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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы /  

The Passport of Education Program  

 

Қолдану саласы/ 

Область применения /  

Application area 

   Сәулет, визуалды-коммуникациялық және өндірістік дизайн салаларында, 

ғылыми-зерттеу саласында және дизайн-білім беру орындарында. 

   В сферах архитектурного, визуально-коммуникационного и промышленнного 

дизайна, научно-исследовательской области и дизайн-образования. 

In the areas of architectural, visual communication and industrial design, research and 

design education 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/Код и 

наименование образовательной 

программы / The code and name 

of education program 

6М010700 - «Бейнелеу өнері және сызу»  (ғылыми-педагогикалық бағытта). 

6М010700 - «Изобразительное искусство и черчение» (научно-педагогическое 

направление). 

6М010700 - «Fine Arts and Drawing» (scientific and pedagogical direction) 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-

правовое обеспечение / The 

regulatory and legal support 

Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 27 маусымында №319-III бекітілген 

«Білім беру туралы» Заңы; Қазақстан Республикасының 2006 жылдың 15 

желтоқсанында №207-III бекітілген «Мәдениет туралы» Заңы; ҚР 2016 жылдың 16 

наурызында бекітілген Ұлттық біліктілік шеңбері; ҚР 2016  жылы бекітілген 

МЖБС. 

 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-III; 

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года №207-III «О культуре»; 

Национальная рамка квалификации РК от 16 марта 2016 года, ГОСО РК 2016 года. 

Law of the Republic of Kazakhstan "on education" of July 27, 2007 №319-III; Law of 

the Republic of Kazakhstan of December 15, 2006 №207-III "on culture"; national 

qualification frame of the Republic of Kazakhstan of March 16, 2016, SES RK 2016.  

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках 

образовательной программы / Profile map of education program  

ББ мақсаты/Цель ОП / 

Objective of EP 

Ғылыми-педагогикалық бейіндегі бейнелеу өнері және сызу магистрін кәсіби 

даярлау. 

Профессиональная подготовка магистра изобразительного искусства и черчения с 

научно-педагогическим уклоном. 

Professional training of master of fine arts and drawing with a scientific and pedagogical 

bias. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы / 

The concept of education 

program 

Көркем өнердің барлық салаларында көркем бейнелеу түрлерінен кәсіби 

шығармашылықпен және нысандарды жобалауда сызба дағдыларын қолдануға 

ғылыми тұрғыдан қарайтын, сонымен қатар  көркем білім беру салаларында 

педагог ретінде кәсіби қызмет атқаратын  педагогика ғылымдарының магистрін 

даярлау. 

Подготовка магистра педагогических наук, способного заниматся 

профессиональной творческой деятельностью во всех сферах изобразительного 

искусства, применяя научный подход при решении художественных задач в 

создании произведении по всем видам художественного творчества и владеющий 

навыками проектирования различных объектов , а также имеющего 

соответсвующие компитенции для работы в областиях художественного 

образования. 

Preparation of master of pedagogical Sciences, capable of professional creative activity 

in all areas of fine arts, applying a scientific approach to solving artistic problems in the 

creation of works of all kinds of artistic creativity and possessing the skills of designing 

various objects , as well as having the appropriate compitence to work in the fields of art 

education. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

Педагогика ғылымдарының магистрі («Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы 

бойынша).  

Магистр педагогических наук (по специальности «Изобразительное искусство и 

черчение»). 

Master of Education  (specialty «Fine Arts and Drawing») 

Маманның лауазымдарының – Жалпы білім беретін мекемелерде педагог-оқытушы, педагог-тәрбиеші, бейнелеу 
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тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a 

specialist’s positions 

өнері оқытушысы, сызу пәні оқытушысы, кқркем еңбек пәні оқытушысы; 

– Көркем өнер нысандарын (кескіндеме, графика, баспаханалық, өндірістік және т.б.) 

көркем шығармашылықпен айналысатын мекемелердің жетекшісі; 

- - Көркем өнер салаларында шығармашылық қызметпен айналысатын маман 

кескіндемеші-суретші, графист-суретші, мүсінші, қолөнер шебері;  

– мәдениет ҒЗИ ғылыми қызметкері; ҒЗИ ғылыми лаборатория жетекшісі. 

– жоғары оқу орны оқытушысы; колледж оқытушысы, жалпыбілім беретін мектеп 

оқытушысы, дизайн және визуалды өнер салаларына маман даярлайтын білім беру 

мекемелерінің оқытушысы; түрлі көркемөнер  мекемелерінің дизайн-студиясының 

жетекшісі. 

– Педагог-преподаватель, педагог-воспитатель, преподаватель изобразительного 

искусства, преподаватель черчения, преподаватель художественного труда в 

общеобразовательных учреждениях;  

– Руководитель различных организации, производящих объектов искусства 

(живопись, графика, скульптура, прикладное искусство, рекламной, полиграфия, 

промышленность и мн.др.);  

- Специалист организации занимающихся  художественной деятельностью; 

– Научный сотрудник НИИ культуры; руководитель научной лабораторий НИИ; 

аналитик в сферах дизайна;  

– Преподаватель вуза; преподаватель колледжа; преподаватель  

общеобразовательных школ; преподаватель образовательных учреждении, 

занимающихся  подготовкой специалистов для сфер дизайна и визуального 

искусства; руководитель дизайн-студии и различных художественных учреждений. 

- Teacher-teacher, teacher-educator, teacher of fine arts, teacher of drawing, teacher of art 

work in General educational institutions; - Head of various organizations producing art 

objects (painting, drawing, sculpture, applied art, advertising, printing, industry and 

more.et al.); - Specialist of the organization engaged in artistic activities. - Researcher at 

the research Institute of culture; head of research laboratories research Institute; analyst in 

the field of design; - University teacher; College teacher; teacher of secondary schools; 

teacher of educational institutions involved in the training of specialists for the fields of 

design and visual art; head of the design Studio and various art institutions. 

