстінде) білім алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын 

қалыптастыру, негізгі әлеуметтік- саяси, гуманитарлық ұғымдарды, қоғам мен 

оның кіші жүйелерін зерттеуге арналған теориялар мен тәсілдерді меңгеру  болып 

табылады. 

ON 2 

ON 3 

ON 6 
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Mad, psi 2106  

Мәдениеттану, психология  

Студенттерге мәдениеттің мәнін және қызметін анықтау ыңғайларының 

кӛптүрлілігін, мәдениетті аксиологиялық, ӛркениеттік, құрылымдық, 

антропологиялық, экономикалық мәдени бағыттарын түсіндіру. Психологиялық 

құбылыстарды жүйелі талдау іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру 

негізінде олардың психологиялық ойлауын дамытуды, сонымен қатар, болашақ 

мұғалімдердің психологиялық даярлығын күшейтуге мүмкіндік береді. 

ON 2 

ON 3 

ON 6 

 

 

ICT 2107 

Ақпараттық-комуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

Қазіргі  заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды әр-түрлі 

салалардағы кәсіби қызметте, ғылыми және тәжірибелік жұмыс үшін, 

ӛздігінен білім алу және басқа да мақсаттарда пайдалануда студенттердің 

кәсіби және тұлғалық құзыреттіліктерін игеруге мүмкіндік береді. Кәсіби  

білімдерін кеңейту үшін электрондық оқытудың түрлі нысандарын 

пайдалануға, ақпараттарды іздеу және ӛңдеуге арналған 

ақпараттықтелекоммуникациялық технологияларды қолдануға 

машықтанады. 

ON 1 

ON 6 

 

 

Fil 2108 

Философия 

Студенттердің дүниені танып-білудің ерекше формасы ретінде түсінуін 

қалыптастырып, қоғамдық сананы жаңартудағы және қазіргі заманның жаһандық 

міндеттерін шешудегі философияның рӛлін түсіну аясында білім алушылардың 

филосо-фиялық кӛзқарастық және әдістемелік мәдениет негіздерінигеру арқылы 

философиялық рефлексияны, ӛзін-ӛзі сараптау және адамгершіліктік қасиеттерді 

реттеу болып табылады. 

ON 3 

ON 4 

ON 5 

Img  2109 

Имиджелогия 

Имиджелогия пәні - тұлғаның экономикалык теория, кұкык негіздері сонымен 

катар сыбайлас жемкорлыкка карсы мәдениетін,кәсіпкер кызметінің тиімділігін, 

экологиялык акпаратка кол жеткізу,экологиялык маңызды шешімдерді 

кабылдауға, коршаған ортаға катысты сот әділдігіне кол жеткізу жолдарын 

окытып үйрету, тіршіліккауіпсіздік саласында жалпы біліктілікті кӛтеру,коғамға, 

ұйымға немесе топка ыкпал етуге кабілетті лидер тұлғаларды калыптастыру 

жолдарын окыту. 
ON  1 

ON  2 

ON  3 

 

                         

                    KD 2109 

          Кәсіпкерлік дағдылар 

Кәсіпкерлікке оқыту бұрын тап осындай маңызды болған емес. Ӛскелең ұрпақ 

кӛптеген елдерде жастар арасында ұлғайып келе жатқан жұмыссыздықпен бірге 

жұмыс орындарының ашылуына және жұмысқа орналасу үшін кәсіпкерлік мінез-

құлық мәдениетіне баса мән беруде. 

                     

               ZhZhN 2109 

         Жеке жетістіктер    

                негіздері 

Тұлғаны экономика құқық негіздерін сонымен қатар жемқорлыққа қарсы 

мәдениетін, кәсіпкер қызметінің тиімділігін, экологиялық ақпаратқа қол жеткізу, 

экологиялық маңызды шешімдерді қабылдауға, қоршаған ортаға қатысты сот 

әділдігіне қол жеткізу жолдарын оқытып үйрету, тіршілік қауіпсіздік саласында 

жалпы біліктілікті кӛтеру, қоғамға, ұйымға немесе топқа ықпал етуге қабілетті 

лидер тұлғаларды қалыптастыру жолдарын оқыту. 

PMK 1201 
Педагогикалық мамандыққа кіріспе пәні мұғалім кадрларын сапалы дайындауға 

ықпал етуге бағытталған, ӛйткені оның мазмұнында кәсіпқойландыру міндеттері 

  ON  4 

   ON  6 
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Педагогикалық мамандыққа 

кіріспе 

ескеріледі: бірінші курстан бастап мақсатты және жүйелі түрде студент мұғалім 

еңбегінің маңыздылығы туралы, оған дайындық дағдылары мен іскерліктерін 

меңгерудің тиімді тәсілдері туралы білімді меңгереді. Бұл курс базалық пәндер 

жүйесіне кіреді, оның мазмұнын меңгеру студенттердің оқу іс-әрекетінің 

мотивации деңгейіне оң әсер етеді, олардың танымдық қызығушылығына 

дамытуға әкеледі, сапалы дайындыққы ұмтылуды және кәсіби дағдыларды 

меңгеруге ынтасын тудырады. 

 

Psi 1202 Психология және адам 

дамуы  

Пәнді оқытуда ойлаудың диалектикалық логикасын қалыптастыра отырып, 

психикалық дамудың жалпы заңдылықтарын бiлумен қатар, ғылыми 

психологиялық ойлау жүйесiн дамытудың жолдарын менгерту. 

ON 3 

ON 4 

ON 6 

 

Ped 2203 Педагогика  
Болашақ мұғалімдердің дүниетанымдық ұстанымын дамыту және теориялық 

білімдерін практикалық біліктерге алмастыру қабілеттері ретінде түйінді 

құзіреттіліліктерге ие болады. 

ON 4 

ON 6 

 

КР 2204 Кәсіби педагогика 

Кәсіби педагогика - жалпы педагогиканың бір тармағы ретінде енді, ӛркендеп 

дамып келе жатқан ғылым. Кәсіптік оқыту мамандығы    түлектерін дайындауда  

Кәсіби педагогика пәнінің ролі зор.  Ӛтілетін курс бойынша  жеке адамды 

қалыптастыруда оқу-тәрбие жұмыстарының әдіс-тәсілдері мен формаларын 

ғылыми  тұрғыдан қалыптастырудың жолдары қарастырылады. 

ON 4 

ON 6 

ON 8 

 

OFD 1205 Оқушылардың 

физиологиялық дамуы 

Мектеп жасындағы балалардың анатомиялық, физиологиялық ерекшеліктері, әр 

түрлі жастағы ес және даму заңдылықтары, ӛскелең организмнің қоршаған 

ортамен қарым-қатынасы, мектеп оқушыларының денсаулығын сақтау мен 

нығайту, олардың оқып-білім алу барысында жұмысқа қабілеттілігінің жоғары 

деңгейін қамтамасыз ету жолдарының ғылыми негіздері туралы педагогикалық 

мамандықтара бойынша студенттерге білім беру. 

  ON 4 

 

OP 1216 Оқу практикасы  

Оқу практикасы бүкіл тұтас педагогикалық процеске белсене қатысу, қоғамдық 

жұмыстарға араласу, сабақтан тыс ӛткізілетін іс-шараларға белсенділікпен 

атсалысу. Пәндер бойынша сабақтардың жеке түрлерін жүргізу дағдысын 

ұғыну; Мектепте оқу пәндерін оқыту әдістемесін меңгеру, пәндік сабақтарға 

дайындық жүргізу, сонымен қатар оқушылармен, мұғалімдермен бірге жұмыс 

істеп, тәжірибелендіру. 

ON 11 

 

OOT 2206 Ӛзін-ӛзі тану 

Ӛзін-ӛзі тану баланы жолдастары арасында ӛзін сыйлата білуге, ӛзін-ӛзі 

жетілдіріп, басқадан үлгі алуға, қоршағана орта жағдайында ӛзіне-ӛзі бағыт 

алуын, ӛз бетінша бір шешім айта алуына, әр іске жауапкершілікпен қарауға 

тәрбиелейді. Бірақ бұл жолда мұғалімге үлкен шығармашылық пен ізденіс 

керек. Онсыз ұстаздың бала жүрегіне жол табуы мүмкін емес. 

ON 3 

ON 4 

 

KK (O)T 2207 Кәсіби  қазақ 

(орыс) тілі 

Тіл даярлығы  кәсіби ортада мемлекеттік тілді табысты игеруге мүмкіндік 

жасайды, кәсіби бойынша білім алушылардың коммуникативтік қабілетін 

дамытады. 

