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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

EDUCATION PROGRAM 

 

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Program Level: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelor’s program 

 

Мамандық 5B010700 – Бейнелеу өнері және сызу 

Специальность 5B010700 – Изобразительное искусство и черчение 

Specialty  5B010700 – Fine Arts and Drawing 

 

 

Оқытудың стандартты мерзімі: 4 жыл 

Стандартный срок обучения: 4 года 

Standard period of study: 4 years 

 

Қайта қарастыру жиілігі :  4 жыл  

Периодичность пересмотра: 4 года  

Review frequency: 4 years  

 

Берілетін біліктілік / Присуждаемая степень / Qualification awarded *: Бейнелеу өнері және сызу мамандығы бойынша білім бакалавры/ Бакалавр 

образования  по специальности 5В010700 – Изобразительное искусство и черчение/ Bachelor of Education in specialty 5B010700 - Fine Arts and 

Drawing 

 

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The 

Passport of Education Program  

Қолдану саласы/ 

Область применения /  

Applicationarea 

Мектептерде, лицейлерде, гимназияларда, колледждерде мұғалім, 

арт – студияларда, көркемөнер ұйымдарында және сәндік-

қолданбалы өнер және сценография саласындағы 

ұйымдастырушы. 

 

Учитель в школах, лицеях, гимназиях, колледжах, в арт-студиях, 

руководитель и организатор в художественных арт-организациях и 

в области оформительского искусства и сценографии. 

 

Teacher in schools, lyceums, gymnasiums, colleges, art studios, head 

and organizer in art art organizations and in the field of decorative art 

and scenography. 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/Код и 

наименование 

образовательной программы 

/ The code and name of 

education program 

5В010700 – Бейнелеу өнері және сызу  

 

5В010700 – Изобразительное искусство и черчение  

 

5B010700 – Fine Arts and mechanical drawing 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-

правовое обеспечение / 

Theregulatoryandlegalsupport 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 2007 жылғы 27 

шілдедегі № 319-III Заңы Осы Заң білім беру саласындағы 

қоғамдық қатынастарды реттейді, осы саладағы мемлекеттік 

саясаттың негізгі қағидаларын айқындайды және Қазақстан 

Республикасы азаматтарының, сондай-ақ шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ және Қазақстан Республикасында тұрақты 

тұратын адамдардың, конституциялық құқығын қамтамасыз етуге 

бағытталған. білім алу үшін. 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 

1080 қаулысымен, 2017 жылғы 15 тамыздағы өзгерістер мен 

толықтырулары бар бекітілген,  

Кредиттік технологияларды оқыту бойынша оқу үдерісін 

ұйымдастыру ережесі 2016 жылғы 28 қаңтардағы өзгерістер мен 

толықтыруларымен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы. 

       Білім алушылардың академиялық үлгеріміне, аралық және 

қорытынды аттестациясына бақылауды жүргізудің стандартты 

ережелері Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы, 

06.06.2017 жылғы өзгертулер мен толықтырулар. 

Бiлiктiлiк және еңбек нарығының қажеттiлiгiнiң ұлттық 

шеңберiнде бiлiм беру бағдарламаларын әзiрлеу жөнiндегi 

басшылық. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беру мекемесі 

3.08.303-2006, «Жоғары кәсіптік білім», 050421-Дизайн 

мамандығы. 

5В042100 - Дизайн мамандығы бойынша ТПУ. Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы «05» 

тамыз бұйрығына 66-қосымша 

ҚР МЖМБС 5.04.019 -2011Жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі 

ережелер, 5B010700 – Бейнелеу өнері және сызу. 
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ҚР МЖМБС 5.05.001 -2005 Жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру пәндерін кодтау жүйесі. 

 

Закон Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 

2007 года №319-III Настоящий Закон регулирует общественные 

отношения в области образования, определяет основные 

принципы государственной политики в этой области и направлен 

на обеспечение конституционного права граждан Республики 

Казахстан, а также иностранцев и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих в Республике Казахстан, на образование.  

Государственный общеобязательный стандарт высшего 

образования Утвержден постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080, с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 15.08.2017 г. 

Правила организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения Приказ министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152, с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 28.01.2016 г. 

Типовые правила проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся Приказ министра образования и науки Республики 

Казахстан от 18 марта 2008 года №125, с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 06.06.2017 г. 

Руководство по разработке образовательных программ в 

контексте Национальной рамки квалификаций и потребностей 

рынка труда. 

ГОСО РК 5.04.019 - 2008 Высшее образование. Основные 

положения, 5B010700 – Изобразительное искусство и черчение. 

ГОСО РК 5.05.001-2005 Система кодирования учебных 

дисциплин высшего и послевузовского образования. 

 

Law of the Republic of Kazakhstan "On Education" of July 27, 

2007 № 319-III This Law regulates public relations in the field of 

education, defines the basic principles of state policy in this area and 

aims to ensure the constitutional right of citizens of the Republic of 

Kazakhstan, as well as foreigners and stateless persons, permanently 

residing in the Republic of Kazakhstan, for education. 

The state compulsory standard of higher education Approved by 

the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated 

August 23, 2012 No. 1080, with amendments and additions as of 

August 15, 2017. 

Rules for the organization of the educational process on credit 

technology training Order of the Minister of Education and Science of 

the Republic of Kazakhstan dated April 20, 2011 No. 152, with 

amendments and additions as of January 28, 2016. 

Standard rules for conducting current monitoring of academic 

performance, intermediate and final certification of students Order of 

the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 

dated March 18, 2008 No. 125, as amended and supplemented as of 

06/06/2017. 

Rules for the organization and implementation of educational, 

https://bestprofi.com/home/section/496357562
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methodological and scientific methodological work Order of the 

Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated 

November 29, 2007 No. 583, as amended and supplemented as of 

January 18, 2016. 

Guidelines for the development of educational programs in the 

context of the National Framework for Qualifications and Labor 

Market Needs. 

State Educational Establishment of the Republic of Kazakhstan 

5.04.019 - 2008 Higher education. Basic provisions, 5B010700 - Fine 

arts and mechanical drawing. 

State Educational Establishment of the Republic of Kazakhstan 

5.05.001-2005 System of coding of educational disciplines of higher 

and postgraduate education. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки 

в рамках образовательной программы/ Profilemapofeducationprogram 

ББ мақсаты/ЦельОП / 

Objective of EP 

Жоғары деңгейлі оқытумен, тәжірибелік бағыттағы пәндердің 

маманы, жоғары білікті суретші – мұғалім дайындау сияқты сурет, 

кескіндеме, мүсін, графика, өнер және қолөнер және басқа да 

мақсатты аудиторияның міндеттері мен қажеттіліктеріне сәйкес. 

