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1 семестр /1 семестр / Semester 1  
Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 

1 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Академиялық сурет                          
Академический рисунок                                                        
Academic drawing 

5 Студенттердің көркемдік талғамдарын 
қалыптастыру, шығармашылық қызметті 
академиялық талаптар негізінде сурет 
салудың  теориялық және әдіснамалық 
негіздерін меңгеру. Екі өлшемді 
жазықтықта (сипат, қоршаған орта, жер, 
әрекет, оқиға және тағы басқалар) 
визуалды үшөлшемді бейнелер жасау 
қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Әр 
түрлі өнер жобаларын жасау кезінде 
алғанан  білімін қолдана білуі. 

Формирование у студентов художе-
ственного вкуса, овладение теоретически-
ми и методическими основами 
академического рисунка и композиции, 
творческой деятельности на основе акаде-
мических требований. Формирование 
умения создавать зрительные трехмерные 
образы на двухмерной плоскости (персо-
наж, среда, местность, действие, событие 
и многое другое) в зависимости от назна-
чения. Умение применять полученные 
знания при создании различных арт-
проектов. 

The formation of students' artistic taste, 
mastering the theoretical and methodological 
foundations of academic drawing and compo-
sition, and creative activity based on academ-
ic requirements. Formation of the ability to 
create visual three-dimensional images on a 
two-dimensional plane (character, environ-
ment, terrain, action, event, and much more), 
depending on the purpose. The ability to ap-
ply this knowledge when creating various art 

 



Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе 
 

projects. 
2 БП ТК 

БД КВ 
BD EK 

Кәсіби сурет  
Профессиональный рисунок 
Professional drawing 

5 Жазықтықта кеңістіктік үлгілеудің 
заңдылықтарын зерделеу. Көлемдік-
кеңістіктік модельдеу заңдарын түсіну 
және оны тәжірибеде қолдана білу. Көлем 
мен құрылым арқылы жазықтықта сурет 
салудың заңдарын игеру.    Қарындашпен, 
көмірмен, сиямен, түсті бормен, пастелмен 
және аралас көркем техникалармен 
таныстыру және меңгеру. Сонымен қатар, 
графиканың заманауи материалдар мен 
тәсілдерін менгеру. 

Изучение законов пространственного 
моделирования на плоскости. Понимание 
и умение применять на практике законов 
объёмно-пространственного моделирова-
ния. Изучение законов изображения на 
плоскости через объём и конструкцию. 
Ознакомление с художественными 
техниками рисование карандашом, углем, 
тушью, сангвиной,  цветные мелки, 
пастелю и в смешанной технике. А также 
освоения современных материалов и 
приемов графики. Умение применять по-
лученные знания при создании различных 
арт-проектов. 

Study of the laws of spatial modeling 
on the plane. Understanding and ability to 
apply in practice the laws of space modeling. 
Study of the laws of the image on the plane 
through the volume and structure. The 
purpose of the discipline is to familiarize 
yourself with the artistic techniques of 
drawing with pencil, charcoal, ink, sanguine, 
colored chalk, pastel and in mixed technique. 
As well as the use of modern materials and 
techniques of graphics. 

 

2 семестр / 2 семестр / Semester 2 
ЖОО компоненті / ВУЗовскийкомпонент / Universitycomponent 

3 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Түстану                                    
Цветоведение                                                            
Chromatics 

5 Түс үйлесімінің жалпы заңдарын 
оқып-үйрену және практикада меңгеру, 
түсті-текстуралық композицияларды 
құрастырудың негізгі заңдылықтары мен 
ережелерін, дизайнер үшін қажетті 
көркемдік шешім, шығармашылық 
ойлауды және қиялды дамыту. Пәнді 
оқып-үйрену барысында студенттер түсті 
үйлесімділікті құру туралы заңдар мен 
ережелерді зерделейді. Түстанудың 
терминологиямен танысады. Түсті дизайн 
элементі ретінде қарастыруды үйренеді. 
Әртүрлі дизайн-жобаларды құру кезінде 
алған білімін қолдану дағдысын меңгереді. 