Кәсіби қызмет 

саласы/Область 

профессиональной 

деятельности / The area of 

professional activity 

– Көркем өнердің барлық салаларында кәсіби қызмет атқару; 

– мәдениет, көркем өнер және дизайн мәселерімен айналысатын  зерттеу 

институттарында ғылыми қызметпен айналыу,    

– Көркем білім беру (жоғары, орта және бастапқы деңгей) саласында ғылыми-

педагогикалық қызметпен айналысу. 

– Профессиональной деятельностью   во сферах изобразительного искусства; 

– научной деятельностью в исследовательских институтах, касающихся проблем 

культуры, визуального искусства и дизайна;   

– научно-педагогической деятельностью в сфере художественного образования 

(высшего, среднего и начального уровня). 

- Professional activity in the sphere of fine arts; - scientific activities in research institutes 

concerning the problems of culture, visual art and design; - scientific and pedagogical 

activity in the field of art education (higher, secondary and primary level). 

Кәсіби қызмет 

объектісі/Объект  

профессиональной 

деятельности / The object of 

professional activity 

– Көркем өнер түрлерінен қызмет атқаратын түрлі компаниялар, агентстволар мен 

студиялар; түрлі өнім өндіретін және қызмет көрсететін мекемелер;  

– мәдениет, оың ішінде визуалды өнер мен дизайн мәселелерін шешумен 

айналысатын ғылыми-зерттеу институттары, лабораториялар мен студиялар; 

– барлық деңгейлерді қамтитын білім беру, оның ішінде көркем өнерге бейімдеумен 

айналысатын  ұйымдар. 

– Различные компании, агентства и студий, занимающихся художественной 

деятельностью; различные производители продукции и сервиса;  

– научно-исследовательские институты, лабораторий и студий, профилирующихся 

на решения проблем культуры, в частности визуального искусства и дизайна; 

– организации образования всех уровней, в частности занимающиеся 

художественным образованием. 

- Various companies, agencies and studios engaged in artistic activities; various 

manufacturers of products and services; - research institutes, laboratories and studios that 

report on solutions to cultural problems, in particular visual art and design; - educational 

organizations at all levels, in particular those involved in art education. 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции  

профессиональной 

деятельности / Functions of 

      Өндірістік: түрлі компаниялардың арт-стратегиясын құрастыру, 

Көркем нер нысандарының жобасының арт-концепциясын тұжырымдау, көркем өнер 

нысандарын жобалау және оны іске асыру; жобаның орындалу барысына авторлық 

бақылау жасау; 
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professional activity  Ғылыми-зерттеу: зерттеу жұмысымен айналысу және ғылыми жетекшілік ету; 

Педагогикалық: кәсіби пәндер бойынша дәріс жүргізу, оқытудың дәстүрлі және 

инновациялық технологияларын қолдану;  оқыту мен тәрбие берудің түрлі әдістерін 

меңгеру.   

Производственные: разработка арт-стратегии различных компании;  разработка 

арт-концепции проекта объектов изобразительного искусства;  проектирования 

объектов искусства и его реализация; - осуществление авторского надзора над 

проектом; 

 Научно-исследвательские: заниматься исследовательской работой и вести 

научное руководство; 

Педагогические: вести занятия по профилирующим дисциплинам, использовать 

традиционные и инновационные технологии обучения, владеть различными 

методами преподавания и воспитания.   

Production: development of art strategy of various companies; development of art 

concept of the project of objects of the fine arts; design of objects of art and its 

implementation; - implementation of author's supervision over the project; Scientific: to 

conduct research and science guide; Pedagogical: to conduct classes in major disciplines, to 

use traditional and innovative technologies of training, to master various methods of 

teaching and education. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной 

деятельности / Types of 

professional activity 

 Өндірістік-жетекшілік қызметі, көркем өнер және дизайн салаларында  – 

ұжымды басқару,  жобаға жетекшілік ету және жобаға авторлық бақылау жасау;  

ғылыми мекемелерде – бөлімді басқару, ғылыми жобаға жетекшілік ету, ғылыми 

жоба құрылымдау және оның іске асуын қадағалау, білім беру саласында – ғылыми 

жұмыс жүргізу, педагогикалық қызмет атқару; 

Жобалық-дизайнерлік қызметі, көркем өнер мен дизайн салаларында – жобаның 

стратегиясы мен концепциясы, сәулеттік, визуалды-коммуникациялық және 

өндірістік дизайн және көркем  өнер салалары бойынша жобалық жұмыс орындау;  

Ұйымдастыру-технологиялық қызмет – жобалық топтың жұмысын ұйымдастыру, 

нысанға жобалды талдау жасау, атқарылатын жұмыстың сметалық есебін құрастыру, 

тапсырыс берушімен келісімсөз жасасу және келісімшарт бекіту, жобаның 

концепциясы мен форэскизін орындау, тапсырыс берушіні жобамен таныстыру, 

жонаны іске асыру технологиялық үрдісіне бақылау жасау.  

Ғылыми-зерттеу қызметі – ғылыми жобаларды іске асыруға қатысу, зерттеу 

нәтижелерін апробациядан өткізу, ғылыми зерттеу жұмысының нәтижесін өндіріске 

ендіру, авторлық құқықты қорғайтын құжаттарды рәсімдеу және т.б.  