 

Подготовка высококвалифицированного художника-педагога  с 

высоким уровнем преподавания профессия образующих 

предметов практического направления таких как: рисунок, 

живопись, скульптура, графика, декоративно – прикладное 

искусство и другие в соответствии с поставленными задачами и 

потребностями целевой аудитории.  

 

Preparation of a highly qualified artist-teacher with a high level of 

teaching is the profession of forming practical subjects such as: 

drawing, painting, sculpture, graphics, arts and crafts and others in 

accordance with the tasks and needs of the target audience. 

 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы 

/ The concept of education 

program 

Адам өмірінің ыңғайлы пәндік-кеңістіктік ортасын жобалау-

дизайн саласындағы шығармашылық қызметті жүзеге асыра 

алатын білімді және үйлесімді дамыған мамандарға қоғам мен 

мемлекеттің қажеттіліктерін қанағаттандыру. 

 

Удовлетворение потребности общества и государства в 

художественно-образованных развитых специалистах, способных 

осуществлять творческую деятельность в сфере педагогическая 

деятельность в различных учебных заведениях и научно – 

исследовательская работа, творческие работы в мастерских 

изобразительного искусства.  

 

Satisfaction of the needs of society and the state in art-educated 

developed specialists capable of carrying out creative activity in the 

field of pedagogical activity in various educational institutions and 

research work, creative work in art workshops 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 5В010700 – Бейнелеу өнері және сызу мамандығы бойынша білім 
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Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

бакалавры 

  

Бакалавр образования  по специальности 5В010700 – 

Изобразительное искусство и черчение 

 

Bachelor of Education in specialty 5B010700 - Fine Arts and 

mechanical drawing 

 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a 

specialist’s positions 

Біліктілігі мен лауазымы «Мамандардың және басқа 

қызметкерлердің лауазымдарының біліктілігінің анықталуына» 

сәйкес анықталады. Бакалаврлар білім мекемелерінде, 

мектептерде, лицейлерде, гимназияларда, колледждерде, арт-

студияларда, көркемөнер ұйымдарының жетекшілері мен 

ұйымдастырушысы болып жұмыс істей алады. 

 

Квалификации и должности определяются в соответствии с 

«Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих».  

Бакалавры могут работать в организациях образования, учителями 

в школах, лицеях, гимназиях, колледжах, в арт-студиях, 

руководителями и организаторами художественных арт-

организации и т.д.  

 

Qualifications and positions are determined in accordance with the 

"Qualification directory of positions of managers, specialists and other 

employees". 

Bachelors can work in educational organizations, teachers in schools, 

lyceums, gymnasiums, colleges, art studios, leaders and organizers of 

art art organizations, etc. 

Кәсіби қызмет 

саласы/Область 

профессиональной 

деятельности / 

Theareaofprofessionalactivity 

Әртүрлі білім беру және өнер мекемелерінде, мұражайларда, 

көркем галереяларда, арт – студияларда, Кәсіпорында суретші, 

баспа өнеркәсібіндегі суретші, қолданбалы және индустриалды 

графика, ғылыми-әдістемелік жұмыстар саласындағы қызмет. 

 

Деятельность в различных образовательно-художественных 

заведениях, в музеях,  художественных галереях, арт-студиях,  

работа в качестве художника на предприятии,  художника на 

полиграфическом производстве, деятельность в области 

прикладной и промышленной графики, научно-исследовательская 

и методическая деятельность.  

 

Activities in various educational and art institutions, in museums, art 

galleries, art studios, 

work as an artist at an enterprise, an artist in the printing industry, 

activities in the field of applied and industrial graphics, research and 

methodological activities. 

Кәсіби қызмет 

объектісі/Объект  

профессиональной 

деятельности / The object of 

professional activity 

Әртүрлі білім мекемелерінде, шығармашылық және ғылыми-

зерттеу институттарында, мемлекеттік және коммерциялық 

кәсіпорындарда, шығармашылық одақтарда және ұйымдарда 

педагогикалық қызмет. 

Өнер және дизайн арт-студиясы, баспа және полиграфия, 
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қолданбалы және индустриалды графика саласындағы жариялау 

және жұмыс жасауды қоса алғанда, көркем шеберханалар 

зертханалары. 

 

 

Педагогическая деятельность в различных учебных заведениях, 

творческие и научно-исследовательские институты,  

государственные и коммерческие предприятия, творческие союзы 

и организации. 

Художественно-дизайнерские арт-студии, издательство и 

полиграфия, лаборатории художественных мастерских, в том 

числе издательской деятельности и  работа в области прикладной 

и промышленной графики. 

 

 

Pedagogical activity in various educational institutions, creative and 

scientific research institutes, state and commercial enterprises, creative 

unions and organizations. Art and design art studios, publishing and 

printing, laboratories of art workshops, including publishing and work 

in the field of applied and industrial graphics. 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции  

профессиональной 

деятельности / Functions of 

professional activity 

Дизайн саласындағы кәсіби қызмет - үйлесімді пәндік-кеңістіктік 

ортаны, сондай-ақ түрлі көркемдік объектілердің жай-күйін 

жасауға мүмкіндік беретін көркемдік дизайнның заманауи 

құралдарын, әдістерін және нысандарын қолдана білу. 

Дизайн саласындағы кәсіби қызмет - үйлесімді пәндік-кеңістіктік 

ортаны, сондай-ақ түрлі көркемдік объектілердің жай-күйін 

жасауға мүмкіндік беретін көркемдік дизайнның заманауи 

құралдарын, әдістерін және нысандарын иелену. 

 

Профессиональная деятельность в области подготовки художника-

педагога означает владение современными художественными 

средствами, методами и формами художественного творчества в 

изобразительном и методическом аспектах на теоретическом и 

практическом уровнях, позволяющими создавать гармоничную 

среду, а также  разнообразные художественные объекты. 

 

Professional activity in the field of training of the artist-teacher means 

the possession of modern artistic means, methods and forms of artistic 

creativity in the visual and methodical aspects at the theoretical and 

practical levels that allow creating a harmonious environment, as well 

as a variety of artistic objects. 