Изучить общие закономерности по 
теории сочетаний цветов и освоить их на 
практике, основные законы и правила 
построения цвето-фактурных композиций, 
развитие художественного вкуса, 
творческого мышления и фантазии, 
необходимых для дизайнера. В процессе 
изучения дисциплины студенты изучают 
законы и правила построения цветовых 
гармоний. Знакомится с терминологией по 
цветоведению. Учится применять цвет как 
элемент дизайна. Приобретают навыки 
применения полученных знании при со-
здании различных дизайн-проектов. 

Examine the general laws on the theory 
of color combinations and master them in 
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practice, the basic laws and rules for 
constructing color-texture compositions, the 
development of artistic taste, creative 
thinking and imagination necessary for a 
designer. In the process of studying the 
discipline, students learn the laws and rules 
for the construction of color harmonies. 
Familiar with the terminology of color 
science. Learning to apply color as a design 
element. Acquires skills to apply acquired 
knowledge when creating various design 
projects. 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 
4 БП ТК 

БД КВ 
BD EK 

Академиялық кескіндеме                                      
Академическая живопись                         
Аcademic painting 

5 Студенттердің көркемдік талғамдарын 
қалыптастыру, шығармашылық қызметті 
академиялық талаптар негізінде 
кескіндемелік жұмысты орындаудың 
теориялық және әдіснамалық негіздерін 
меңгеру. Кескіндемеде композициялық 
шешім жасаудың заңдылықтары мен 
әдістемелік заңдылықтарын қолдану 
арқылы түрлі бейнелеу және 
шығармашылық міндеттерді дұрыс әрі 
сенімді түрде шеше білу, студенттердің 
оқу  және шығармашылық қызметтеріндегі 
кескіндемелік композицияның адамға 
жасайтын психологиялық әсерін зерделеу 

Формирование у студентов художе-
ственного вкуса, овладение теоретически-
ми и методическими основами 
академической живописи и композиции, 
творческой деятельности на основе акаде-
мических требований. Уметь правильно и 
уверенно решать различные изобразитель-
ные и творческие задачи, используя зако-
номерности и методическую последова-
тельность разработки композиции в живо-
писи, изучение психологического воздей-
ствия живописи на человека, для его при-
менения в учебной и творческой деятель-
ности студентов. 

The formation of students' artistic taste, 
mastering the theoretical and methodological 
foundations of academic painting and compo-
sition, creative activity based on academic 
requirements. To be able to correctly and 
confidently solve various graphic and creative 
tasks using patterns and methodological se-
quence of developing a composition in paint-
ing, studying the psychological impact of 
painting on a person for its use in students' 
educational and creative activities. 

Академиялық сурет                          
Академический ри-
сунок                                                        
Academic drawing 

5 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Кәсіби кескіндеме 
Профессиональная живопись 
Professional painting 

5 Курс кескіндеменің бейнелеу 
өнеріндегі алатын орнын, оның көркемдік 
қасиеттерін және жазу мәнерінің 
сипаттамасы туралы білімін 
қалыптастыруға бағытталған. 
Кескіндемеде көркем шешім жасаудың 
заңдылықтары мен әдістемелік орындау 
реттілігін қолдану арқылы түрлі бейнелеу 
және шығармашылық міндеттерді дұрыс 
әрі сенімді түрде шеше білу, студенттердің 
оқу  және шығармашылық қызметтеріндегі 
кескіндеменің адамға жасайтын 
психологиялық әсерін зерделеуге үйретеді.  
Білім алушыларды а-ля прима, ылғалды 
жазықтықта жазу және лессировка сияқты 
көркем техникалармен таныстыру арқылы 
олардың кәсіби дағдыларын 

Кәсіби сурет  
Профессиональный 
рисунок 
Professional drawing 
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қалыптастырады.    
Курс нацелена на формирование 

знании о значении живописи в изобрази-
тельном искусстве, о ее художественных 
своиствах и о характерных манерах пись-
ма. Научить умению правильно и уверен-
но решать различные изобразительные и 
творческие задачи, используя закономер-
ности и методическую последовательность 
выполнения живописной работы, изучение 
психологического воздействия живописи 
на человека, для его применения в учеб-
ной и творческой деятельности студентов. 
Формирует профессиональные навыки 
через ознакомления обучающихся с раз-
личными художественными техниками и 
выразительными средствами, такими как 
а-ля прима, по сырому и лессировка  

The course is aimed at the formation of 
knowledge about the meaning of painting in 
art, its artistic properties and the characteristic 
manners of writing. Teach the ability to cor-
rectly and confidently solve various graphic 
and creative tasks using patterns and method-
ical sequence of painting, studying the psy-
chological impact of painting on a person for 
its use in students' educational and creative 
activities. Forms professional skills through 
acquainting students with various artistic 
techniques and expressive means, such as a la 
prima, on raw and glazing. 