Ғылыми-педагогикалық қызмет – ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу, білім 

алушыларға ғылыми жетекшілік ету және білім беру мекемелерінде барлық 

деігейлер бойынша атқарылатын қызметтің лауазымдық инструкцияларға сай 

.педагогикалық қызметпен айналысу,  

Производственно-управленческая деятельность в сферах искусства и дизайна – 

руководство коллективом,  управление проектами и осуществление авторского 

надзора над проектом; в научных учреждениях – руководство подразделением, 

управление научными проектами, разработка научного проекта и его реализация; в 

сфере образования – ведение научной работы, осуществление педагогической 

деятельности; 

Проектно-творческая деятельность в сферах искусства – разработка стратегии и 

концепции проекта, выполнение проектных работ по видам изобразительного 

искусства;  

Организационно-технологическая деятельность – организация работы проектной 

группы, проведение предпроектного анализа объекта, составление сметы 

производимой работы, ведение переговоров с заказчиком и подписание договора, 

разработка концепции и форэскиза  проекта, проведения презентации проекта перед 

заказчиками, ведение контроля над технологическими процессами осуществления 

проекта.  

Научно-исследовательская деятельность – участие в реализации научных 

проектов, апробация результатов исследования, внедрение результатов научной 

работы в производство, оформление авторских прав и т.д. 

Научно-педагогическая деятельность – участие в выполнении научно-

исследовательских работ, научное руководство над обучающимся  и ведение 

педагогической деятельности в образовательных организациях всех уровней, 

согласно должностным  инструкциям.  

Production and management activities in the fields of art and design-team management, 

project management and supervision of the project; in research institutions - management 

of the unit, management of scientific projects, development of scientific project and its 
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implementation; in the field of education-conducting research, implementation of 

educational activities; 

Design and creative activity in the arts - development of the project strategy and 

concept, execution of design works by types of fine arts; 

Organizational and technological activities-organization of the project team, pre - 

project analysis of the object, budgeting of the work, negotiating with the customer and 

signing the contract, development of the concept and foreskiz project, presentation of the 

project to the customers, control over the technological processes of the project. 

Research activity-participation in the implementation of scientific projects, testing of 

research results, implementation of the results of scientific work in production, registration 

of copyright, etc. 

Scientific and pedagogical activity-participation in the implementation of research 

works, scientific guidance on students and conducting educational activities in educational 

institutions of all levels, according to job descriptions. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные 

компетенции (ПК) / Professional 

Competences  

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы 

ПК) / The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік 

мөлшері) пәндер атауы/ 

 Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of training 

(units of competences)  

КҚ
А
- Өндірістік және басқарушылық 

құзыреті  
Көркем өнердің өндірістік саласында 

қызмет етуге қажетті кәсіби және 

басқарушылық құзіретіліктерінің болуы.  

ПК
А
-Производственно-управленческие 

компетенции 
Способность осуществлять 

профессиональную и управленческую 

деятельность в сферах производства 

изобразительного искусства. 

РС
А
- Production and management 

competences  
Ability to carry out professional and 

management activities in the fields of fine 

arts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А
ПК1

 Білім алушылардың ортаны адамның қабылдауының 

психологиялық ерекшеліктері туралы білімдерін, қолайлы тіршілік 

ортасын құрастыру үшін шығармашылық психологиясын қолдана 

білуі, көркем өнердің мүмкіншіліктерін қолдану арқылы әлеуметтік 

мәселелерді шеше білуін  қалыптастыру. 

Формирование знаний у обучающихся по вопросам 

психологических особенностей восприятия человека среды,  умение 

пользоваться психологией творчества для создания комфортной 

среды обитания, овладение приемами решения социальных задач с 

использованием возможностей изобразительного искусства. 

Formation of knowledge among students on the psychological 

characteristics of human perception of the environment, the ability to use 

the psychology of creativity to create a comfortable environment, 

mastering the techniques of solving social problems using the possibilities 

of fine arts. 

Әлемдік көркем тенденциялары*/  

Мировые художественные тенденции* /  

World art trends *  

Орта нысандарын бейнелеудің көркем 

заңдылықтары/ Художественные законы 

изображения объектов среды/ Artistic laws of the 

image of objects of the environment 

Көркем педагогика тарихы/  

История  художественной педагогики/  

History of art pedagogy 

 Заманауи көркем бейнелеу әдістері/ 

Современные художественные методы 

изображения/   

Modern artistic methods of the image 

А
ПК2 

Көркем өнердің түрлі салаларында 3-көлемді нысандарды 

жобалаудағы автоматтандырылған кеңістіктік моделдеудің 

теориялық негіздерінен білімдерін қалыптастыру, кеңістіктегі 

пішінқұрылымдаудың заңдарын ескере отырып және оларды 

визуализациялау тәсілдерін меңгеру. 

Формирование знания по теоретическим основам 

автоматизированного пространственного моделирования 3-мерных  

объектов в различных областиях изобразительного искусства, 

овладение автоматизированными приемами проектирования и их 

визуализации с учетом  законов формообразования в пространстве. 

Formation of knowledge on the theoretical basis of automated spatial 

modeling of 3-dimensional objects in various fields of fine arts, mastering 

automated design techniques and their visualization, taking into account 

the laws of formation in space. 

Жаһандану және көркем өнер проблемалары/ 

Глобализация и проблемы искусства /  

Globalization and problems of art  

Ғылыми жазбаларды рәсімдеудің нормативтік 

талаптары/  

Нормативные требования к оформлению 

научных рукописей/  
Regulatory requirements for the design of 

scientific manuscripts 

Пішінқұрылымдау заңдары мен қағидалары/  

Законы и принципы формообразования / Laws 

and principles of formation  

 

 

  А
ПК3 

Әллемдік көркем өнердің негізгі бағыттары мен Орта нысандарын бейнелеудің көркем 

заңдылықтары/  
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тенденцияларының қалыптасу тарихы туралы білімдері қалыптасады 

және жобалаудың түрлі әдістерінен олардың ерекшеліктерін ескере 

отырып қолданудан кәсіби дағдылары қалыптасады.  