 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной 

деятельности / Types of 

professional activity 

- жобалы-конструкторлық (дизайнердің жетекшілігімен): 

ансамбльдер, өнімдер мен жаңа нысандардың 

тұжырымдамаларын, жобаларын, үлгілерін, макеттерін әзірлеуді 

қамтиды; 

- ұйымдастырушылық және басқарушылық: жобалық қызметті 

ұйымдастыру және басқару саласындағы кәсіптік компьютерлік 

бағдарламаларды меңгеруді, кәсіпкерлік және қаржылық 

қызметтің нысандарын, принциптерін және стратегияларын 

бәсекеге қабілетті және іскерлік ортада зерттеуді қамтамасыз 
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етеді; 

- ғылыми-педагогикалық: ғылым және білім беру ұйымдарындағы 

жұмыстарды қамтиды. 

 

- образовательная (социально – педагогическая, 

преподавательская) деятельность предполагает в различных 

учебных заведениях; - культурно – просветительская деятельность 

включает в себя чтения лекций, проведение беседы по искусству, 

экскурсий в музеи, галереи, к памятникам архитектуры и 

национальной культуры; 

 - производственно – художественая деятельность предпологает 

работу в области художественного оформления интерьера, 

экстерьера, работу в качестве художника на предприятии, форме, в 

качестве художника книги на полиграфическом производстве:  

- проектно – дизайнерская деятельность, направленная на 

разработку дизайнерских проектов интерьеров, экстерьеров, 

других объектов, работа в области прикладной и промышленной 

графики (разработка упаковки, этикеток, марок, знаков, логотипов, 

рекламы, буклетов, почтовых наборов и др.);  

- научно – исследовательская и методическая деятельность 

состоит из решения актуальных проблем художественной 

педагогики, психологии развития личности, разработки новых 

подходов к обучению изобразительному искусству, новых методик 

обучения учащихся, конструирования нового содержания 

образования по искусству;  

- художественно – творческая деятельность учителя 

изобразительного искусство направлена на создание 

художественных произведений по живописи, графике, скульптуре, 

декоративно – прикладному искусству и т.д.  

 

- educational (social, pedagogical, teaching) activity involves in various 

educational institutions; - cultural and educational activities include 

lecturing, conducting talks on art, excursions to museums, galleries, 

monuments of architecture and national culture; 

- production - artistic activity presupposes work in the field of interior 

decoration, exteriors, work as an artist in the enterprise, form, as an 

artist of a book in the printing industry: 

- design and design activities aimed at developing design projects for 

interiors, exteriors, other objects, work in applied and industrial 

graphics (development of packaging, labels, marks, logos, advertising, 

booklets, postal sets, etc.); 

- scientific research and methodical activity consists of solving the 

actual problems of artistic pedagogy, the psychology of personality 

development, developing new approaches to teaching fine arts, new 

methods of teaching students, constructing a new content of art 

education; 

- artistic and creative activity of the teacher of fine art is aimed at 

creating art works on painting, graphics, sculpture, arts and crafts, etc. 
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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 resul(t 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)  

 

КҚА- түспен және түстік 

композициялармен, модельдеу 

мен макеттеуде, бейнелеу 

өнерінің көркемдік ойын 

негіздей отырып, сурет салу 

және оның жұмыс әдістерін 

меңгеру мүмкіндігі; 

- Көркемдік мәселені шешуге 

тұжырымдамалық, 

шығармашылық көзқарас 

негізінде жобалық идеяны 

әзірлеу кезінде өз 

ұсыныстарын негіздеу 

мүмкіндіктері; 

- көркемдік ойды құрастыру 

кезінде материалдардың 

ерекшеліктерін, олардың 

формажасау қасиеттерін 

ескеру қабілеті; 

 

ПК
А
-способность владеть 

рисунком и приемами работы, 

с обоснованием 

художественного замысла 

АКҚ1 

АПК1 

АРС1 

көркемдік модельдеу және эскиз жасау 

 

выполнение художественного моделирования и 

эскизирования 

 

performing artistic modeling and sketching 

Макеттеу 

Макетирование  

Breadboarding 

Мүсін және пластикалық анатомия/                                        

Скульптура и пластическая анатомия / 

 Sculpture and Plastic Anatomy   

 

 

 

 

 

 

 

АКҚ2 

АПК2 

АРС2 

көлемді макеттеу және композициялық 

пішіндеу дағдыларын игеру 

 

владение навыками композиционного 

формообразования и объемного макетирования 

 

mastering the skills of compositional shaping and 

volumetric layout 

 

Макеттеу 

Макетирование  

Breadboarding 

AutoCAD 3D моделдеу 

3D моделировние в AutoCAD 

3D modelin 

 

АКҚ3 

АПК3 

АРС3 

ақпараттық технологияларды, бейнелеу 

өнерінің әртүрлі түрлерін және жобалық  

графиканы игеру 

 

владение информационными технологиями, 

различных видов изобразительных искусств и 

проектной графики 

 

Академиялық сурет-1 /                                                 

Академический рисунок-1 /              

Academic Drawing-1 
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дизайн-проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями 

- способность обосновать свои 

предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению 

художественных задачи; 

-способность учитывать при 

разработке художественного 

замысла особенности 

материалов с учетом их 

формообразующих свойств 

 

PCA -ability to own a pattern 

and methods of work, with the 

justification of the artistic design 

of the design project, in 

prototyping and modeling, with 

color and color compositions 

- the ability to substantiate their 

proposals when developing a 

project idea based on a 

conceptual, creative approach to 

solving a design problem; 

- the ability to take into account 

in the development of artistic 

design features of materials, 

taking into account their shaping 

properties 

possession of information technologies, various 

types of visual arts and project graphics 
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КҚB- изайнерлік жобалау 

қағидалары туралы білім 

қабілетін көрсету; 

Қазіргі заманғы қоғамның 

әлеуметтік-мәдени жағдайына 

арналған дизайнның маңызы 

мен өзектілігін түсіну; 

Дизайнның нақты және 

көркемдік тіліне ие болу, осы 

дағдыларды жобалық қызметте 

пайдалану; 

Кез-келген ақпараттың нақты 

және бейнелі-көрінісін беруге 

қабілетті болу; 

 

ПК
B
- Быть способным 

демонстрировать знание 

принципов дизайнерского 

проектирования; 

Понимать важности и 

актуальности дизайна для 

общественно-культурной 

ситуации современного 

общества;  