ON 2 

ON 6 
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KBShT 2208  Кәсіби 

бағытталған шет тілі 

Шет тіліндегі кәсіби тілінің негіздері. Заманауи жағдайындағы шет тілде 

мәтіндермен жұмыс жасау. Кәсіптік оқыту мамандығы аясында шет тіліндегі 

кәсіби бағытталған термин.  Кәсіптік оқыту мамандығы бойынша арнайы 

мәтіндермен жұмыс жасау. Арнайы кәсіби-бағдарланған дерек және технология 

пәні оқытушысы  берілген кәсіби жағдайларында шет тілін пайдалана алады.. 

ON 2 

ON 6 

 

 

SSG 1210 Сызу және сызба 

геометриясы 

Сызу және сызба геометриясы пәні инженерлік және эстетикалық білімнің негізін 

құрайды. Осы пәнді оқып, үйрену арқылы дененің кӛрінісін әртүрлі әдістермен 

бейнелеуге, кӛптеген геометриялық есептерді шешуге болады. Дененің кӛрінісін 

әртүрлі әдістермен бейнелеуге, геометриялық есептерді шешуге үйренеді. 

ON 2 

ON 3 

ON 6 

ON 8 

ТOKzh 1211 Тігін ӛндірісінің 

құрал жабдығы  

Тігін машиналарының шығу тарихына мәлімет, әлемдік тігін машиналарына 

мағлұмат, тігін машиналарының классификация, тігін машиналарының жалпы 

құрылысы. «Ӛндірістік дизайнның элементтері мен үрдестері», «Дизайн 

нысандарын құрастыру», «Сурет» «Композиция» және т.б. пәндермен тығыз 

байланыста болады. Студенттердің жан-жақты дамуына әсер етіп, ақыл-ойын, 

техникалық білімін, дүниеге материалистік кӛзқарасын, шығармашылық 

қабілетін, кӛркемдікке деген бейімділігін дамытады. 

ON 11 

ON 12 

 

MOTP 1212 

Материалдарды ӛңдеу 

технологиясының практикумы 

Материалдардың технологиясын және оның конструкциялық сызбасын сонымен 

қатар материалдың сапалық жағын анықтайды. Сала бойынша материалдарды 

пайдалану мақсатына қарай мата құрамының ерекшеліктерін, талшықтар мен 

олардың құрылысын анықтау. Заттар құрылысы материалдардың технологиялық 

қасиеттері және олардың мақсатты ӛзгерісі (ӛнделуі); металл, металл емес 

конструкциялық-технологиялық материалдар және олардан жасалған 

бұйымдардың негізгі түрлері; тоқыма материалдарын технологиялық ӛңдеудің 

түрлері; материалдары ӛңдеудің оқу үрдісі және кабинетін жабдықтау. 

ON 7 

ON 9 

ON 12 

 

SMKMT 1213 

Салалық материалтану және 

конструкциялық материалдар 

технологиясы (сала бойынша) 

Сала бойынша материалдарды талдау, таңдау, оларды кәсіби салада тиімді 

пайдалануды игереді. Материалдардың технологиясын және оның 

конструкциялық сызбасын сонымен қатардың сапалық жағын анықтайды. 

Кәсіптік оқыту мамандығы бойынша білім алатын студенттер бұйымдарды жасау 

барысында материалдар түрлерін тиімді қолдану, оның түрі мен түсін таңдау, 

мата дайындау.  

ON 5 

ON 7 

ON 13 

 

ZhTAPOA 3214 

Жалпы техникалық және 

арнайы пәндерді оқыту 

әдістемесі  

Кәсіпке оқыту мазмұнының әр кезеңіндегі білім беру мазмұны жӛнінде 

студенттерге нақты түсінік беру; Педагогтың сабақтың ұйымдастыруы мен 

жабдықтауы; Оларды жоспарлау жұмыстарының мазмұнымен таныстыру, 

Сабақтан тыс және мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру мен басқаруға 

машықтанады.  

ON 7 

ON 10 

ON 14 

 

KG 3215 Компьютерлік 

графика  

Ӛнер саласындағы компьютерлік технологияларын қолдану білімін және 

дағдыларын қалыптастырады. Заманауи компьютерлік графиканың негізгі 

бағыттарын зерделейді. Графикалық визуалды нысандарын жобалау кезеңдері 

мен негізгі түсініктер жүйесін дамытады. Компьютерлік графиканың 

ON 3 

ON 7 

ON 12 

ON 13 
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практикалық және теориялық негіздерін игеруге, бағдарламалардың кеңістіктік 

логикасының мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді. Corel Draw, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, Аutocad.  

 

КОА 3209 

Кәсіптік оқыту әдістемесі 

(мамандануы бойынша) 

Технология оқытудың әдістері мен принципін практикада жүзеге асыруға 

машықтанады. Сабақ түрлері сапасында оқыту үрдісін алға жылжытады, ал 

екінші жағынан оқытуды ұйымдастыру түрі ретінде рӛлінде атқарады, мұғалімнің 

сабақты ұйымдастыру талабын негіздейді.  

ON 7 

ON 9 

ON 13 

 

 MMZh   1217                                                                                                                                                         

Машинатанудың теориялық 

негіздері   

Машинатанудың теориялық негіздері пәні ӛндіріс техникасы мен әр түрлі құрал 

жабдықтарды таңдау, жобалау, есептеу және пайдалану негіздері теориясын 

құрайтын жалпытехникалық пәндер жиынтығы болып табылады.Болашақ 

мамандарды машина мен механизмдер және олардың бӛлшектерінің жұмыс 

жасауының жалпы теориялық заңдылықтарымен, оларға қойылатын талаптармен 

және жобалау принциптерімен, істен шығу критерийлерімен таныстыру. 

 

ON 5 

ON 7 

ON 10 

 

SBMA 1217  

Сала бойынша машиналар мен 

аппараттар                                                             

Технологиялық машиналар және жабдықтар саласындағы мамандарды жоғары 

сапалы  дайындықпен қамтамасыз ету; жаңа буынды рухани адамгершілікке 

тәрбиелеу; білім, ғылым және ӛндірісті ұштастыру. Агроӛнеркәсіп кешені мен 

әлемдік ғылыми-білім беру кеңістігінде бәсекеге қабілетті және сұранысқа ие, 

технология және технологиялық машиналар саласында білім алуға жағдай жасау,  

 

ON 5 

ON 7 

ON 10 

 

AShMZh  1217  

Ауыл шаруашылығы машиналары 

және жабдықтары 

Пәннің оқыту бағдарламасында  ауыл шаруашылығы салаларын 

ұйымдастырудың жалпы мәселелері, мал азығын дайындау және сақтау, 

топырақтану және егіншілік негіздері, топырақты негізгі және тұқым себу 

алдында ӛңдеу технологиясы, дәнді дақылдарды ӛсіру технологиясы мен жинауға 

арналған ауылшаруашылық техникалары  бойынша  материалдар беріледі.  

 

ON 5 

ON 7 

ON 10 

 

OTK 2218                                                                                                                    

Оқытудың техникалық құралдары     

Оқытудың техникалық құралдары болашақ мамандарды заманауи техникалық 

құралдарды оқу-тәрбие, мәдени-іс-шараларды жүргізу барысында тиімді 

пайдалануға мүмкіндік береді  

ON 3 

ON 7 

ON 9 

SM 2218 Салалық материалтану                                                                         Сала бойынша материалдарды таңдай білуді қалыптастыру, материалдардың 

құрамының ерекшеліктерін, талшықтар мен олардың құрылысын анықтай 

отырып, жобалау барысында материалдар таңдай білуге үйретеді. 

ON 2 

ON 7 

ON 9 

ZhD 2218 Жарнама дизаины  Заттар құрылысы материалдардың технологиялық қасиеттері және олардың 

мақсатты ӛзгерісі (ӛнделуі); металл металл емес конструкциялық– технологиялық 

материалдар және олардан жасалған бұйымдардың негізгі түрлері; тоқыма 

материалдарын технологиялық ӛңдеудің түрлері; материалдарды ӛңдеудің оқу 

үрдісі және кабинетін жабдықтау.  

ON 3 

ON 11 

ON 13 

 

Fiz 2219                                                                                                                                                                                   

Физика негіздері                                                  

Координат жүйесі, уақытты түсіну, қатты дененің жәна материалдық нүктенің 

кинематикасы, материалдық нүктенің динамикасы, материалдық нүктенің 

қозғалыс жүйесі, сақтау заңы, қатты дененің динамикасы, ӛзгермелі массалы 

дененің динамикасы, Лоренц түрленуі, тербелмелі қозғалыс, сұйықтық және 

газдың механикасы, тегіс ортаның толқындары. Молекулярлық қозғалыс, қысым 

ON 2 

ON 3 

ON 10 
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және температура, браун қозғалысы, термодинамиканың бірінші және екінші 

басы. Тұрақты электр ӛрісі. Дириктер, электры, электр тогы, электр ӛткізгіштер, 

стационарлық магниттік ӛріс, электрмагниттік, индукциясын меңгереді. 