Формируется знания по истории становления основных 

направлений и тенденций зарубежного изобразительного искусства и 

способствует формированию профессиональных навыков 

применения различных методов проектирования с учетом их 

особенностей. 

Knowledge of the history of the formation of the main trends and 

trends of foreign fine arts and contributes to the formation of professional 

skills in the use of various design methods, taking into account their 

features. 

Художественные законы изображения 

объектов среды/  
Artistic laws of the image of objects of the 

environment  

Ғылыми жазбаларды рәсімдеудің нормативтік 

талаптары/  

Нормативные требования к оформлению 

научных рукописей/  
Regulatory requirements for the design of 

scientific manuscripts 

Пішінқұрылымдау заңдары мен қағидалары/  

Законы и принципы формообразования /  

Laws and principles of formation  

 

А
ПК4 

Пішінқұрылымдаудың түрлі заңдылықтары мен 

қағидаларынан білімдері қалыптастыру және оларды кәсіби 

қызметінде қолдану бойынша дағдыларды меңгеру. 

Формируются знания по основным законам и принципам 

формообразования и способствует приобретению навыков по их 

применению в профессиональной деятельности.  

Knowledge of the basic laws and principles of form formation is 

formed and contributes to the acquisition of skills for their application in 

professional activities. 

Пішінқұрылымдау заңдары мен қағидалары/  

Законы и принципы формообразования /  

Laws and principles of formation  

Арт-нысандарды құрылымдаудың заманауи 

әдістері/  

Современные методы конструрирование арт-

объектов / 

 Modern methods of art- objects construction 

Әлемдік көркем тенденциялары/  

Мировые художественные тенденции /  

World art trends  

А
ПК5

 Болашақ маманның құрылымдаудың теориялық  негіздері 

мен заманауи тәсілдері бойынша білімдерін қалыптастыру және 

оларды көркем жобада қолданудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру, 

көркем өнер нысандарын қолданылатын маериалдар, жарықтану 

және басқа параметрлерді ескере отырып визуализациялау және 

компьютерлік анимациялауды игеру.  

Формирование знания у будущего специалиста по теоретическим 

основам и современным методам конструрирования и приобретению 

практических навыков их применения в художественного 

проектирования, визуализации и компьютерной анимации объектов 

дизайна  с учетом  применяемых материалов,  освещения и других 

параметров.  

Formation of knowledge of the future specialist in the theoretical 

foundations and modern methods of construction and practical skills of 

their application in the artistic design, visualization and computer 

animation of design objects, taking into account the materials used, 

Ғылыми жазбаларды рәсімдеудің нормативтік 

талаптары/  

Нормативные требования к оформлению 

научных рукописей/  
Regulatory requirements for the design of 

scientific manuscripts 

Пішінқұрылымдау заңдары мен қағидалары/  

Законы и принципы формообразования / 

 Laws and principles of formation  

Арт-нысандарды құрылымдаудың заманауи 

әдістері/  

Современные методы конструрирование арт-

объектов / 

 Modern methods of art- objects construction 

Әлемдік көркем тенденциялары/  

Мировые художественные тенденции /  
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lighting and other parameters. World art trends 

ПК
В
 Жобалық-көркем құзіреттілік  

Көркем өнердің жаһандану дәірінлегі 

орнын және соның ықпалымен пайда 

болған мәселелерді шешуге құзіретті 

болуы. Кәсіби қызмет аясында 

атқарылатын жобалау жұмыстарына 

ғылыми тұрғыда қарай білуі, оның 

шешімін табуға қажетті тұжырыиды 

негіздей білу құзіреттілігіне ие болуы. 

      ПК
В
 Проектно-художественные 

компетенции 

Быть компетентным в решении проблем 

глобализации и возникающих проблем. 

Обладая научной способностью выполнять 

проектные работы в области 

профессиональной деятельности и иметь 

возможность обосновывать необходимость 

поиска решения. 

РС
В
 Design and design competences  

Be competent in addressing globalization 

issues and the issues that have emerged. 

Having the scientific ability to carry out the 

project work in the field of professional 

activity and to have the ability to justify the 

need to find the solution. 

 

 

 

 

 

 

 

B
ПК1

 Көркем өнердегі концептуалды тұрғыда қарау, жобалау 

жұмыстарын орындау кезеңдерінің мазмұнымен, көркем 

жобалаудағы кездесетін мәселелерді концептулды тұрғыда қарау 

арқылы шешімін табу дағдыларын игеру, техникалық ұсыныстан 

бастап дайын жоба алғанға дейінгі жобалаудың әр кезеңдерін 

жүргізе білу жолдарымен таныстырады. 

Знакомить с концептуальным подходом в изобразительном 

искусстве; с содержанием этапов выполнения проектных работ; 

прививает навыки концептуального подхода к решению задач 

художественного проектирования, проведения каждого из этапов 

проектирования, начиная с технического предложения, до 

получения готового проекта. 

To acquaint with the conceptual approach in the visual arts; with the 

content of the stages of design work; instills skills of a conceptual 

approach to solving problems of artistic design, each of the stages of 

design, from the technical proposal to the finished project. 