Владеть точным и образным 

языком дизайна, 

использование этих навыков в 

проектной деятельности; 

Быть способным и уметь 

придавать точную и образно-

зримую форму любой 

информации; 

BКҚ1 

BПК1 

BРС1 

графикалық символдарды құрылымдау, 

тауарлық белгілерді, фирмалық стильдер, 

жарнамалар, визуалды коммуникация 

жүйелерін жобалау, иллюстрация және 

кітаптарды безендіру; 

 

разработка графических символов, товарных 

знаков, фирменных стилей, рекламы, 

проектирование систем визуальных 

коммуникаций, иллюстрация и оформление 

книг; 

 

development of graphic symbols, trademarks, 

corporate styles, advertising, design of visual 

communication systems, illustration and design of 

books; 

Сурет І  

Рисунок 1   

Drawing-1                                   

Академияық кескіндеме 

Академическая живопись 

Academic Painting 

 

 

Кескіндеме  

Живопись 

Учебный рисунок / Study Drawing 

 

 

 

 

 

 

BКҚ2 

BПК2 

BРС2 

Ол өнер бұйымдары. Композициялық  шешімі, 

түстіграфикалық  шешім  және макеттер жасау; 

 

композиционное решение цветографическое 

решение и изготовление макетов предметов 

ДПИ; 

 

Compositional decision of the general exposition 

of the project, color decision and making of 

models; 

Сәндік қол  өнері 

Декоративно прекладное искуссво 

Decorative artwork  

 

 

 

ұлттық сәндік-қолданбалы өнер  

национальное декоративно прекладное 

искуссво 

national decorative artwork  

 

BКҚ3 

BПК3 

BРС3 

 

Бейнелеу өнері және сызу бойынша арнайы 

пәндерді оқыту әдістемесі Преподавание 

методики спец дисциплин по изобразительному 

искусству и черчению 

 

Teaching methods of special disciplines in fine arts 

Сызуды оқыту әдістемесі Методика 

преподавания черчения 

Methods of teaching drafting 

 



 
 

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

 

 

PCB - Be able to demonstrate 

knowledge of the principles of 

design design; 

Understand the importance and 

relevance of design for the socio-

cultural situation of modern 

society; 

To possess an accurate and 

imaginative language of design, 

the use of these skills in project 

activities; 

To be able and able to impart 

accurate and figuratively-visible 

form of any information; 

 

and drawing 

BКҚ4 

BПК4 

BРС4 

Графика композициясындағды және сюжетті 

бейнелерді трансформациялаудың жұмыс 

барысы; 

 

навыки композиционных приёмов и процессов 

сюжетных изображений в графическом 

дизайне; 

 

 

Process of transformation of graphic composition 

and plot video; 

Композиция 

Композиция 

Composition 

 

BКҚ5 

BПК5 

BРС5 

заманауи шрифт мәдениетін игеру, негізгі 

ережелерді қолдану және жазу мен түптеу, әр 

түрлі бағдарламалық құралдар арқылы 

көркемдік және графикалық бейнелерді іске 

асыру қабілеті 

 

владение современной шрифтовой культурой, 

применение основных правил и принципов 

набора и верстки, способность к реализации 

художественно-графических образов с 

помощью различных средств программного 

обеспечения 

 

possession of a modern font culture, the 

application of basic rules and principles of 

recruitment and layout, the ability to implement 

Шрифт 

Шрифт 

 

Font 
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artistic and graphic images through various 

software tools 

 

КҚС - дизайн-өнiмдерін 

қолдану әдістері мен бағалау 

критерийлерiн қолданудың 

тиімділігі, дизайнерлік өнімді 

кешенді талдау дағдысы;  

Дизайн  тәжірибесінде 

коммуникативтік жағдайларды 

талдау дағдыларын меңгеру, 

дизайн-өнімнің 

коммуникациялық 

ресурстарын диагностикалау 

әдістері; 

Дизайн-өнімін дамыту үшін 

тиімді маркетингтік 

технологияларды анықтау 

мүмкіндігі; 

Дизайн-өнімдерінде пәндік 

ортаны эстетикалық 

жобалаудың заманауи 

әдістерін қолдану дағдыларын 

меңгеру, көрнекі байланыс 

жүйелерін жасау және 

жобалау. 

 

ПК
С
 - Владеть приемами 

применения критериев оценки 

эффективности дизайн-

CКҚ1 

CПК1 

CРС1 

кәсіптік қызметтің негізгі әдістеріне ие болу 

(өлшемдер, модельдік сызбалар және нысандар 

макеті), жобалық тапсырмаларды шешу 

әдістері 

 

владение основными приемами 

профессиональной деятельности (обмеры, 

чертежи моделей и макеты объектов), 

способами решения проектных задач 

 

possession of the basic methods of professional 

activity (measurements, model drawings and 

layouts of objects), methods of solving project 

tasks 

Сызуды оқыту әдістері 

Методика преподавания черчения / 

Methodology of Teaching Drawing 

 

Бейнелеу өнерді оқыту әдістері 

Методика преподавания изобразительного 

искусства / Methodology of Teaching of Art 

 

Менеджмент в образования / Management in 

Education 

 

Инклюзивті білім беру 

Инклюзивное образование  

/ Inclusive Learning 

CКҚ2 

CПК2 

CРС2 

көркем-графикалық бейнелерді бағдарлама 

көмегімен қамтамасыз етуді іске асыру  

 

реализация художественно-графических 

образов с помощью программного обеспечения 

 

the realization of artistic and graphic images with 

the help of software 

Кескіндеме негізі /  

Основы живописи / 

Basics of Painting 

 

Академиялық кескіндеме-2 /                                            

Академическая живопись-2 /  

Academic Painting-2      

CКҚ3 

CПК3 

CРС3 

Бейнелеу өнері және сызуда бұйымдарын 

орындау 

 

выполнение изделии изобразительного 

искусства 

 

 Сәндік қол  өнері 

Декоративно прекладное искуссво 

Decorative artwork  
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продукта, навыками 

комплексного анализа дизайн-

продукта;  

Владеть навыками анализа 

коммуникативных ситуаций в 

практике дизайна, приемами 

диагностики 

коммуникативного ресурса 

дизайн-продукта; Способность 

определять эффективные 

маркетинговые технологии 

продвижения дизайн-

продукта;  

Владеть навыками 

использования современных 

методов эстетического 

оформления предметной 

среды, создания и оформления 

систем визуальных 

коммуникаций, дизайн-

продуктов 

 