3семестр /3семестр / Semester 3 
ЖОО компоненті / ВУЗовскийкомпонент / Universitycomponent 

1 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Композиция                                         
Композиция                                           
Composition  

5 Дизайндағы композиция – кеңістіктің 
ұтымды негізделген нысаны, 
функционалды, сындарлы және 
эстетикалық құндылығы бар заттар немесе 
әрекеттер құру. Құрылымдық заңға сәйкес 
қалыптастырылған жобалау нысанының 
құрылымы, заттың қолдану мақсатына 
сәйкес келетін функционалдық және 
конструктивті ерекшеліктерге ие болады. 
Конструктивтік іздестіру жұмыстары 
тұтынушыны пайдалы әсермен 
қамтамасыз ететін қасиеттердің 
нысандарын беруге бағытталған. 
Композиция – «құрылымдау» өнер 
саласында көркемдік туындыларды құру 
жүйесі ретінде қалыптасқан түсінікті 
білдіреді. 

Композиции в дизайне – утилитарно 
оправданная форма пространства, вещи 
или действия, имеющая функциональную, 
конструктивную и эстетическую ценность. 
Структура дизайнерского объекта, 
формируемая по законам композиции, 
получает такие функциональные и 
конструктивные особенности, которые 
наилучшим образом отвечают назначению 
вещи. Композиционный поиск в дизайне 
направлен на придание форме свойств, 
обеспечивающих получение потребителем 
полезных эффектов. Композицию – 
«сочинение» понимают в области 
искусства как систему построения 
художественного произведения. 

The composition in design is a 
utilitarily justified form of space, things or 
actions that have a functional, constructive 

Түстану                                    
Цветоведение                                                            
Chromatics 
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and aesthetic value. The structure of the 
design object, formed according to the laws 
of composition, receives such functional and 
constructive features that best suit the 
purpose of the thing. Compositional search in 
the design is aimed at giving the form of 
properties that provide consumer with useful 
effects. Composition – «composition» is 
understood in the field of art as a system for 
constructing an artistic work. 

2 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Өнер тарихы  
История искусства 
History of Art 

5 Студенттердің әлемдік көркем  
мәдениетінің дамуы кезеңдерінің тарихы 
бойынша көзқарасын қалыптастыру 
арқылы оның эволюциялық заңдарының 
негізін анықтауды және сонымен қатар, 
өнертанудың әдістемелік тәсілдерін 
қолдана отырып, өнер туындыларын 
талдаудың белгілі бір дағдыларын игеруін 
қалыптастыру. Отандық және шетел 
бейнелеу өнерінің тарихын білу және 
заманауи үрдістегі байланыс пен дәстүрді 
анықтау. Әр түрлі өнер жобаларын жасау 
кезінде осы білімді қолдана білуі. 

Формирование у студентов представ-
ления об исторических этапах развития 
мировой художественной культуры, выяв-
ление на этой основе законов ее эволюции 
и одновременно приобретение студентами 
определенных навыков анализа произве-
дений искусства с использованием неко-
торых искусствоведческих методических 
приёмов. Знать историю отечественного и 
зарубежного изобразительного искусства 
и обнаруживать связь и традиции в совре-
менном процессе. Умение применять по-
лученные знания при создании различных 
арт-проектов. 

The formation of students' to form stu-
dents' ideas about the historical stages of the 
development of world artistic culture, to iden-
tify on this basis the laws of its evolution and 
at the same time to acquire certain skills for 
students to analyze works of art using certain 
artistic methods. To know the history of do-
mestic and foreign fine arts and to discover 
the connection and traditions in the modern 
process. The ability to apply this knowledge 
when creating various art projects. 