Жаһандану және көркем өнер проблемалары/  

Глобализация и проблемы искусства /  

Globalization and problems of art  

Ғылыми жазбаларды рәсімдеудің нормативтік 

талаптары/  

Нормативные требования к оформлению 

научных рукописей/  
Regulatory requirements for the design of 

scientific manuscripts 

Арт-нысандарды құрылымдаудың заманауи 

әдістері/  

Современные методы конструрирование арт-

объектов /  

Modern methods of art- objects construction 

Әлемдік көркем тенденциялары/  

Мировые художественные тенденции /  

World art trends 

  B
ПК2

 Орта тарихы мен теориясы туралы қажетті; орта түрлері мен 

типологиясы туралы білімдерін; сәулеттік, визуалды-

коммуникациялық және заттық ортаны ұйымдастырудың көркем 

заңдылықтарын болашақ қызметінде қолдана білу дағдыларын 

қалыптастыру. 

      Формирования необходымих знаний об истории и теории среды; 

о видах и типологиях среды; о художественных закономерностиях 

организаций  архитектурной, визуально-коммуникационной и 

предметной среды в будущей деятельности. 

Formation of necessary knowledge about the history and theory of 

environmental design; about the types and typologies of the environment; 

about the artistic patterns of organizations of architectural, visual and 

communication and subject environment in the future 

Орта нысандарын бейнелеудің көркем 

заңдылықтары/  

Художественные законы изображения 

объектов среды/  
Artistic laws of the image of objects of the 

environment 

Ортаны қабылдау психологиясы/  

Психология восприятия среды/  

Psychology of perceiving environment  

Арт-нысандарды құрылымдаудың заманауи 

әдістері/  

Современные методы конструрирование арт-

объектов /  

Modern methods of art- objects constructi 

B
ПК3

 Приобретаются знания о современных методах 

проектирования и новых материалов, о передовых технологиях и 

Арт-нысандарды құрылымдаудың заманауи 

әдістері/  
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 новейших способах их применения в различных сферах 

изобразительного искусства. 

Knowledge about modern methods of design and new materials, 

advanced technologies and the latest methods of their application in 

various fields of fine arts is acquired. 

Современные методы конструрирование арт-

объектов /  

Modern methods of art- objects constructi 

Ортаны қабылдау психологиясы/  

Психология восприятия среды/  

Psychology of perceiving environment 

B
ПК4

 Этникалық стилдердің тарихи қалыптасу кезеңдері, олардың 

түрлері мен заманауи көркем өнерде қолдануың маңызы туралы 

теориялық білімдері қалыптасады; заманауи дизайн салаларындағы 

жобалау қызметінде түрлі көркем тәсілдерді қолдана алудың кәсіби 

шеберлігін меңгеру қалыптасады. 

      Формируются теоретические знания об исторических этапах 

становления этнических стилей, об их классификации и значении 

применения в современном изобразительном искусстве, владение 

мастерством на  профессиональном уровне и умение применять 

различные художественные методы в проектной деятельности в 

современных сферах дизайна и искусства. 

Theoretical knowledge about the historical stages of ethnic styles 

formation, their classification and the importance of their application in 

contemporary art, mastery of professional skills and the ability to apply 

various artistic methods in project activities in modern areas of design 

and art are formed. 

Заманауи өнердігі этностиль /  

Этностиль в современном искусстве /  

Ethnic style in modern design 

Орта нысандарын бейнелеудің көркем 

заңдылықтары/  

Художественные законы изображения 

объектов среды/  
Artistic laws of the image of objects of the 

environment 

Арт-нысандарды құрылымдаудың заманауи 

әдістері/  

Современные методы конструрирование арт-

объектов /  

Modern methods of art- objects constructi 

 

B
ПК5

 Көркем өнердегі менеджмент негіздерінен, мәселенің 

нарықтағы жағдаятын анықтаудан, өнер нысандарын жобалау 

үрдісінде қаржылық есеп жасау тәсілдерінен, келісімшарт жасасудан, 

жобаны іске асыру үшін түрлі ресми инстанциялармен келісуден 

кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру.  

Формируются профессиональных компетенции по основам 

изобразительного искусства-менеджмента, по выявлению состояния 

проблемы на рынке, по приемам составления финансовых  расчетов в 

процессе дизайн проектирования, по согласованию с различными 

официальными инстанциями необходимых мер для осуществления  

проекта.      

Formed professional competence in the basics of art management, to 

identify the state of the problem in the market, according to the methods of 

preparation of the financial calculations in the process design the design, 

in coordination with the various official bodies the necessary measures for 

the implementation of the project. 

Көркем жобалау менеджменті/ 

Менеджмент художественного проектирования/ 

Design management  

Орта нысандарын бейнелеудің көркем 

заңдылықтары/  

Художественные законы изображения 

объектов среды/  
Artistic laws of the image of objects of the 

environment 

Ортаны қабылдау психологиясы/  

Психология восприятия среды/  

Psychology of perceiving environment  

 

B
ПК6 

Полихромия негіздері, түстердің қасиеттері, түстердің 

түрлері мен классификациясы, түстің адамның психологясы мен 

Ортаны қабылдау психологиясы/  

Психология восприятия среды/  

Psychology of perceiving environment  



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

 

физиологиясына әсер ету ерекшеліктері туралы, дизайн салаларда 

түстерді қолданудың теориялық негіздері туралы білімдері 

қалыптасады. 

Формируются знания об основах полихромии, о свойствах 

цветов, о видах и квалификациях цветов, об особенностях влияния 

цветов на психику и физиологию человека, о теоретических основах 

применения цветов в сферах дизайна.   

Knowledge about the basics of polychromia, about the properties of 

colors, about the types and qualifications of colors, about the features of 

the influence of colors on the psyche and physiology of man, about the 

theoretical foundations of the use of colors in the design fields. 

Арт-нысандарды құрылымдаудың заманауи 

әдістері/  

Современные методы конструрирование арт-

объектов /  

Modern methods of art- objects constructi 

Орта нысандарын бейнелеудің көркем 

заңдылықтары/  

Художественные законы изображения 

объектов среды/  
Artistic laws of the image of objects of the 

environment 

 

  B
ПКN7

 Көркем орта нысандарын көркем жобалау үрдісінде түрлі 

нормативтік құжаттарды  қолдану әдістерінен кәсіби 

құзіреттіліктерін қалыптастыру.  