PCС- To master the methods of 

applying the criteria for 

evaluating the effectiveness of 

the design product, the skills of 

complex analysis of the design 

product; 

To have skills in the analysis of 

communicative situations in 

design practice, in the methods 

of diagnosing the communicative 

resource of a design product; 

The ability to determine effective 

implementation of graphic design projects 

CКҚ4 

CПК4 

CРС4 

Бейнелеу өнері және сызуда білім беру 

идеяларын іске асыру, стандартты емес және 

балама шешімдерді жасау қабілеті 

 

реализация идей в дизайн-образовании, 

способность к принятию нестандартных и 

альтернативных решений 

 

realization of ideas in design education, ability to 

accept non-standard and alternative solutions 

 

Бейнелеу өнері тарихы мен теориясы -II                

История и теория ИЗО искусства-II     

CКҚ5 

CПК5 

CРС5 

Бейнелеу өнері және сызу зерттеу әдістерін 

қолдану 

 

применение методов научных исследований 

при изобразительном искусстве и черчении 

 

application of research methods in the creation of 

design projects.  

Жоба сызбасы  / Проектный чертеж / 

Projected Drawings 

 

 

Методика преподавания черчения / 

Methodology of Teaching Drawing 

CКҚ6 

CПК6 

CРС6 

графикалық бейнелерді құру үшін заманауи 

ақпараттық технологияларды иелену, жобалық 

құжаттама, компьютерлік модельдеу; 

 

владение современными информационными 

технологиями для создания графических 

образов, проектной документации, 

компьютерного моделирования; 

 

possession of modern information technologies for 

the creation of graphic images, project 

documentation, computer modeling; 

Арнайы сурет/ 

Спец рисунок /  

Special drawing 

CКҚ7 

CПК7 

Бейнелеу өнері және сызу өнімдері мен 

жүйелері, әдістемелік көркем-жобалау қызметі 
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marketing technologies for 

promoting a design product; 

To master the skills of using 

modern methods of aesthetic 

design of the subject 

environment, creating and design 

of visual communication 

systems, design products; 

CРС7 негізінде пәндік және ақпараттық кешендер 

жүргізу; 

 

выполнение изобразительных изделий и 

черчтежных, изделий и систем, предметных и 

информационных комплексов на основе 

методики ведения изобразительного искусства 

и черчению  

implementation of integrated design projects, 

products and systems, subject and information 

systems on the basis of the methodology of 

conducting design and artistic activities;  

Макеттеу 

Макетирование  

Breadboarding 

 

 

AutoCAD 3D моделдеу 

3D моделировние в AutoCAD 

3D modelin 

 

 

КҚD - дизайн-жобаға 

қойылатын талаптарды 

талдауға және анықтауға және 

дизайн-жобаны іске асыруға 

арналған тапсырмаға немесе 

тәсілдерге ықтимал шешімдер 

жиынтығын синтездеу 

мүмкіндігі; 

- нысандарды, комплекстерді, 

заттарды, соның ішінде қол 

жетімді ортаны құруға 

құрылымдау қабілеті; 

- дизайн-жобаны  тәжірибеде 

жүзеге асыру үшін қажетті 

заманауи технологияларды 

қолдану мүмкіндігі; 

- дизайн нысандарының 

эталонды үлгілерін орындау 

немесе оның жеке 

элементтерін материалда, 

макетте орындау мүмкіндігі; 

DКҚ1 

DПК1 

DРС1 

Бейнелеу өнері және сызуда көркемдік іс-

шараларды жүргізудің әдістемесі негізінде 

кешендік жобалық өнімдерді, өнімдер мен 

жүйелерді, пәндік кешендерді енгізу; 

 

выполнение комплексных, изделий и систем, 

предметных комплексов на основе методики 

ведения проектно-художественной 

деятельности; 

 

implementation of complex design projects, 

products and systems, subject complexes on the 

basis of the methodology for conducting design 

and artistic activities; 

Түстану      

Цветоведение   

Color science 

 

История искусства 

Өнер тарихы 

History of art 

DКҚ2 

DПК2 

DРС2 

инженерлік жобалауды орындау 

 

выполнение инженерного конструирования 

 

engineering design execution 

Перспектива және сызба /   Перспектива и 

начертательная геометрия / Perspective and 

Basic Geometry 

DКҚ3 

DПК3 Қолөнер әдістерін игеру 

 

Сәндік  қол-өнер негіздері/                                            

Основы декоративно прекладного искуссва 
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- ақпараттық ресурстарды 

пайдалану мүмкіндігі: 

заманауи ақпараттық 

технологиялар және 

графикалық редакторлар 

дизайн- жобалар бойынша 

құжаттаманы енгізу және 

жасау үшін; 

- дизайн-жобалау бойынша 

жобалық құжаттамаға 

қойылатын талаптардың толық 

спецификациясын жасау және 

жоба бойынша негізгі 

экономикалық есептермен 

дизайн-жобаға арналған 

құжаттаманың толық 

жиынтығын дайындау 

мүмкіндігі; 

- дизайн-жобаларды құру 

кезінде ғылыми-зерттеу 

әдістерін қолдану және өз 

тұжырымдамалық 

шешімдерінің жаңалығын 

негіздеу мүмкіндігі. 

 

ПК
D
- способность 

анализировать и определять 

требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор 

возможных решений задачи 

или подходов к выполнению 

дизайн-проекта 

DРС3 владение методами прикладного искусства 

 

knowledge of methods of ergonomics and 

anthropometry 

Decorative artwork  

/    

DКҚ4 

DПК4 

DРС4 

макеттеу және Бейнелеу нысандарын жасау 

технологияларын игеру 

 

владение технологиями изготовления объектов 

изобразительном искусстве и черчении 

 

the mastery of technology of making objects of 

design and prototyping 

 

AutoCAD 3D моделдеу 

3D моделировние в AutoCAD 

3D modelin 

 

DКҚ5 

DПК5 

DРС5 

Бейнелеу өнері және сызу бойынша 

құжаттамаға қойылатын талаптардың егжей-

тегжейлі сипаттамасын жасау және жобаны 

іске асыру үшін негізгі экономикалық 

есептермен дизайн жобаға арналған 

құжаттаманың толық жиынтығын дайындау 

 

составление подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту документации в 