EL 2219 Электротехника, 

Электротехника автоматика 

негіздері                                                                    

Автоматтандыру және басқарудағы электро машиналық құрылғылар, датчиктер, 

электромагнитті құрылғылар туралы түсініктемелер, олардың принциптері,  

автоматтандыру объектілерінің математикалық моделдерін талдау және құру 

әдістерін үйрету және математикалық моделдеу мәселелері туралы жалпылама 

түсінік беру.    

ON 2 

ON 3 

ON 10 

 

Mex 2219 Механика Жоғары математика курсына аналитикалық геометрия, сызықтық алгебра, 

дифференциалдық есептеу, интегралдық есептеу және дифференциалдық 

теңдеулер пәндерінің негіздері енеді.  

ON 2 

ON 3 

ON 10 

ASOOK  2220                                                                                                                                                                                     

Арнайы сурет және ою ӛрнек 

композициясы 

Қазіргі заманғы сәндік ӛнері туралы мағлұмат береді. Кӛлем, сәйкестік, 

композиция туралы және ою-ӛрнектер жайында тереңірек білім береді, Ою-

ӛрнектер бейнеленген кестелер, аймақтық халық шеберінің туындыларын 

меңгереді.  

 

ON 8 

ON 9 

ON 14 

ASOOK 2220 Арнайы сурет  пәнін 

оқытудың әдістемесі                                                    

Болашақ «Кәсіптік оқыту» мамандарына қажетті жобалық  және кеңістіктік 

ойластырудың жаңа деңгейіне, кӛркемдік талғамды, қиялды дамытуға 

дайындайды. Жоба элементтерінің кӛлемін, алуан түрлі пішіндерін, 

конструктивтік, технологиялық және материалдық ерекшеліктерін жасау және 

кӛрсету үшін графика мен үлгілеудің техникалық тәсілдерін меңгертеді. Бейнелік 

кӛрнекілікті түрлі графикалық тәсілдермен кӛрсетуді үйретеді. 

ON 4 

ON 11 

ON 13 

ON 14 

 

UO 2220 Ұлттық ою-ӛрнек 

Кӛркем мәдениетінің даму ерекшелігін ұлттық  ою-ӛрнек арқылы дамытуды 

қарастырады, заманауи ақпараттық технологияларды меңгеруді  және ою-ӛрнек 

композициясын сауатты  калыптастыруға  машықтандырады.  Ою-ӛрнек арқылы 

қиялды  дамытады,  графикалық  кӛшірмелері орындау мен ойдан ою-ӛрнек 

құрастыруға дағдыландырады.  

ON 7 

ON 12 

ON 14 

 

SKO  3221                                                                                                                                                                                          

Сәндік қолданбалы ӛнер   

Сәндік қолданбалы ӛнер пәнінің мақсаты мен міндеттері. Сәндік қолданбалы 

ӛнер жӛнінде жалпы мәліметтер. Қазақтың ою-ӛрнек композициясын құрастыру 

ерекшеліктері. Ұлттық нақышта сыйлықтық бұйымдар әзірлеу және басқада 

шығармашылық тапсырмалар орындау барысы. Студенттерге сәндік қолданбалы 

ӛнерінің маңызы мен ерекшеліктері жӛнінде жан-жақты білім беру, жастардың 

бойында ұлттық сана сезімді қалыптастыруға әсер ету  

 

ON 7 

ON 12 

ON 14 

 

 

MA 3221 

Материалтану     

Тоқыма талшықтарының құрылымы, химиялық құрамы мен қасиеттері, жіптердің 

түрлері мен қасиеттері, иірілген жіптің түрлері мен дайындау тәсілдері, тоқыма 

ӛндірісінің технология негіздері. Әр түрлі мақсаттағы киімге қойылатын 

талаптар. Киімге қойылатын техникалық талаптар. Гигиеналық талаптар. 

Экономикалық талаптар. Эстетикалық талаптар. Табиғаты, құрамы, дайындау 

әдісі бойынша материалдар ассортименті  

ON 2 

ON 7 

ON 9 

 

KBOBA 3221 Пәнді оқыту мақсаты болып кәсіпкерлік іс әрекеттің маңызын, мәнін түсіну, ON 7 
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 Кәсіпке баулудағы  оқытудың 

белсенді  әдістері 

бәсекелік ортада кәсіпорындардың кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың 

теориялық негіздері мен тәжрибелік Дағдылану қажетын меңгеруді оқыту, 

материалдық, қаржылық ресурстарды, инвестиця мен баға саясатын 

қалыптастыру жолдарын түсіне білуге үйрету  

ON 9 

ON 13 

 

DKO  3222                                                                                                                                                                        

Декоративті қолданбалы ӛнер 

Силуэттік  формаларға байланысты жаттығулар орындауға және декоративті 

техникада жұмыс жасауға үйретеді,  

ON 7 

ON 12 

ON 14 

AKO  3222 

Ағашты кӛркем ою 

Қазақтың дәстүрлі ұлтық қолӛнері түрлері. Ұлттық үлгіде кӛркем бұйым жасау 

технологиясы (тостақ, ожау, фигуралы мүсін). Эскиз жобалау, сызба салып, 

ӛлшемін анықтау. Станокта кӛркем ыдыстар мен ұлттық үлгідегі фигуралар 

жону. Ағаштан табақша мен кӛркемдік фигура жону. Ағашты кӛркем ою арқылы 

панно жасау. 

ON 7 

ON 12 

ON 14 

 

TS 3222 

 Тігін шеберханасы 

Қол және машина тігістерінің түрлері. Аппликация түрлері, витраждық 

аппликация тігу технологиясы. Сәнді жастықтар дайындау және оны жасау 

барысында қолданылатын машина тігістерінің түрлері. 

ON 7 

ON 12 

ON 13 

ON 14 

BOTT  3223                                                                                                                            

Бейнелеу ӛнері тарихы және 

теориясы    

«Бейнелеу ӛнері тарихы және теориясы   » пәні эстетикалық білімнің негізін 

құрайды. Осы пәнді оқып, үйрену арқылы студенттерге ӛмір мен ӛнердегі 

әсемдігін эстетикалық мәдениетін дамыту арқылы тани білуге кӛмектесу. Дүние 

жүзі мен ұлттық бейнелеу ӛнерінің мысалында кӛркемдік талғамын 

қалыптастыру болып табылады. 

ON 2 

ON 3 

ON 13 

ON 14 

BOABKZ  3223 

Бейнелеу ӛнерінің арнайы 

бӛлмелерін кӛрнекілік 

жабдықтармен безендіру 

Бұл пәннің негізі-әр-түрлі жанрдағы сурет түрлерін терең танып-біліп, бейнелеу 

ӛнері түрлері мен жанрларын талқылап, әр жанырда, бейнелеу ӛнерінің түрлері 

бойынша шығармашылық жұмыс жасап композициялық-кеңістікті ойлау 

дағдысына тәрбиелеу, тәсілдері мен заңдылықтарын уйрену, терминдік сӛздермен 

жұмыс жасау. 

ON 3 

ON 4 

ON 13 

ON 14 

 

BOBDMD 3223 

Бейнелеу ӛнері бойынша 

дидактикалық материалдар 

дайындау 

Кескіндеме бойынша теориялык, практикалық сабактардың мазмұнын бейнелеу 

ӛнері тіліне үйрену жолдарын, картинаның құрылу заңдылықтарын, қарапайым 

заттардың суреттерін бейнелеуді, портрет және адам тұлғасын салуды үйретуде 

жаңа технологияны пайдалануды білу. 
 

 

ON 3 

ON 4 

ON 13 

ON 14 

ОРОА 3225                                                                                                                                                    

Ӛнер пәнін оқыту әдістемесі  

Кәсіптік және кәсіпке дейінгі оқытудың мақсаты мен міндеттері, теориялық 

негіздері және ұйымдастыру формалары. Кәсіпке дайындаудың формалары және 

кәсіптік оқыту жүйесін ұйымдастыру формалары  

ON 3 

ON 4 

ON 12 

ON 14 

EEAN 3225 

Технология пәнін оқыту 

әдістемесінің практикумы  

Пәннің негізгі мәселесі: техникалық нысандарды модельдеу және конструкциялау 

негіздерін оқыту, техникилық құжаттарды жасау, қажетті материалдарды таңдау 

және моделдерді дайындау әдістері. 

ON 3 

ON 4 

ON 12 

ON 14 
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KBOBA 3225 

Кәсіптік оқыту теориясы мен 

технологиясы   

«Технология» пәннің оқыту әдістемесі, принципі және технология пәнін оқыту 

барысындағы ерешеліктерін білуге үйретеді. 

ON 7 

ON 9 

ON 10 

 

Gijua 4227 

Графика үйірме жұмысын 

ұйымдастыру әдістемесі. 