Формиуются профессиональные компетенции по применению 

различных нормативных документов в процессе художественного 

проектирования объектов художественной среды. 

Professional competence in the application of various normative 

documents in the process of artistic design of objects of the artistic 

environment is formed. 

Көркем жобалау менеджменті/ 

Менеджмент художественного проектирования/ 

Design management  

Орта нысандарын бейнелеудің көркем 

заңдылықтары/  

Художественные законы изображения 

объектов среды/  
Artistic laws of the image of objects of the 

environment 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ ЖКҚ/ 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) / General professional competences 

(GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) / Результат обучения (единицы 

ОПК) /The result of training (GPC units)  
 

ЖКҚ
А
 Ұйымдастыру-технологиялық 

құзіреттіліктер 
Көркем өнердің кез-келген саласына оның 

нысандарын жобалаудың барлық 

технологиялық үдерістерін 

ұйымдастыруға, жобаға авторлық бақылау 

жасауға, сондай-ақ жобалау, құрылымдау 

және модельдеудің заңдары мен 

қағидаларын білуі және заманауи жобалау 

әдістерін қолдану құзіретті болуы. 

ОПК
А
 Организационно-технологические 

компетенции 

Быть спосбным организовать весь 

технологический процесс проектирования 

объектов  в любой сфере искусства, вести 

А
ОПК1

 Әлемдік мәдениеттің бір бөлігі ретінде қарастыра отырып, 

концептуалдық тұрғыдан қарау жағынан да, практика жүзінде іске 

асыруда көркем шешім табу тұрғысынан да мен дизайн, бейнелеу 

өнері және сәулеттің арасында параллель жүргізе отырып, заманауи 

көркемөнердің даму тарихынан білімдерін қалыптастыру. 

Формирования знании по истории  развития современного 

искусства и дизайна, как части мировой культуры, проводя параллели  

между дизайном и видами изобразительного искусства и 

архитектуры, как в концептуальных подходах, так и в практических 

решениях художественных задач. 

Forming knowledge on the history of the development of 

contemporary art and design as a part of world culture, drawing parallels 

between design and types of fine art and architecture, both in conceptual 

approaches and in practical solutions to artistic problems. 

Жаһандану және көркем өнер проблемалары/  

Глобализация и проблемы искусства /  

Globalization and problems of art  

Ғылыми жазбаларды рәсімдеудің нормативтік 

талаптары/  

Ортаны қабылдау психологиясы/  

Психология восприятия среды/  

Psychology of perceiving environment  

Арт-нысандарды құрылымдаудың заманауи 

әдістері/  

Современные методы конструрирование арт-

объектов /  

Modern methods of art- objects construction 

 

А
ОПК2 

Арт-нысандарды жобалауды ұйымдастырудың Арт-нысандарды құрылымдаудың заманауи 
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авторский надзор над проектом, а также 

владеть  современными методами 

применяемые в сферах искусства, законами 

и принципами проектирования, 

конструирования  и моделирования арт-  

объектов.  

 СРС
А
 Organizational and technological 

competence  
To be able to organize the entire process of 

designing objects in any field of art, to 

conduct supervision over the project, as well 

as to own modern methods used in the fields 

of art, the laws and principles of design, 

construction and modeling of art objects. 

технологиялық үрдісін кез келген өнер саласындағы жүргізуге, 

авторлық жобаны қадағалауға, сондай-ақ қазіргі заманғы әдістерін 

меңгеруі қолданылатын салаларында өнерінің заңдары мен 

принциптерін жобалау, конструкциялау және модельдеу бойынша 

білімдері қалыптасады. 

Формируются знания о теоретических основах и об истории 

развития среды обитания, об основных художественных требованиях 

и стандартах, о психологических и физиологических особенностиях 

человека. В ходе изучения  данного курса будущие специалисты 

приобретают  практические навыки по сбору данных об объекте и по 

их обработке, разрабатывать обоснования по применению 

эргономических рекомендации и нормативов при художественном 

проектировании. 

Knowledge about theoretical bases and history of ergonomics 

development, about basic ergonomic requirements and standards, about 

psychological and physiological features of the person is formed. During 

the study of this course, future specialists acquire practical skills in the 

collection of data about the object and their processing, to develop 

justifications for the use of ergonomic recommendations and standards in 

design design. 

әдістері/  

Современные методы конструрирование арт-

объектов /  

Modern methods of art- objects constructi 

Пішінқұрылымдау заңдары мен қағидалары/  

Законы и принципы формообразования /  

Laws and principles of formation  

 

 

 

 

А
ОПК3 

Көркем жобалаудың негіздері, орта жобалауда 

эргономиканы пайдалану әдістерін меңгеру, жобалаудағы 

эргономикалық аспектілерді негіздеу, эргономикалық ұсыныстар мен 

стандарттарды қолданудың негіздері қаланады.  

Закладываются основы применения эргономики в 

проектировании среды, освоить методы применения эргономики в 

дизайн-проектировании, обосновывать эргономические аспекты при 

проектировании, использовать эргономические рекомендации и 

нормативы. 