 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 
3 БП ТК 

БД КВ 
BD EK 

Инженерлік және құрылыс 
графикасы 
Инженерная и строительная 
графика 
Engineering and construction 
graphics 
 

7 Ортогоналды проекцияға негізделген 
белгілі бір графикалық кеңістік 
модельдерін алу жолдарын және 
кеңістіктік формалармен және олардың 
арасындағы қарым-қатынастармен 
байланысты мәселелерді шешуде 
дағдыларды меңгеру. Бұл курс нақты 
объектілердің графикалық үлгілері болып 
табылатын мамандық бойынша 
сызбаларды құрудың теориялық негізі 
болып табылады. 

Изучение способов получения опреде-
ленных графических моделей простран-
ства, основанных на ортогональном про-
ецировании и получение навыков в реше-
нии задач, связанных с пространственны-
ми формами и отношениями между ними. 
Данный курс является теоретической ос-
новой построения чертежей по специаль-
ности, которые представляют собой гра-
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фические модели конкретных объектов. 
Study of ways to obtain certain graphic 

models of space based on orthogonal projec-
tion and gain skills in solving problems relat-
ed to spatial forms and relationships between 
them. This course is the theoretical basis for 
the construction of drawings in the specialty, 
which are graphical models of specific ob-
jects. 

4 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Сызба геометрия және 
құрылыс сызбасы  
Начертательная геометрия и 
строительное черчение 
Descriptive geometry and 
construction drawing 

7 Оқу пәнін меңгеру нәтижесінде 
білім алушы меңгеруі тиіс: сәулет - құры-
лыс сызбаларын, жобаларын, монтаждық 
сызбаларды, жұмыс өндірісінің сызбала-
рын оқуды; білуі тиіс: сызбалар мен сыз-
баларды құрудың негізгі ережелерін, нор-
мативтік техникалық құжаттардың түр-
лерін; құрылыс сызбаларының, жобалары-
ның, монтаждық сызбалардың түрлерін, 
жұмыс өндірісінің сызбаларын; техника-
лық және технологиялық құжаттаманы оқу 
ережелерін; өндірістік құжаттаманың түр-
лерін. 

В результате освоения учебной дис-
циплины обучающийся должен уметь: 
читать архитектурно - строительные чер-
тежи, проекты, монтажные схемы, схемы 
производства работ; знать: основные пра-
вила построения чертежей и схем, виды 
нормативно технической документации; 
виды строительных чертежей, проектов, 
монтажных схем, схем производства ра-
бот; правила чтения технической и техно-
логической документации; виды произ-
водственной документации 

As a result of the development of the 
discipline the student must be able to: read 
architectural and construction drawings, 
projects, wiring diagrams, schemes of work; 
know: the basic rules of construction of 
drawings and diagrams, types of normative 
technical documentation; types of 
construction drawings, projects, wiring 
diagrams, schemes of work; rules of reading 
technical and technological documentation; 
types of production documentation 

 

5 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Классикалық сурет                 
Классический рисунок                                       
Classic drawing 

6 Классикалық сурет – болашақ 
дизайнердің кәсібилігін анықтайтын 
қырларының бірі. Пән екі өлшемді 
жазықтықта сипат, қоршаған орта, жер, 
әрекет, оқиға және тағы басқаларды 
визуалды үшөлшемді бейнелер жасау 
қабілетін қалыптастыруға бағытталған. 
Студенттердің көркемдік талғамдарын 
қалыптастыру, шығармашылық қызметті 
классикалық талаптар негізінде сурет 
салудың  теориялық және әдіснамалық 
негіздерін және меңгеру. Әр түрлі өнер 
жобаларын жасау кезінде осы білімді 
қолдана білуі. 

Классический рисунок является одной 
из граней, определяющей профессиона-
лизм будущего дизайнера. Дисциплина 
направлена на формирование умения со-
здавать зрительные трехмерные образы на 
двухмерной плоскости таких как – персо-
наж, среда, местность, действие, событие 
и многое другое, в зависимости от назна-
чения. Формирование у студентов художе-
ственного вкуса, овладение теоретически-

Композиция                                         
Композиция                                           
Composition  



Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе 
 

ми и методическими основами 
классического рисунка и композиции, 
творческой деятельности на основе акаде-
мических требований. Умение применять 
полученные знания при создании различ-
ных арт-проектов. 