изобразительном искусстве и черчению, и 

готовить полный набор документации по 

изобразительному искусству и черчению с 

основными экономическими расчетами для 

реализации проекта 

 

preparation of a detailed specification of the 

requirements for the design project documentation 

for the design project, and prepare a full set of 

documentation for the design project with the 

main economic calculations for the project 

Сызу негіздері /                                                  

Основы черчения / 

 Basics of Drawing       
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- способность конструировать 

предметы, комплексы, 

объекты, в том числе для 

создания доступной среды 

- способность применять 

современные технологии, 

требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике 

- способность выполнять 

эталонные образцы объекта 

дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

- способность использовать 

информационные ресурсы: 

современные информационные 

технологии и графические 

редакторы для реализации и 

создания документации по 

дизайн-проектам 

- способность составлять 

подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту 

документации по дизайн-

проекту и готовить полный 

набор документации по дизайн 

проекту, с основными 

экономическими расчетами 

для реализации проекта 

- способность применять 

методы научных исследований 

при создании дизайн-проектов 

и обосновывать новизну 

собственных концептуальных 

решений. 

DКҚ6 

DПК6 

DРС6 

графикалық кескіндерді, жобалық құжаттарды, 

компьютерлік модельдеуді құру үшін 

заманауи ақпараттық технологияларды игеру 

 

владение современными информационными 

технологиями для создания графических 

образов, проектной документации, 

компьютерного моделирования 

 

possession of modern information technologies 

for the creation of graphic images, project 

documentation, computer modeling 

Черчение в AutoCADe 

CorelDrawe-да сызу  

 

Черчение в CorelDrawe 

Drawing in CorelDrawe 

 

Сызу /  

Черчение /  

Drawing 

DКҚ7 

DПК7 

DРС7 

Бейнелеу өнері және сызу бойынша ғылыми-

зерттеу әдістерін қолдану 

 

применение методов научных исследований 

при изобразительном искусстве и черчению 

 

the use of research methods in the creation of 

design projects. 
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PCD - the ability to analyze and 

define requirements for a design 

project and synthesize a set of 

possible solutions to a task or 

approaches to the 

implementation of a design 

project  

- Ability to construct objects, 

complexes, objects, including for 

creating an accessible 

environment  

- the ability to apply modern 

technologies required when 

implementing a design project in 

practice  

- Ability to carry out standard 

образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в 

макете,  

material;  

- the ability to use information 

resources: modern information 

technologies and graphic editors 

for the implementation and 

creation of documentation for 

design projects  

- the ability to compile a detailed 

specification of requirements for 

a design project design 

documentation for a design 

project and prepare a complete 

set of documentation for the 

design project, with the main 

 

 

Кәсіби компьютер бағдарламалары/                          

Профессиональные компьютерные 

программы 

Professional computer programs 

 

 

 

 

 

CorelDrawe-да сызу  

Черчение в CorelDrawe 

Drawing in CorelDrawe 
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economic calculations for the 

implementation of the project  

- the ability to apply research 

methods when creating design 

projects and to justify the novelty 

of their own conceptual 

solutions. 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) /  

General professional 

competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) / Результат обучения 

(единицы ОПК) / 

The result of training (GPC units)   

ЖКҚА - кескіндеме, 

композиция, пластикалық 

модельдеу, мүсін, баспа 

графикасы және суреттің 

көркемдік құралдарын еркін 

игеру; 

 

 

ОПК
А - свободно владеть 

изобразительными средствами 

рисунка, живописи, 

композиции, пластического 

моделирования, скульптуры и 

техниками печатной графики; 

 

GPCА - to freely master the 

visual means of drawing, 

painting, composition, plastic 

modeling, sculpture and printed 

graphics techniques; 

 

АЖКҚ1 

АОПК1 

АGPC1 

практика жүзінде композицияны құруда 

суреттерді қолдана білу және оны кез-келген 

нысанды жобалау бағытында өңдеу 

мүмкіндігі, сызықтық-конструктивті құру 

дағдыларына ие және белгілі бір суретті 

орындау техникасын таңдау қағидаттарын 

түсінеді 

 

умение использовать рисунки в практике 

составления композиций и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта, 

владеет навыками линейно-конструктивного 

построения и понимает принципы выбора 

техники исполнения конкретного рисунка 

 

the ability to use drawings in the practice of 

composing and processing them in the direction 

of the design of any object, has the skills of 

linear-constructive construction and understands 

the principles of choosing the technique of 

execution of a particular drawing 

Композиия 

Композиия 

  Composite 

 

 

Академиялық сурет-2 /                                                

Академический рисунок-2 /  

Academic Drawing-2       

 

                                             

Қысқа мерзімді сурет 

Краткосрочный рисунок /  

Sketching   

 

 

Академиялық сурет-1 /                                                 

Академический рисунок-1 /              

Academic Drawing-1        

 

Кескіндеме негізі / 

Основы живописи / 

 Basics of Painting 



 
 

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

 

АЖКҚ2 

АОПК2 

АGPC2 

түстік тану -  түспен жұмыс істеу 

тәсілдерімен, академиялық кескіндеме 

негіздерін игере алады 

 

владеет основами академической живописи, 

приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями 

 

owns the basics of academic painting, methods of 

working with color and color compositions 

Тустану 

Цветоведение 

Coloring 

 

АЖКҚ3 

АОПК3 

АGPC3 

модельдеу және макеттеу жұмысындағы 

тәсілдерімен, бастапқы кәсіби мүсінші 

дағдыларына ие болу мүмкіндігі 

 

способность обладать начальными 

профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и 

моделировании 

AutoCAD 3D моделдеу 

3D моделировние в AutoCAD 

3D modeling in AutoCAD 

 

 

АЖКҚ4 

АОПК4 

АGPC4 

Бейнелеуде қолданылатын, компьютерлік 

технология мен заманауи шрифттік 

мәдениетті қолдана білу мүмкіндігі 

 

способность применять современную 

шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в изобразительном 

искусстве и черчении 

 

the ability to have the initial skills of the sculptor, 

practices in modeling and simulation 

Кәсіби компьютер бағдарламалары/                          

Профессиональные компьютерные 

 

АЖКҚ5 

АОПК5 

АGPC5 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалана отырып 

ақпараттық-библиографиялық мәдениет 

негізінде кәсіби қызметтің стандартты 
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міндеттерін және ақпараттық қауіпсіздіктің 

негізгі талаптарын ескере отырып шешуге 

қабілетті 

 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 

ability to solve standard tasks of professional 

activity on the basis of information and 

bibliographic culture with the use of information 

and communication technologies and taking into 

account the basic requirements of information 

security 

 

Кәсіби компьютер бағдарламалары/                          

Профессиональные компьютерные 

Professional computer programs 

 

 

 

 

Компьютерлік технология / 

Компьютерная технология /  

Computer Technology 

 

Әмбебап құзыреттілік / 

Универсальные компетенции 

(УК) / Universal competences 

(UC) 

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты обучения 

(единицы УК) /  

 The result of training (UC units) 
 

ӘҚА 

Коммуникация және ақпаратты 

пайдалану негізінде кәсіби 

міндеттердің жиынтығын 

шешуге 

қабілеттілік. 