Бұл курстың ұстанымы – болашақ ұстазға кәсіби білім мен дағдылар беру, 

бейнелеу ӛнерінен оның творчестволық қабілетін дамыту, жалпы білім беретін 

мектептегі оқу-тәрбие жұмысын  графика саласында үйірме жұмысын 

ұйымдастыру арқылы дербес шығармашылықпен ұштастыру. 

ON 3 

ON 4 

ON 12 

ON 14 

PR  4227 

Перспектива    

Пәннің оқыту бағдарламасында  техникалық сызбалардағы кескіндер,  

геометриялық денелердің проекциялары,  механикалық берілістерді кескіндеу 

және белгілеу, бұйымдардың құрастырылған сызбалары және суреттің техникасы 

- перспектива туралы материалдар беріледі. 

 

ON 2 

ON 7 

ON 14 

IG 4227 

Инженерлік графика                                                                                    

Инженерлік графика негіздері. «Конструкторлық құжаттардың ортақ жүйесі» 

түсінігі. Компьютерлік графика негіздері. Компьютерлік графиканың техникалық 

құралдарының жүйесі. Мультимедиялық қосымшаларды жасаудағы қазіргі 

технологияларды қолдану. 

ON 2 

ON 7 

ON 1 

KOZhPM 4228                                                                                                                                                     

Кәсіптік оқыту жүйесіндегі 

педагогикалық менеджмент  

Жоғарғы оқу орындарында болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдерін дайындаудағы 

орындалатын ғылыми-зерттеу жұмыстары барысында дидактикалық зерттеу 

әдістері. Кәсіби педагогикада ғылыми педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру. 

ON 4 

ON 11 

ON 14 

 

MSMZh  4228 

Мектептегі сапа менеджменті 

жүйесі.                                                                       

Сапалы оқыту әдістері иелік, оқыту нәтижелерін талдау әдістері ғылыми-зерттеу 

тәжірибесін қолдау үшін интерактивті әдістерін пайдалану, топтық жұмыс, 

пікірталас, презентация, жеке зерттеулер ұйымдастыру және ӛткізу қабілетті ие 

болады 

ON 4 

ON 11 

ON 14 

 

KD 4228 

Кәсіпкерлік дағдылары  

Оқу шеберханасы практикумы пәнінің түпкі мақсаты - білімгерді кәсіпқой 

шығармашылық қызметке дайындау. Оқу шеберханасы практикумы пәні 

бойынша білімділік қалыптастырып, шығармашылық жұмыс жасау жолдарын 

игеру, біліктілік шеберлік қалыптастыру. Студенттерге алдына қойған мақсатты 

кӛру арқылы зерттеп дамыту және қойылған құрылымды жан-жақты ізденіп 

зерттеу, оқу шеберханасы практикумын болашақта игеру 

ON 4 

ON 11 

ON 14 

 

MPA   3224                                                                                                                                                                                                  

Мүсін және пластикалық 

анатомия  

Бұл курсты оқыту барысында студенттер теориялық білімдерін әртүрлі мүсін 

түрлерін дайындауда қолдана білу және шығармашылық және кәсіби 

шеберліктерін арттыру. Классикалық модельді ӛсімдік ӛрнегінің бедері 

(барельеф). Антикалық мүсін (Венера )маскасы. Бір фигуралы композиция 

Сократ. 

ON 10 

ON 13 

ON 14 

 

AA 3224 

Адам анатомиясы 

Адам анатомиясы  адам денесінің құрылымын зерттейтін ғылым болып 

табылады. Оның бір бӛлігі, атап айтқанда кескіндеме пластикалық ӛнер 

қажеттіліктерін қанағаттандыратын және мүсін пластикалық анатомия деп 

аталады болып табылады. Ол демалыс, сондай-ақ қозғалыс кезінде оларды емдеу, 

ON 10 

ON 13 

ON 14 
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дененің сыртқы пішінін зерттеп келеді.  

PA 3224 

Пластикалық анатомия 

Пластикалық анатомия құрамы, сондай-ақ бір-біріне дененің үлесі немесе 

қатынасы туралы ілім, дене ӛзгертілген нысаны, жасына және жынысына қарай 

болып табылады. Адам денесінің анатомиясы. Түрегеп тұрған қозғалыстағы 

жалаңаш дене. Жалаңаш адам тұлғасы. Отырған жалаңаш дене моделі. 

ON 10 

ON 13 

ON 14 

 

OKOU 3301 

Оқушыларды кәсіптік оқытуға 

ұйымдастыру  

Композициялық шығармашылық шеберлігін арттырады. Оқу шеберханасы 

практикумы пәнінен білімгерлердің білімін, ілімін, қабілет, шеберлігін 

шығармашылық деңгейде дамытады. Білімгерлердің кӛркемдік қызығушылығын, 

кӛз мӛлшермен байқау шеберлігін, есте ұстау зердесі мен шығармашылық 

қабілеттерін арттырады. 

ON 4 

ON 11 

ON 14 

 

KOZT 3302 

Кәсіптік оқытудағы заманауи 

технологиялар  

Пән бағдарламасының мазмұны жалпы білім беретін орта мектептерде ӛтілетін 

пәндерді оқытудың жаңа технологияларымен байланыстырып ӛтудің  әдістемелік 

жолдарын оқытады. 

ON 4 

ON 11 

ON 14 

PP(F) 1(2,3)03 

Педагогикалық практика 

(үзіліссіз) - 8 апта  

Педагогикалық практикада болашақ мұғалім мен сынып жетекшісі қызметтерін 

толық атқаруға және оқушылармен жүргізілетін оқу-тәрбие жүйесін меңгеруге 

даярлау болып табылады. 

ON 10 

ON 11 

ON 13 

ON 14 

OPP/DAF 4304 

Ӛндірістік (педагогикалық) 

/дипломалды практика  

Кәсіби қызметтің құрылымын меңгертеді, ұйымның жұмысын зерттеу негізінде 

кәсіби тәжірибе жинап  машықтандырады; Жобалау технологиясын, әдістері мен 

тәсілдерін, жобалау процесін ұйымдастырудың әртүрлі бағыттары мен әдістерін 

қолдануға дағдыландырады; Жобалау, жоспарлау, ұйымдастыру және талдау, 

кәсіби және тұлғааралық қатынастар этикасы талаптарын сақтау, еңбекті қорғау 

және ӛнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын қалыптастырады. 

ON 2 

ON 10 

ON 12 

ON 13 

 

ATTMPZh  3305                                                                                                                                                           

Автотракторлар мен 

материалдарды пайдалану жүйесі  

Автотракторлар мен материалдарды пайдалану жүйесі –ӛндіріске ұсынылған, 

техникалық, технологиялық және экономикалық негізделген, тракторлардың 

барлық моделдерінің жиынымен танысады. Әрбір тарту күшінің класында 

базалық моделмен, яғни негізгі кӛп тараған тракторлармен қоса, базалық 

моделдердің қозғалтқыштарымен және басқа да құрастырылмалы бӛлшектерімен 

сәкестендірілген, модификациялары анықталады. Оларды сәйкестендіру 

(біркелкілендіру) кезінде тракторларды дайындау мен қолдану мүмкіндігі 

қарастырылады. 

ON 2 

ON 7 

ON 10 

ON 14 

 

ASTT  3305 

Ауыл шаруашылығы  техникасы 

және технологиясы  

Ауыл шаруашылығы техникасы және технологиясы пәнін оқу және меңгеру 

кезінде алған білімдерін экономиканың аграрлық секторының ӛндірісінің 

жетекшілері және ұйымдастырушылары болып, техникалық сервис, ауыл 

шаруашылық ӛнімдерін ӛңдеу, ауыл шаруашылық ӛндірісінің үрдістерін 

механикаландыру мекемелерінің технологтары және менеджерлері болып, 

ауылшаруашылық объектілерін электрлендіру және автоматтандыру, электрмен, 

жылумен, газбен және сумен қамту мамандары ретінде  жұмыс жасай алады, 

ON 2 

ON 7 

ON 10 

ON 14 
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қоршаған орта мәселелерімен айналаса алады. 

ATK  3305 

Автомобильдер және 

тракторлардың құрылысы  

Автомобильдер мен тракторлардың трансмиссиялары мен жүйелерінің, 

двигательдер құрылысы мен жұмыстарының, сондай-ақ олардың қосымша 

жабдықтарының жалпы сұрақтары қарастырылған. Іштен жанатын қозғалтқштың 

және машиналар қозғалысының негізгі ілімдері берілген. Автотрактор 

техникаларын пайдалану және қызмет кӛрсетуі кезінде еңбекті қорғау бойынша 

негізгі қағидалар келтірілген. 