It lays the Foundation for the application of ergonomics in design, to 

master the methods of application of ergonomics in design, to justify 

ergonomic aspects in design, to use ergonomic recommendations and 

standards 

 Орта нысандарын бейнелеудің көркем 

заңдылықтары/  

Художественные законы изображения 

объектов среды/  
Artistic laws of the image of objects of the 

environment 

Арт-нысандарды құрылымдаудың заманауи 

әдістері/  

Современные методы конструрирование арт-

объектов /  

Modern methods of art- objects construction 

Көркем жобалау менеджменті/ 

Менеджмент художественного проектирования/ 

Design management  

А
ОПК4

 Магистранттардың жаһандану дәуіріндегі көркем өнер 

мәселелері туралы білімдерін, әлімдік өнердің дамуының 

тенденциялары туралы, шетелдік көркем озық әдістері және оларды 

арт-жобада іске асырудың ерекшеліктері. 

Формирование у магистрантов знаний о проблемах искусства в 

эпоху глобализации, о тенденциях развития мирового искусства, о 

передовых методах зарубежного искусства и об их особенностях 

Жаһандану және көркем өнер проблемалары/  

Глобализация и проблемы искусства /  

Globalization and problems of art  

Ғылыми жазбаларды рәсімдеудің нормативтік 

талаптары/  

Нормативные требования к оформлению 

научных рукописей/  
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практической реализацией в арт-проекте. 

Formation of knowledge about the problems of art in the era of 

globalization, about the trends of world art, about the best methods of 

foreign art and about their features of practical implementation in the 

design project. 

Regulatory requirements for the design of 

scientific manuscripts 

Ортаны қабылдау психологиясы/  

Психология восприятия среды/  

Psychology of perceiving environment  

 

ЖКҚА
В
  Ғылыми-зерттеушілік және 

педагогикалық құзіреттіліктер 

Ғылыми-зерттеу саласында таңдалған 

мәселенің шешімін табу үшін қажетті 

ғылыми-ізденіс жұмыстарына басшылық 

жасап, оны жүргізу үдерісін қадағалауы, 

нәтижесіне қол жеткізіп, оны 

қорытындылай білуі,  ұсыныстар беруі және 

нәтижесін өндіріске ендіруге қол жеткізе 

білуге  құзіретті болуы.  

Көркем білім беру саласында ғылыми 

зерттеу жасау  әдістері, тәсілдері, 

формалары мен жүйелерін меңгеруі және 

соның аясында эксперименттік жұмыс 

жасауы мен ғылыми нәтижелерді қажетті 

сынақтардан өткізе білуі.  Білім беру 

үдерісін басқаруға , бақылауға және нәтиже 

шығаруға бейім болуы. 

 

ОПКА
В
 Научно-исследовательские и 

педагогические компитенции 

Способность овладеть методами, формами и 

системами научных исследований в области 

проектирования и провести 

экспериментальную работу и способность 

проверять научные результаты. Быть 

склонным к управлению, мониторингу и 

управлению процессом обучения. 

Владеть приемами, методами, формами, 

системами учебной деятельности в рамках 

эксперимента в художественном 

образовании. 

Быть компетентным в управлении 

процессами исследований и разработок, 

достижении результатов, обобщении, 

А
ОПКА1 

Көркем білім беру саласындағы ғылыми жұмыстарды 

жүргізудің әдістемесі туралы білім алу, дизайндағы негізгі 

элементтер мен әдістерді зерттеу; дизайнерлік білім беру 

саласындағы эксперимент шеңберінде білім беру қызметінің 

әдістерін, формаларын, жүйелерін меңгеру. 

Приобретаются знания о методологии ведения научной работы в 

сферах художественного-образования, изучить основные элементы и 

методы исследований в дизайне; освоить приемы, методы, формы, 

системы учебной деятельности в рамках эксперимента в сфере арт-

образования. 

Knowledge about the methodology of scientific work in the field of 

design education, to study the basic elements and methods of research in 

design, to master the techniques, methods, forms, systems of educational 

activities in the experiment in the field of design education. 

Көркем педагогика тарихы/  

История  художественной педагогики/  

History of art pedagogy  

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдісі/ 

Методика научно-педагогических 

исследований/  

Methods of scientific and pedagogical research  

Жаһандану және көркем өнер проблемалары/  

Глобализация и проблемы искусства /  

Globalization and problems of art  

Ғылыми жазбаларды рәсімдеудің нормативтік 

талаптары/  

Нормативные требования к оформлению 

научных рукописей/  
Regulatory requirements for the design of 

scientific manuscripts 

А
ОПКА2  

Көркем білім берудегі оқытудың жаңа технологияларын 

қажетті ғылыми-педагогикалық тәсілдерді қолдана отырып, 

болжамдау және ғылыми-экспериментальды жұмыспен ұштастыра 

отырып, олардың нәтижесін қорытындылай және ұсыныс жасай 

отырып меңгеру.  

Овладение новыми технологиями обучения в арт-образовании, 

применяя необходимые научно-педагогические приемы, их 

теоретической основой; прогнозируя и проведя научно-

экспериментальную работу, делая выводы и предложения по их 

результатам. 

Mastering new technologies of teaching in art education, applying 

the necessary scientific and pedagogical methods, their theoretical basis; 

predicting and conducting scientific and experimental work, making 

conclusions and suggestions on their results. 

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдісі/  

Методика научно-педагогических 

исследований/  

Methods of scientific and pedagogical research  

Көркем педагогика тарихы/  

История  художественной педагогики/  

History of art pedagogy 

Орта нысандарын бейнелеудің көркем 

заңдылықтары/  

Художественные законы изображения 

объектов среды/  
Artistic laws of the image of objects of the 

environment 

 

А
ОПКА3 

Көркем өнердің дамуының ғылыми және теориялық 

аспектілерін оқып үйрену, оны әлемдік мәдениеттің бөлігі ретінде 

қарау, дизайн, бейнелеу өнері мен архитектура арасындағы 

параллелді, тұжырымдамалық тұрғыда да, көркемдік мәселелерге 

практикалық шешімдер мен әртүрлі жобаларды іске асыруда. 