 

УКА 

Способность решать 

овокупность 

профессиональных задач на 

основе использования 

А ӘҚ1 

А УК1 

А UC1 

Корпоративті ақпараттық жүйелер мен 

ғаламдық комьпютерлік желілердегі 

ақпараттармен жұмыс істеуге қабілетті. 

 

Способен к работе с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах. 

 

It is capable to work with information in global 

computer networks 

and corporate information systems. 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Information-comunication technology 

 

 

 

Қазақ (орыс) тілі 2 

Казахский (русский) язык 2 

Kazakh (Russian) language 2 
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информации и коммуникации  

 

UCА 

Ability to solve set of 

professional tasks on the basis of 

use of 

information and communication 

 

 

 

Шетел тілі 2 

Иностранный язык 2 

Foreign language 2 

А ӘҚ2 

А УК2 

А UC2 

Ақпарат алу, өңдеу, талдау құралы ретінде 

заманауй ақпараттық – 

коммуникациялық технологияларды меңгереді. 

Владеет современными информационно-

коммуникационными 

технологиями как средством получения, 

отбора, обработки 

информации. 

Owns modern information and communication 

technologies as means 

of receiving, selection, information processing. 

 

 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Information-comunication technology 

 

Қазақ (орыс) тілі 2 

Казахский (русский) язык 2 

Kazakh (Russian) language 2 

 

Шетел тілі 2 

Иностранный язык 2 

Foreign language 2 
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А ӘҚ3 

А УК3 

А UC3 

Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде 

аналитикалық 

құжаттарды таныстыруды және рәсімдеуді 

біледі. 

Умеет оформлять и презентовать 

аналитическую документацию 

на государственном, русском и английском 

языках. 

Is able to make out and present analytical 

documentation in the state, 

Russian and English languages. 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Information-comunication technology 

 

Қазақ (орыс) тілі 1 

Казахский (русский) язык 1 

Kazakh (Russian) language 1 

 

Қазақ (орыс) тілі 2 

Казахский (русский) язык 2 

Kazakh (Russian) language 2 

 

Шетел тілі 1 

Иностранный язык 1 

Foreign language 1 

 

Шетел тілі 2 

Иностранный язык 2 

Foreign language 2 
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А ӘҚ4 

А УК4 

А UC4 

Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде 

жазбаша және ауызша коммуникацияға 

қабілетті. 

 

Способен к письменной и устной 

коммуникации на 

государственном, русском и английском 

языках. 

 

It is capable to written and oral communication in 

the state, Russian and English languages. 

Қазақ (орыс) тілі 1 

Казахский (русский) язык 1 

Kazakh (Russian) language 1 

 

Қазақ (орыс) тілі 2 

Казахский (русский) язык 2 

Kazakh (Russian) language 2 

 

Шетел тілі 1 

Иностранный язык 1 

Foreign language 1 

 

Шетел тілі 2 

Иностранный язык 2 

Foreign language 2 

А ӘҚ5 

А УК5 

А UC5 

Салауатты ӛмір сүру салтын ұстануға, 

салауатты ӛмір сүру салты туралы әлеуметтік 

маңызы бар идеяны ұстануға қабілетті. 

 

Способен следовать социально-значимым 

представлениям о здоровом образе жизни, 

придерживаться здорового образа жизни. 

 

It is capable to follow socially important ideas of a 

healthy lifestyle, to adhere to a healthy lifestyle. 

 

Дене шынықтыру / Физическая культура / 

Physical Culture (1) 

 

Дене шынықтыру / Физическая культура / 

Physical Culture (2) 

 

 

А ӘҚ6 

А УК6 

А UC6 

Дене шынықтыру құралдары және әдістерін, 

дене тәрбиесінің әдістемелік принціптерін 

меңгереді. Денсаулығын нығайту және ағзаның 

бейімдеу резервтерін арттыру үшін оны ӛз 

бетінше қолданады. 

 

Владеет методическими принципами 

физического воспитания, методами и 

Дене шынықтыру /  

Физическая культура / 

Physical Culture (3) 

 

Дене шынықтыру /  

Физическая культура / 

Physical Culture (4) 
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средствами физической культуры. 

Самостоятельно применяет их для повышения 

адаптационных резервов организма 

и укрепления здоровья. 

 

Owns the methodical principles of physical 

training, methods and means of physical culture. 

Independently applies them to increase in 

adaptation reserves of an organism and 

strengthening of health. 

ӘҚВ 

Қоғамдағы қабылданған 

әлеуметтік-этникалық 

нормаларды ескере отырып, 

кәсіби міндеттердің 

жиынтығын шешуге 

қабілеттілік. 

 

УКВ 

Способность решать 

Совокупность 

профессиональных 

задач с учетом принятых в 

обществе социально-

этнических 

норм. 

 

UCВ 

Ability to solve set of 

professional tasks taking into 

account 

accepted in the society of social 

and ethnic norms. 

BӘҚ1 

BУК1 

BUC1 

Тарихи оқиғалар мен процестерді зертеу 

бойынша аналитикалық және аксиологиялық 

талдауға қабілетті. 

 

Способен к аналитическому и 

аксиологическому анализу при изучении 

исторических событий и процессов. 

 

It is capable to the analytical and axiological 

analysis when studying historical events and 

processes 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

 

Саясаттану 

Политология 

Political Science 

BӘҚ2 

BУК2 

BUC2 

Қазіргі заманның ӛзекті мәселелері бойынша ӛз 

ұстанымын дәлелді қорғайды және сауатты 

философиялық пікірталас жүргізеді. 

 

Грамотно ведет философскую дискуссию и 

аргументированно отстаивает собственные 

позиции по актуальным проблемам 

современности. 