ON 2 

ON 7 

ON 10 

ON 14 

 

AMMZh   3306                                                                                         

Автомобильдерді модельдеу, 

макеттеу және жобалау  

Автоматтандырылған жүйелердің бағдарламамен қамтамасыз етілу 

классификациясы.  Жобалық шешімдердің орындалу нормасы. Технологиялық 

операциялар мен технология құралдары туралы түсінік. ДК-де бағдарламаны 

орындауды ұйымдастыру. ДК-де бағдарламаны орындау мен дайндаудың 

кезеңдері 

ON 2 

ON 7 

ON 10 

ON 14 

 

MK 3306                                                       

Материалдар конструкциясы  

Ӛндірістік-практикалық мақсаттар үшін жабдықтарын пайдалана біліп, оларды 

кәсіби салада тиімді қолдануды үйренеді. 

ON 2 

ON 7 

ON 10 

ON 14 

AEZh 4307                                                                                                                          

Автомобильдердің электронды 

жүйесі  

Автомобиль қозғалтқыштарының техникалық жай-күйі кӛбінесе қозғалтқышты 

басқаратын электр қозғалтқышты басқару жүйесіндегі ақаулар мен ақаулармен 

анықталады.  Дамудың бірден бір алғышарттары техниканы жақсы меңгеру. 

Соның ішінде ең кұрделісі автомобиль құрылымы. 

ON 2 

ON 7 

ON 10 

ON 14 

 

ETTN 4307 

Электр тізбектерінің теориялық 

негіздері       

Электр тізбектерінің теориялық  негіздерінде электромагниттік құбылыстар, 

электротехникалық құрылымдардың және жүйелердің үдерістері қаралған. 

Электротехниканың теориялық негіздері сабағы электроэнергетика, 

электротехника, механика және электротехнология мамандықтарының 

студенттерінің инженерлік білім алу жолындағы арнаулы сабақтарын іргелі 

біліммен және әдістемелікпен қамтамасыз етеді. 

 

ON 2 

ON 7 

ON 10 

ON 14 

 

ZhEEN 4307                                                    

Жалпы электротехника және 

электроника негіздері  

Студентттер электротехниканың және электрониканың курстарының негізгі 

бӛлімдері бойынша есептеу-сызбалық жұмыстарды орындайды. Электротехника 

және электроника пәнін оқып білу мақсаты электр тізбектерді және электронды 

құрылғыларды есептеудің негізгі әдістерді қолданудың қалыптастыруы, электр 

тізбектерде трансформаторларда, электр машиналарда және электронды 

құрылғыларда физикалық үрдістер туралы білім алады. 

ON 2 

ON 7 

ON 10 

ON 14 

 

ІZhК  4308                                                                                                                                                                                                   

Іштен жану қозғалтқышы   

Автотракторлық қозғалтқыштардың жұмысы мен құрылғысы 

сипатталады.Ұшқынмен оталатын іштен жанатын қозғалтқыш құрылғыларының 

ерекшеліктері қарастырылады (карбюраторлық, инжекторлық, газ) және 

қозғалтқыштың сығылуынан тұталатын (дизель) игеріледі 

ON 2 

ON 7 

ON 10 

ON 14 

КК 4308 

 Кӛркем құрастыру   

Иықтық және белдікті сырттық киімдерді ӛңдеудің озық әдістерін зерттеу, 

сонымен қатар болашақ мамандарды тігін бұйымдарын ӛңдеудің технологиялық 

ON 7 

ON 9 
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кезеңдерімен таныстыру. ON 12 

ON 14 

RP 4308 

 Радиоэлектроника практикумы  

«Радиоэлектроника практикумы» курсы бойынша практикалық сабақтарды 

ақпараттық қолдауға арналған. Осы курсты оқу кезінде алынған білім мен 

дағдылар одан әрі радиотехникалық профильдің негізгі және арнайы курстарын 

зерттеуде, курстық жұмыстар мен дипломдық жұмыстарды дайындауда, сондай-

ақ студенттердің ғылыми жұмыстарын орындауда қолданылады. 

 

ON 2 

ON 7 

ON 10 

ON 14 

 

ТВТ  3223 

Тігін бұйымдарының 

технологиясы      

Киімдерге күтім жасау және жӛндеу; Арнайы тапсырыс бойынша киімдер 

әзірлеу; иықты, белдікті, сыртқы киімдерді ӛңдеу технологиясы. Ұлттық білім 

беру жүйесінің жаңа оқыту технологиясы 
 

 

ON 7 

ON 9 

ON 12 

ON 14 

KKB 3223 

 Киімді кӛркем безендіру    

Киімді кӛркем безендіру түрлері. Тоқыма материалдарды   қӛркем ӛңдеу, 

безендіру түрлері.  Киімді қӛркем ӛңдеу әдістері (макраме, қол және машина 

кестелері, аппликация және т.б. техникалары). Киім  бұйымдарының 

топтастырылуы және атқаратын қызметі.  Киімнің  конструкциялық пішімін 

әзірлеудегі конструкция жүйесі және оны безендірудің негіздемесі. 

 

ON 7 

ON 9 

ON 12 

ON 14 

КТ 3223 

Костюм тарихы 

Ежелгі Шығыс халықтарының киім үлгілерінің түрлері және түстік 

ерекшеліктері. Антикалық әлем, Орта ғасыр кезеңіндегі еуропалық, Қайта ӛрлеу 

кезеңіндегі еуропалық костюмдеріндегі қалыптасқан стильдік бағыттар. Қазақтың 

ұлттық киімдері түрлері мен түстік шешімдері. 

ON 2 

ON 3 

ON 13 

ON 14 

KGTN 3324                                                               

Кілем және гобелен тоқу негіздері  

Қазақ халықтарының  сәндiк-қолданбалы ӛнерiнiң  дәстүрлi кiлем тоқу ӛнерi. 

Қазақстандағы қолдан кiлем тоқудың тарихи шолу. Кiлем кәсiпшiлiгi пайда 

болуының табиғи географиялық және экономикалық салдарлары. Түктi кiлем 

түрлерi. Кiлем тоқу технологиясымен тоқылған бұйымдарының топтастырылуы. 

ON 7 

ON 12 

ON 14 

TMN  3324 

Тоқыма материалдарының 

негіздері    

Ұлттық дәстүрлерді білу, ұлттық мәдениетке эмоционалды және эстетикалық 

қатынас, басқа халықтардың ұлттық мәдениеттерін түсіну; халық 

шығармашылығының негізгі түрлерін білу; ӛнер мен қолӛнерді дамытудың 

негізгі кезеңдерін білу; 

ON 7 

ON 12 

ON 14 

 

ZN  3324  

Зергерлік негіздері  

«Зергерлік негіздері» мәні барлық декоративтік-қолданбалы ӛнердің жалпы 

заңдарының әсерінен қалыптасады және оның стилистикалық белгілерін кӛрсетіп 

отырады.  Зергерлік  бұйымдарының кӛркемдік безендірілуін жақсарту,  зергерлік  

модельінің ерекше үлгісін құруда шығармашылық кӛзқарас білдіру материалды 

мәдениеттің дамуның елеулі жағы болып табылады. Халық ӛнерінің мотивтері 

және т.б.бейнесімен ассоциативті байланысты суретшінің жеке,сезімдік әсері 

ON 7 

ON 12 

ON 14 

 

KETP 4227                                                                   

Кӛркем еңбектің технологиялық 

Ағашты кӛркемдеп ӛңдеу . Құрал жабдықтар.Ағаш бетіне дайындалған керекті 

суреті немесе ӛрнекті салып алу.Бірінші техникалық қауіпсіздікті қадағалап, 

ON 7 

ON 10 
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практикумы    сақтау. Кӛркем шығармашылық процесс ретінде кӛркем эстетикалық, тиімді 

функционалдық, конструкторлы технологиялық және экономикалық міндеттерді 

шешу 

ON 12 

ON 14 

 

KESOA  4227 

Кӛркем еңбек және сызуды оқыту 

әдістемесі    

Сызу құралдары. Сызбаларды орындау жалпы ережелері. Форматтар, 

масштабтар, сызықтардың түрлері, шрифтілер. Сызбаларда ӛлшемдерді 

қою. Ӛлшемдер мен формалардың шекті ауытқулары, беттердің кедір-бұдырлығы 

туралы түсініктемелер. 

ON 5 

ON 6 

ON 12 

ON 13 

 

DTN  4227  

Дизайн және технология негіздері  

Гобелен жәна қазіргі заман интерьері, жоғары оқу орындарында болашақ кәсіптік 

оқыту мұғалімдерін кілем түрлері мен гобелен тоқу технологиясына үйрету, 

ӛнерге деген сүйіспеншілікке баулу, қолӛнер туындыларын дайындауға алғашқы 

дағдысын қалыптастыру және одан әрі жетілдіру жолдарына бағыт бере отырып 

іс-әрекет барысында жүзеге асыру. 