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдісі/  

Методика научно-педагогических 

исследований/  

Methods of scientific and pedagogical research  

Ғылыми жазбаларды рәсімдеудің нормативтік 
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представлении рекомендаций и достижении 

результатов в области исследований, 

необходимых для решения выбранной 

проблемы в области исследований. 

 

СРСА
А
 Scientific research and pedagogical 

compilers 

Being competent in managing research and 

development processes, achieving results, 

summarizing, presenting recommendations and 

achieving results in the production process to 

solve the chosen problem in the field of 

research. 

Ability to master the methods, forms and 

systems of scientific research in the field of 

design and to carry out the experimental work 

and the ability to test the scientific results. 

Being inclined to managing, monitoring and 

managing the learning process. 

 

Изучения  научно-теоретических аспектов  развития визуального 

искусства, рассматривая его как часть мировой культуры, проводя 

параллели  между дизайном, изобразительным искусством и 

архитектурой, как в концептуальных подходах, так и в практических 

решениях художественных задач и при реализаций различных 

проектов. 

Studying the scientific and theoretical aspects of the development of 

visual art, considering it as part of the world culture, drawing Parallels 

between design, visual art and architecture, both in conceptual approaches 

and in practical solutions to artistic problems and in the implementation of 

various projects 

талаптары/  

Нормативные требования к оформлению 

научных рукописей/  
Regulatory requirements for the design of 

scientific manuscripts 

Көркем педагогика тарихы/  

История  художественной педагогики/  

History of art pedagogy  

 

 

Әмбебап құзыреттілік / Универсальные 

компетенции (УК) / Universal 

competences (UC) 

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты обучения (единицы 

УК) /  

 The result of training (UC units) 

 

УК
А
 Уметь креативно мыслить и творчески 

подходить к решению новых проблем и 

ситуаций, иметь навыки научно-

исследовательской деятельности, 

выполнения научных проектов и 

исследований в профессиональной 

области.  

Знать нормы и владеть навыками 

академического письма в английском 

языке, подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых 

исследований, анализа научных статьей, 

написания академических текстов 

различного объема и жанров по научной 

тематике. 

To be able to think creatively and creatively to 

А
УК1

 Ғылыми ойлау мәдениеті қалыптасып, аналитикалық дағдылар 

мен зерттеу дағдыларын дамытады. 

Формируюся культура научного мышления, развивается  

аналитические способности и навыки исследовательской 

деятельности.  

The culture of scientific thinking is being formed, analytical skills 

and research activities are being developed. 

Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

 

А
УК2

 Тілдік емес мамандықтардың мәдениетаралық және 

коммуникативтік құзыреттілігі шет тілін оқыту процесінде 

стандартталған базалық стандарттау (С1) деңгейінде қалыптасады. 

Оларда академиялық жазу нормалары, сыни талдау дағдыларын 

дамыту, ғылыми шолуларды, аннотацияларды дайындау, рефераттар 

мен библиографияларды үнемі зерттеу тақырыбына дайындау. 

Формируется межкультурно-коммуникативной компетенции 

неязыковых специальностей в процессе иноязычного образования на 

уровне сверхбазовой стандартности (С1). Обладевают нормами 

академического письма, развитие навыков критического анализа,  

Шет тілі (кәсіби) 

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign language (professional) 
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solve new problems and situations, to have the 

skills of research activities, research projects 

and research in the professional field. Know 

the rules and have the skills of academic 

writing in English, preparation of scientific 

reviews, abstracts, abstracts and bibliography 

on the subject of research, analysis of 

scientific articles, writing academic texts of 

various sizes and genres on scientific topics. 

подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований. 

Intercultural communicative competence of non-linguistic specialties 

in the process of foreign language education at the level of superbase 

standard (C1) is being formed. Master the rules of academic writing, 

development of skills of critical analysis, preparation of scientific reviews, 

abstracts, abstracts and bibliography on the subject of research. 

А
УК3

 Бұл пән магистранттардың кәсіби және педагогикалық 

құзыреттерін дамытуға, оқу үдерісін ұйымдастыруға, сондай-ақ 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінде сәтті 

ғылыми шығармашылыққа дайындыққа бағытталған. 

Данный предмет направлен на развитие профессионально-

педагогических компетенций магистрантов, умение организации 

учебно-воспитательного процесса, а также на всестороннюю 

подготовку к успешному научному творчеству  в системе высшего и 

послевузовского образования. 

This subject is aimed at developing the professional and pedagogical 

competences of undergraduates, the ability to organize the educational 

process, as well as comprehensive preparation for successful scientific 

creativity in the system of higher and postgraduate education. 

 

Педагогика 

Педагогика 

Рedagogy 

А
УК4

 Заманауи психологиялық ғылымның негізгі тәсілдері мен 

қағидаттары, психикалық процестерді зерттеудің негізгі әдістері, 

тұлғаның жай-күйі мен қасиеттері, қызметті реттеу тетіктері, жеке 

және топтың мінез-құлқының мінез-құлқы қалыптасады. бұл жоғары 

білікті мамандардың кәсіби қызметінде пайдалы болуы мүмкін. 

Формируются целостное представление об  основных подходах и 

принципах современной психологической науки, основных методах 

исследования психических процессов, состояний и свойств личности, 

механизмов регуляции деятельности, закономерности поведения 

личности и группы, которые могут быть полезными в 

профессиональной деятельности специалистов высшей 

квалификации.  

A holistic view is formed of the main approaches and principles of 

modern psychological science, the basic methods of studying mental 

processes, the states and properties of the personality, the mechanisms of 

the regulation of activity, the patterns of behavior of the individual and the 

group that can be useful in the professional activity of specialists of the 

highest qualification 
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Психология 

Рsychology 
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