 

Competently conducts a philosophical discussion 

and with deep arguments defends own positions on 

current problems of the present. 

Философия 

Философия 

Philosophy 

 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 
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 BӘҚ3 

BУК3 

BUC3 

Қоғамда қабылданған моральдік және 

құқықтық нормалар негізінде басқа адамдармен 

әлеуметтік ӛзара іс қимыл жасайды, 

демократикалық қоғамда ӛмір сүруге дайын, 

мемлекет және құқық мәнін түсінеді. 

 

Понимает сущность государства и права, готов 

к жизни в демократическом обществе, к 

социальному взаимодействию с другими 

людьми на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм. 

 

Understands essence of the state and the right, it is 

ready to life in democratic society, to social 

interaction with other people on the basis of 

accepted in the company of moral and precepts of 

law. 

Cаясат теориясы мен практикасы 

Теория и практика политики 

Theory and practice of politics 

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural studies 

 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

BӘҚ4 

BУК4 

BUC4 

Ӛзінің болашақ кәсіби қызметінің әлеуметтік 

маңызды мақсаттарын тұжырымдайды және 

анықтайды. 

 

Определяет и формулирует социально-

значимые цели своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Defines and formulates the socially important 

purposes of the future professional activity. 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

BӘҚ5 

BУК5 

BUC5 

Қазіргі заман алдындағы сын-қатерлер мен 

ӛзгеріс 

динамикасының ӛршігу жағдайында ӛзінің 

кәсіби қызметінің түрі мен сипаттамасына 

әдістемелік және психологиялық жағынан 

дайын. 

 

Cаясат теориясы мен практикасы 

Теория и практика политики 

Theory and practice of politics 

 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 
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Методически и психологически готов к видам и 

характеру своей профессиональной 

деятельности в условиях нарастающего 

динамизма перемен и перед вызовами 

современной ситуации. 

 

Methodically it is also psychologically ready to 

types and the nature of 

the professional activity in the conditions of the 

increasing dynamism 

of changes and before calls of a modern situation. 

 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

ӘҚС 

Ұйымдастырушылық- 

Басқару инновациялары және 

тиімді басқару шешімдерін 

ескере 

отырып кәсіби міндеттердің 

жиынтығын шешуге 

қабілеттілік. 

 

УКС 

Способность решать 

совокупность 

профессиональных 

задач с учетом эффективности 

управленческих решений и 

организационно- 

управленческих инноваций. 

 

UCС 

Ability to solve set of 

professional tasks taking into 

account 

efficiency of administrative 

CӘҚ1 

CУК1 

CUC1 

Жеке меншік бизнесті тұрғызу және дамыту 

үшін шешім қабылдауды және жобалауды, 

бірлесіп талдау әдістемесін біледі. 

 

Знает методологию совместного анализа, 

проектирования и принятия решений для 

создания и развития собственного бизнеса. 

 

Knows methodology of the joint analysis, design 

and decision-making for creation and development 

of own business. 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management psychology 

 

Предпринимательство и бизнес 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Entrepreneurship and business 

CӘҚ2 

CУК2 

CUC2 

Мәселені шешу үшін командалық жұмыс 

ұйымдастыруға дайын. Еңбек қызметіндегі 

күрделі жағдайда шешім қабылдауға қабілетті. 

 

Способен принимать решения в сложных 

ситуациях трудовой деятельности. Готов к 

организации командной работы для решения 

задач. 

 

It is capable to make decisions in difficult 

situations of work. It is ready to the organization of 

team work for the solution of tasks. 

Предпринимательство и бизнес 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Entrepreneurship and business 

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management psychology 
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decisions and organizational and 

administrative innovations. 

 

CӘҚ3 

CУК3 

CUC3 

Практикада іске асырылуы бойынша 

ұйымдастыру жұмыстарын жүргізеді және 

басқару шешімдерін дайындайды. 

 

Разрабатывает управленческие решения и 

осуществляет организационную работу по их 

реализации на практике. 

 

Develops administrative decisions and carries out 

organizational work 

on their realization in practice 

Предпринимательство и бизнес 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Entrepreneurship and business 

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management psychology 

 

CӘҚ4 

CУК4 

CUC4 

Кәсіби іскерлік қатынаста тілдік жағдайға 

бағдарланады: ұсынылып отырған іскерлік 

қатынаста тіл мәдениетінің коммуникативті 

тактикасы және стратегиясын анықтайды. 

 

Ориентируется в речевой ситуации 

профессионального делового общения: 

определяет коммуникативную стратегию и 

тактику 

речевого поведения в предлагаемой ситуации 

делового общения. 

 

Is guided in a speech situation of professional 

business 

communication: defines the communicative 

strategy and tactics of speech behavior in the 

offered situation of business communication. 

Тіл мәдениеті және іскери риторика 

Культура речи и деловая риторика 

Speech culture and business rhetoric 

 

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

 

Предпринимательство и бизнес 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Entrepreneurship and business 

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management psychology 

CӘҚ5 

CУК5 

CUC5 

Кәсіби салада табысты жаңа идеяларды іске 

асыруға жәнекреативтілікке негізделген. 

 

Мотивирован к креативности и успешной 

реализации новых идей в профессиональной 

сфере. 

Тіл мәдениеті және іскери риторика 

Культура речи и деловая риторика 

Speech culture and business rhetoric 

 

Предпринимательство и бизнес 

Кәсіпкерлік және бизнес 
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It is motivated to creativity and successful 

realization of the new ideas in the professional 

sphere. 

Entrepreneurship and business 

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management psychology 

CӘҚ6 

CУК6 

CUC6 

Жалпы зияткерлік және жалпы мәдени деңгейін 

жетілдіруге және ӛздігінен білім алуға 

қабілетті. 

 

Способен к самообразованию и 

совершенствованию общеинтеллектуального и 

общекультурного уровня. 

 

It is capable to self-education and improvement of 

all-intellectual and 

common cultural level. 

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

 

Тіл мәдениеті және іскери риторика 

Культура речи и деловая риторика 

Speech culture and business rhetoric 

CӘҚ7 

CУК7 

CUC7 

Заң және құқыққа құрметпен қарайды, 

жемқорлыққа төзбеушілік көзқарас танытады. 

 

Имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону. 

 

Has intolerant relation to corruption behavior, 

treats the right and the 

law with respect. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет  

Антикоррупцион ная культура 

Anti-corruption culture 

 

Предпринимательство и бизнес 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Entrepreneurship and business 
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