ON 7 

ON 10 

ON 12 

ON 14 

 

KTZh 4307                                                                                                                                      

Киімді техникалық жобалау      

Киім түрлерін жобалау және модельдеу процестерін ашып қарастырады. Жалпы 

жобалау тәсілдері мен құралдарын және үйлесімділік элементтері арқылы 

жазықтықта, кӛлемді жобалау жұмыстарының реттілігін айқындайды. 

 

ON 7 

ON 10 

ON 12 

ON 14 

KKZh 4307 

Киімді кӛркем жобалау      

Білімгерлер композициялық жалпы ерекшеліктері мен ережелерін қалыптастыру, 

композицияның негізгі түсінігін және категорияларын тәжірибелік жұмыстар 

арқылы меңгереді. 

ON 7 

ON 12 

ON 14 

 

EZh  4307 

Этнодизайндық жобалау  

Қазіргі кезең сән және киім стиліне, сұлба және қазіргі киімнің сәнді 

бағыттарына сипаттама. Костюм композициясы заңдылықтары мен принциптері. 

Түстік гамма. Сәндік элементтер.  Әлемдік және отандық дизайнерлер.  

Қазақстандық сәнгерлердің авторлық киім топтамалары. 

ON 3 

ON 7 

ON 12 

ON 14 

 

KOE 4309                                                                                                                                                                                                                  

Конструкторлық ӛнеркәсіп 

эстетикасы  

Конструкторлық ӛнеркәсіппен жұмыс істеу шарттарында дұрыс қолдануға 

үйренеді. 

ON 7 

ON 9 

ON 11 

GD 4309 

 Графикалық дизайн     

Графикалық дизайнның ерекшелігімен, жарнамалық және баспа ӛнімдерінің 

түрлерімен таныстырады. Дерексіз және тұжырымдамалық ойлау, графикалық 

стильдеу дағдыларын қалыптастырады. Жарнамалық баспа материалдарының 

графикалық элементтерін жобалау,  дизайн графикасы және эргономика 

негіздерін құру әдістерін үйретеді. Баспа және сувенирлік жарнаманың үлгілерін 

жасау үшін әртүрлі композициялық шешімдер мен әдістерді қолдануға 

машықтандырады. 

ON 3 

ON 7 

ON 12 

ON 14 

 

MS  4309 

Метрологиялық станок  

Пәннің мақсаты болашақ мамандарды техникалық құрылғыларды моделдеу мен 

конструкциялауды үйрету болып табылады. Пәннің негізгі мәселесі: техникалық 

ON 7 

ON 10 
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нысандарды моделдеу және конструкциялау негіздерін оқыту, техникалық 

құжаттарды жасау, қажетті материалдарды таңдау және моделдерді дайындау 

әдістері. 

ON 12 

ON 14 

 

KOGZN 4310                                                                                                                                                                                                     

Кәсіптік оқытудағы ғылыми 

зерттеу негіздері  

Ғылыми зерттеу нәтижелерін педагогикалық зерттеулерде қолдануды 

үйренеді. Зерттеу нәтижелерін жинақтау және қорытындылау. Зерттеу 

нәтижелеринің жоғары сенімділігін үйренеді. Педагогикалық зерттеу 

нәтижелерін безендіру және таратуға дағдыланады. 

ON 4 

ON 6 

ON 9 

ON 10 

 

KOB 4310 Кәсіптік оқыту және 

бизнес негіздері      

Кәсіби бағдар берудің  мазмұны, формалары мен принциптері, бастауыш, орта 

сынып, жоғары сыныпта, сабақтан тыс уақытта  жүргізілетін кәсіптік бағдар 

мазмұны ашып оқытылады, бизнес жоспарлар құру жолдары түсіндіріледі. 

ON 4 

ON 6 

ON 9 

ON 10 

ZNBKE 4310  

Жаңартылған бағдарлама бойынша 

кӛркем еңбекті оқыту  

Пән бағдарламасының мазмұны жалпы білім беретін орта мектептерде ӛтілетін 

пәндерді оқытудың жаңа технологияларымен байланыстырып ӛтудің  әдістемелік 

жолдарын оқытады. 

ON 5 

ON 7 

ON 9 

ON 12 

BBMKK 4311                                                                                                                                                                                                                    

Білім беру мекемелеріндегі 

кәсіпкерлік қызмет  

«Білім беру мекемелеріндегі кәсіпкерлік қызмет» пәнінің мақсаты және 

міндеттері. Білім беру мекемелері қызметіндегі кәсіпкерліктің рӛлі. Білім беру 

жүйесіндегі кәсіпкерлік қызметінің заңнамалық негіздері. Кәсіпкерлік қызметтің 

түрлері. Кәсіпкерлік қызметтің экономикалық, әлеуметтік және құқықтық 

жағдайлары. Кәсіпкерлік қызмет негіздері. Білім беру қызметтеріндегі 

маркетингтің әлеуметтік негіздері. 

ON 8 

ON 9 

ON 11 

 

МКО  4311  

Металды кӛркемдеп ӛңдеу 

Сапалы бұйым дайындау кезінде студенттер біліктілік пен дағдыны 

қалыптастыру керек. Бұйым дайындау кезінде қол және механикалық жолмен 

ӛңдеуде қолданылатын операцияларды дұрыс қолдану керек 

ON 7 

ON 12 

ON 14 

KBZhN 4311 

 Кӛлемді бұйымдар жасау 

негіздері  

Кӛлемді модельдеуден бұрын бейнелі ойлауды дамытудың әртүрлі жолдары мен 

әдістерін қарастырады. Олардың ішінде қоршаған объектілерді геометриялық 

пішіндермен салыстыру дағдыларын қалыптастыру; нысандарды бӛліктерге бӛлу 

және оларды геометриялық фигуралармен және денелермен салыстыру; бұрын 

кӛрген объектінің бейнесін есте сақтау; ӛз дизайны бойынша жасағысы келетін 

объектінің бейнесін елестету; оны геометриялық фигуралардан силуэт жасау 

арқылы жазықтықта білдіру;  

ON 7 

ON 12 

ON 14 

 

KOE 4309                                                                                                     

Конструкторлық ӛнеркәсіп 

эстетикасы    

Конструкторлық ӛнеркәсіп эстетикасын оқыту барысында студенттердің 

эстетикалық талғамы мен шығармашылық қабілеттіліктерінің қалыптасуы, 

оқушыларды шығармашылық еңбекке тарту, оқушыларды еңбек обектілерін 

үлгілеу мен макеттеуге оқыту. 

ON 7 

ON 9 

ON 11 

 

DNK 4309 

Дизаин нысандарын құрылымдау   

Ӛнеркәсіптік дизайндағы қазіргі заманғы жабдықтарды ӛндіру технологиясын, 

ӛнеркәсіптік дизайн нысандарының технологиялық талаптарымен таныстырады.  

Дизаин нысандарын объектілерін және инженерлік жүйелерді ұйымдастыру 

ON 7 

ON 12 

ON 14 
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принциптерін меңгеруге дағдыландырады. Инженерлік жүйелерді 

ұйымдастырудың қазіргі заманғы технологияларында бағдарлануға 

машықтандырады. Ӛндірістік дизайндағы қазіргі ғылыми-техникалық 

жетістіктерді ескере отырып, пәндік-кеңістіктік ортаны сәулеттік-дизайнерлік 

жобалауда алынған білімді пайдалануды қалыптастырады. 

 

                                                                         

KK  4311                                                                      

Қолӛнер композициясы    

«Қолӛнер композициясы»  пәнді оқу барысында «Ӛндірістік дизайнның 

элементтері мен үрдестері», «Дизайн нысандарын құрастыру», «Сурет», 

«Композиция» және т.б. пәндермен тығыз байланыста болады. 

ON 7 

ON 12 

ON 14 

KOK 4311 

Кәсіптік оқытудың композициясы 

Студенттерді кӛркемдік кеңістіктің ұйымдастырылу принциптерімен, оның 

сипатымен, сонымен қатар, сәулет, сән ӛнері, материалдық мәдениет пен 

дизайнның атақты кӛркемдік кеңістікті ұйымдастыру мысалдарымен 

таныстырады. Дизайн объектілерінің негізгі композициялық тәсілдерінің 

шешімін түсіндіреді, композициялық схемалар,  заманауи дизайндағы стильдер 

мен тәсілдерін, интерпретация әдістерін меңгертеді. 

ON 7 

ON 12 

ON 14 

 

TER  4312                                                                                                  

Тұрмыстық электроника және 

радиотехника  

Мобильді байланыс желілерін дамыту перспективалары. Желілерде радиожиілік 

спектрін пайдалану. Базалық желілердің негізгі қызметтері. Желілердің 3GPP 

стандартты ӛзге желілермен ӛзара әрекеттестігі. Желілердегі қызмет кӛрсету 

сапасын басқару. Желілер радиоинтерфейсіне қойылатын негізгі техникалық 

талаптар. UMTS жүйесінің спектрлік тиімділігі. Кеңістіктік-уақыттық кодтау 

принципі. Мобильді абоненттерді идентификациялау.  

ON 2 

ON 7 

ON 10 

 

ONOA 4312 

Ӛндіріс негіздерін оқыту 

әдістемесі  (сала бойынша)  

Пән бойынша алған білімдер жүйесі білім алушыға талапқа сай дағдыларын 

игеріп іске асыруға дайындайды. Пәнді игеру арқылы қалыптасқан біліктілік пен 

дағдылар студентке жүйелі білім қалыптастырып, іскерлікке бейімдейтін кешенді 

білім-білік қалыптастырады 

ON 5 

ON 6 

ON 12 

 

Kom   4312 

Композиция  

Композицияның жалпы принциптерінің шығармашылық негіздерін игеру, 

композицияның арнайы тілін меңгеру, алынған кӛркемдік білімдерді кеңейту. 

Композиция заңдылықтары. Ансамбльдік композициялық бірлестігі. Пішін 

қалыптасуы. Пішін мінездемесі. Пішімнің структурасы. Кӛркемдік форманы 

қабылдаудағы сызықтар мен аудандардың рӛлі. 

ON 7 

ON 12 

ON 14 

 

SMKO  4313                                                                                                                                                                                                                                                  

Сүйектермен мүйіздерді 

кӛркемдеп ӛңдеу  

Студенттерді  Сүйектер мен мүйіздерді  кӛркемдеп ӛңдеудің түрлері мен 

әдістерін оқыту, материалды кӛркемдеп ӛңдеуге қажетті құрал-саймандармен 

жұмыс істеуді үйретіп, олардың дағдыларын қалыптастыру; студенттердің 

кәсіби-педагогикалық дайындығын және оларды үйірме жетекшілері ретінде 

даярлығын қамтамасыз ету, болашақ педагогтың шығармашыл педагог болып 

шығуына ықпал ету, келешектегі жұмыстарға алдын-ала дайындау. 

ON 7 

ON 12 

ON 14 

 

VO  4313 

 Визуалды ӛнер  

Білім алушының визуалды ӛнер бойынша кӛркем танымдық дағдыларын 

дамытуға бағытталған оқу материалы дәстүрлі бейнелеу ӛнері оқу пәнінің білім 

беру мазмұны кіреді. Визуалды ӛнерінің дәстүрлі білім беру мазмұнына: 

бейнелеу ӛнері бойынша әлемдік және Отандық суретшілердің классикалық, 

ON 7 

ON 12 

ON 14 
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замануи шығармашылық жұмыстары туралы, бейнелеу ӛнерінің түрлері, 

жанрлары, құралдары мен материалдары, визаулды ӛнердің замануи түрлері мен 

тәсілдері кіреді. 

ABOS 4313 

 Әлем бейнелеу ӛнерінің стильдері  

Әлем бейнелеу ӛнерінің стильдері  тарихы маманның қалыптасуына әсерін 

тигізіп, кӛркемдік дайындықты қамтамасыз етеді. Дизайн, суретші мамандарын 

дайындау, бейнелеу ӛнерінің барлық түрлері мен жанрларының, стильдерінің 

дамуы оның теориясы мен тарихынсыз мүмкін емес.  Әлем бейнелеу ӛнерінің 

стильдері тарихында Еуропа, Азия, Ресей, Қазақстан елдерінің алғашқы қауым 

кезеңінен бастап осы күнге дейінгі бейнелеу ӛнері түрлерінің негізгі тарихы 

баяндалған. 

ON 3 

ON 13 

ON 14 

 

SP   4314                                                                                                                                                   

Сән психологиясы   

Кәсіптік оқыту мамандығы    түлектерін дайындауда  «Сән психологиясы  »  

пәнінің  ролі зор.  Ӛтілетін курс бойынша жеке адамды қалыптастыруда олардың 

мінез құлқын психологиялық тұрғыдан қалыптастырудың жолдары 

қарастырылады.  

ON 6 

ON 8 

ON 11 

 

AS  4314  

Әдептеу (стилизация)      

«Кәсіптік оқыту» мамандығы үшін киім тарихын оқып білу негізгі талаптардың 

бірі. «Кәсіптік оқыту» мамандығының студенттері кӛркемдік бұйымдар жасау 

үшін оның технологиясын, мата түрлерін, текстиль бұйымдарын ежелгі ұлттық 

киімдердің шығу тарихын, оларды жасауға қолданылатын маталардың сипатын, 

түстік шешімін ӛрнектеп әшекейлеуді білуі қажет. 

ON 3 

ON 13 

ON 14 

 

ZOT  4314  

 Жалпы ӛнер тарихы  

Адамзат тарихында  жалпы ӛнер тарихының және жеке дербестердің 

шығармашылық мотивациясы мен кәсіби тұжырымдамасының түрлі 

аспектілеріне әсер ету маңыздылығы туралы ой тұжырымдайды. Тарихи мұралар 

негізінде жобалық шығармашылық тапсырмалар орындайды. 

ON 3 

ON 13 

ON 14 
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Ф-19-06/08 

 

Оқу  үдерісін ұйымдастыру кестесі 
 

Семестр 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

9 

семестр 
Барлығы 

Теориялық оқыту 
30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 20 кр 20 кр 20 кр 240 кр 

15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 10 апта 10 апта  110 апта 

Сессия 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 2 апта 2 апта  22 апта 

Кәсіби 

практика 

Оқу  / 1 кр        1 кр 

Педагогикалық 

практика (үзіліссіз ) 

  / 2 кр / 3кр / 3кр     8 кр 

Ӛндірістік 

(педагогикалық) / 

дипломалды 

практика 

        8 кр 8кр 

Жалпы   / 1 апта / 2 апта / 3 апта / 3 апта    8 апта 8 апта  / 9 апта 

Қорытынды аттестация 
       

 
12 кр 12 кр 

       
 

7 апта 7 апта 

Демалыс 4 апта 12 апта 4 апта 12 апта 4 апта 12 апта 1 апта 1 апта  50 апта 

Семестр 
30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 20 кр 20 кр 20 кр 240 кр 

22 апта 30 апта 22 апта 30 апта 22 апта 30 апта 13 апта 13 апта 15 апта 197апта 

Оқу жылы 
60 кр 60 кр 60 кр 60 кр 240 кр 

52 апта 52 апта 52 апта 41апта 197 апта 
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Ф-19-06/09 

Технологиялық карта 
 

№ Құзыреттер Оқыту формалары Оқытушы әрекеті 

(әдісі) 

Білім алушы әрекеті 

(әдісі) 

Бақылау формалары Меңгеру 

нәтижесі 

1 КҚ 1;  

КҚ 2;  

КҚ 3;  

КҚ 4;  

КҚ 5;   

КҚ 6; 

КҚ 7; 

КҚ 8; 

 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3. Курстық жұмыс бойынша 

семинар. 

4. Практикалық курс 

бойынша семинар. 

5. Практикалық жұмыстар. 

6. Оқытушы басшылығымен 

жұмыс. 

7. Ӛзіндік жұмыс. 

8. Ӛндірістік практика. 

9. Тәжірибелік зерттеулер. 

10. Жоба бойынша 

жұмыстар. 

1. Кеңес беру. 

2.Практикалық 

сабақтар. 

3. Мастер класс. 

4. Ӛндірістік жұмыстар. 

 

 

1. IT әдісі; 

кітапханадан, 

Интернет желісіндегі 

материалдар 

ды іздеу. 

2.Әдебиеттерді шолу. 

3. Кәсіби дағдыларға 

жаттығу. 

4. Қажетті зерттеулер 

жүргізу және эссе, т.б. 

жазу. 

1. Тест 

(психологиялық тест). 

2. Емтихан. 

3. Презентация. 

4. Талдау (мәтінді 

және басқа да 

мәліметтерді). 

5. Эссе. 

6. Практика 

тапсырмалар 

7. Жұмыс нәтижелерін     

    қорғау. 

Білім: 
- білу; 

- түсіну; 

- қолдану; 

- талдау; 

- бағалау; 

- жинақтау. 
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Ф-19-06/10 

 

Оқыту  нәтижелерін бағалау критерийлері 

 

Деңгейлер Критерийлер 

 90-100 (А; А-) 70-89 (В+; В; В-;С+) 50-69 (С;С-; D+; D-) FX(25-49) F (0-24) 

Білу білім алушы 

меңгерілген оқу 

материалдарын есте 

сақтағанын және оны 

қайта айтып беретінін 

кӛрсетеді. 

 білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын есте 

сақтағанын толықтай 

кӛрсете алмайды. 

білім алушы меңгерілген оқу 

материалдарын шектеулі 

есте сақтағанын кӛрсетеді. 

білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын ӛте аз 

мӛлшерде есте 

сақтағанын кӛрсетеді. 

білім алушы 

меңгерілген оқу 

материалдарын мүлде 

есте сақтамағанын 

кӛрсетеді. 

Түсіну білім алушы оқу 

материалдарын толық 

түсінгендігін кӛрсетеді.  

білім алушы оқу 

материалдарын аз 

мӛлшерде түсінгендігін 

кӛрсетеді.  

білім алушы оқу 

материалдарын 

шектеулі/жартылай 

түсінгендігі туралы 

мағлұмат береді. 

білім алушы оқу 

материалдарын толықтай 

түсінбегендігі туралы 

мағлұмат береді. 

білім алушы оқу 

материалдарын мүлде 

түсінбегендігі туралы 

мағлұмат береді. 

Қолдану оқу материалын 

түсінумен оны жаңа 

жағдаяттарда 

пайдалануды толық 

кӛрсетеді. 

оқу материалын 

түсінумен жаңа 

жағдаяттарда оны толық 

пайдалана алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын 

шектеулі/шала түсінумен 

жаңа жағдаяттарда оны 

толық пайдалана 

алмайтынын кӛрсетеді. 

оқу материалын шектеулі 

түсінумен оны жаңа 

жағдаяттарда толықтай 

пайдалана алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын оны 

жаңа жағдаяттарда 

мүлдем пайдалана 

алмайтынын кӛрсетеді. 

Талдау оқу материалын/ 

тапсырманы талдауды 

толық кӛрсете алады 

(негізгі идеяларды, 

астарлы мағынаны 

ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, 

т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы аз ғана 

қателіктермен талдай 

алатынын кӛрсетеді 

(негізгі идеяларды, 

астарлы мағынаны 

ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, 

т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы шектеулі/ 

жартылай талдай алатынын 

кӛрсетеді (негізгі идеяларды, 

астарлы мағынаны 

ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы толықтай 

талдай алмайтынын 

кӛрсетеді (негізгі 

идеяларды, астарлы 

мағынаны ажыратады, 

жүйе құраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы мүлдем 

талдай алмайтынын 

кӛрсетеді. 

Бағалау оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

ӛзінің жеке 

критерийлері т.б. 

жағынан толықтай  

бағалауды кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

ӛзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан аз ғана 

қателіктермен бағалай 

алатынын кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

ӛзінің жеке критерийлері т.б. 

жағынан шектеулі/жартылай 

бағалай алатынын кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

ӛзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан толықтай 

бағалай алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге 

қатысты, ӛзінің жеке 

критерийлері т.б. 

жағынан мүлдем 

бағалай алмайтынын 

кӛрсетеді. 
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Құрастыру  оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) 

құрастыруды толық 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) аз ғана 

қателіктермен құрастыра 

алатынын кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, құрылым, 

т.с.с.) шектеулі/жартылай 

құрастыратынын кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) толықтай 

құрастыра алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

орындауда шешу 

жоспарын мүлдем 

құрастыра 

алмайтынын кӛрсетеді. 
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Оқыту нәтижелерін бағалаудың жалпы ережелері 

 

1. Әр пәнді (модульді) оқыту барысында меңгерілуі тиіс құзыреттерге қатысты соңғы нәтижелері пән оқытушысы тарапынан семестр бойы жүйелі 

түрде бақыланып, бағаланып отырады. Ол үшін кафедра меңгерушісі, пән координаторы/оқытушысы тараптарынан алдын-ала келесі шаралар жүзеге 

асырылады: 

1.1 Пәннің мақсаты мен міндеттеріне оқыту формаларына, оқытудың соңғы нәтижелері және меңгерілуі тиіс құзыреттердің ерекшеліктеріне қарай 

оқытушы мен білім алушының элементтері, оқыту әдістері және ағымдық бақылау формалары таңдалады, пән силлабусында кӛрсетіледі. 

1.2 Таңдалған бақылау формаларының пәнге қатысты маңыздылықтары ескеріле отырып семестрге тиесілі 100 балдық ұпай бақылау формаларына 

(теңдей бӛлінуі шарт емес) бӛлінеді, пән силлабусында кӛрсетіледі. 

1.3 Әр бақылау формасының семестр бойы қайталану саны (күнделікті, әр аптада, семестрде 1, 2 немесе 3 рет т.б.) анықталады және формаға тиесілі 

ұпай біркелкі бӛлінеді, пән силлабусында кӛрсетіледі. 

2. Семестр барысында кафедра меңгерушісі, пән координаторы/оқытушысы тараптарынан келесі шаралар жүзеге асырылады: 

2.1 Білім алушылардың бақылау формалары талаптарын семестр бойы жүйелі түрде орындауы ұйымдастырылады және орындау нәтижелері ӛз 

уақытында бағаланып отырады. 

2.2 Жеке алынған бақылаудың бағасы 1.3 бапта кӛрсетілген ұпайдан артық бола алмайды және міндетті түрде орындалған жұмыс/ меңгерілген 

құзырет деңгейіне байланысты максимал ұпайдың сәйкес бӛлігін құрайды. 

2.3 Пәндер бойынша бақылау нәтижелері әр апта сайын білім алушымен, семестріне екі рет кафедра мәжілісінде және факультеттің оқу-әдістемелік 

кеңесінде талқыланып, білім беру сапасын жақсарту шаралары қабылданады. 

2.4 Семестр соңында білім алушының пән ішіндегі бақылау формаларының барлығы бойынша жиынтық ұпайы анықталып, университеттің “Аралық 

аттестаттауды ұйымдастыру және ӛткізу ережесі” талаптарына сәйкес аралық аттестацияға жіберу/жібермеу жайлы шешім қабылданады. 

2.5 Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерліктері, дағдылары мен құзыреттері) халықаралық практикада қабылданған цифрлық эквиваленті 

бар әріптік жүйеге және дәстүрлі жүйедегі бағаларға сәйкес келетін 100 балдық шкала бойынша (оң бағалар "А"-дан "D"-ға дейін азаю арқылы және 

"қанағаттанарлықсыз" - "FX", "F") балдармен бағаланады. 

2.6 "FХ" белгісіне сәйкес келетін "қаанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда, білім алушы оқу пәнінің/модулдің бағдарламасын қайта ӛтпей-ақ 

қорытынды бақылауды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие. 

2.7 "F" белгісіне сәйкес келетін "қаанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда, білім алушы осы оқу пәніне/модуліне қайта жазылады, оқу сабақтарының 

барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлері орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады. 

["Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 563 бұйрығы. 

2.8 Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды ӛткізудің тәртібін ЖОО ӛзінің академиялық 

саясатына және осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шәкілі және ECTS (иситиэс) 

аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша белгіленеді. 

2.9 Тілдер бойынша (шет тілі, қазақ, орыс) білім алушылардың оқудағы жетістіктері бағалаудың деңгейлік үлгіге және ECTS (иситиэс) дәстүрлі 

бағалар шәкілене сәйкес балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағаланады. Тілді меңгеру деңгейі жалпыеуропалық шет тілді меңгерудің 

құзыретіне (А1, А2, В1, В2, С1, С2) сәйкес болады. 

2.10 Білім алушы ЖОО-дан келесі жағдайларда оқудан шығарылады: 

1) академиялық үлгермеушілігі; 

2) академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін; 

3) Ішкі тәртіп қағидалары мен ЖОО жарғысын бұзғаны үшін; 

4) білім беру қызметтерін кӛрсету туралы шарттың талаптарын бұзғаны үшін, оның ішінде ақылы негіздегі оқу құнын тӛлемеген жағдайда; 
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5) ӛз еркімен. 

2.11 Білім алушы аралық аттестаттау кезінде оқу пәні (модуль) бойынша емтиханды екі реттен артық емес қайта тапсыруға жол беріледі. 

Үшінші рет "қанағаттанарлықсыз" бағаға сәйкес келетін FX немесе F бағасын алғанда, білім алушы қаншалықты "қанағаттанарлықсыз" бағасын 

алуына қарамастан ЖОО-дан оқудан шығарылады және осы пәнге қайтадан жазылу мүмкіндігінен айырылады. Бұл ретте, білім алушы ӛз қалауынша 

басқа ЖОО-ға және (немесе) басқа білім беру бағдарламаға ауысады. Білім алушы ӛз қалауынша жалпы білім беретін пәндер циклінен басқа, 

"қанағаттанарлықсыз" бағасын алған пәні мазмұнында болмайтын басқа білім беру бағдарламасына ауысады. ЖОО-дан оқудан шығарылған білім 

алушыға ЖОО бірінші басшысы қол қойған және мӛрмен бекітілген транскрипт беріледі. Транскрипте білім алушы игерген барлық оқу пәндері және 

(немесе) қорытынды бақылау (емтихан) бойынша барлық алынған бағалар, оның ішінде "қанағаттанарлықсыз" бағаға сәйкес келетін FX немесе F 

бағалары міндетті түрде жазылады. [Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы. 
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