The classic design is one of the faces 
that determines the professionalism of the 
future designer. Discipline is aimed at the 
formation of the ability to create visual three-
dimensional images on a two-dimensional 
plane such as - character, environment, ter-
rain, action, event, and much more, depend-
ing on the purpose. Formation of students' 
artistic taste, mastering the theoretical and 
methodological foundations of classical 
drawing and composition, creative activity 
based on academic requirements. The ability 
to apply this knowledge when creating vari-
ous art projects. 

6 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Пластикалық анатомия 
Пластическая анатомия 
Plastic Anatomy 

6 Адам денесінің күрделі қозғалыста-
рына тән фазаларын салу және дененің 
барлық мүшелерінің көріністерін дұрыс 
бейнелеу үшін ең белсенді бұл-
шықеттердің рельефін көрсету, суретші 
үшін өте қызықты әрі күрделі міндет. Бұл 
жағдайда оған  статистикалық және дина-
микалық тұрғыда анатомиялық талдау 
жасай білу, натураны бақылай білуі және 
бейнелеу өнерінің шеберлерінің жұмыс-
тарын зерттей білуі көмектеседі. 

Уловить наиболее характерные фазы 
сложных движений и правильно изобра-
зить положение всех членов тела, выделив 
рельеф наиболее активно работающих 
мышц, является весьма интересной и 
сложной задачей для художника. В этом 
ему поможет правильно проведенный ана-
томический анализ тела в статике и дина-
мике, наблюдение натуры и изучение про-
изведений мастеров изобразительного 
искусства. 

To capture the most characteristic 
phases of these complex movements and 
correctly depict the position of all members 
of the body, highlighting the relief of the 
most active muscles, is a very interesting and 
difficult task for the artist. This will help him 
properly conducted anatomical analysis of the 
body in statics and dynamics, observation of 
nature and the study of works of masters of 
fine arts. 

Композиция                                         
Композиция                                           
Composition  

4 семестр /4 семестр / Semester 4 
ЖОО компоненті / ВУЗовскийкомпонент / Universitycomponent 

7 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Материалдық мәдениет пен 
дизайн тарихы      
История материальной 
культуры и дизайна                                                    
History of material culture and 
design 

5 Бұл курс кеңістіктік-заттық ортаны 
ұйымдастыру контексінде қарастырылған 
стильдердің тарихы мен теориясы 
бойынша зерттеулер нәтижелерін 
ұсынады. Курста көркем стильдердің 
пайда болуының келесі алғышарттары 
сипатталған: жалпы тарихи-экономикалық 
жағдай; географиялық және климаттық 
факторлар, ландшафт; ғылым мен 
техниканың даму деңгейі; рухани 
мәдениеттің түрі мен бағыты; сәулет; 
семантикалық жүйелер мен белгілер, 
әшекейлер мен мотивтер кешендерін; 
көркем және сәндік өнер. Бұл тәсіл әртүрлі 
халықтардың материалдық мәдениетіне 

Өнер тарихы  
История искусства 
History of Art 
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барынша біртұтас көзқарас 
қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Данный курс представляет результаты 
исследований по истории и теории стилей, 
рассматриваемых в контексте организации 
пространственно-вещной среды. В курсе 
представлены следующие предпосылки 
возникновения стилей: общеисторическая 
и экономическая ситуация; географиче-
ские и климатические факторы, ландшафт; 
уровень развития науки и техники; тип и 
направленность духовной культуры; архи-
тектура; семантические системы и ком-
плексы знаков, орнаментов и мотивов; 
изобразительное и декоративное искус-
ство. Такой подход позволяет в обобщен-
ной форме дать наиболее целостное пред-
ставление о материальной культуре раз-
личных народов. 

This course presents the results of stud-
ies on the history and theory of styles, con-
sidered in the context of the organization of 
space-and-material environment. The course 
contains the following prerequisites for the 
emergence of styles: the general historical 
and economic situation; geographic and cli-
matic factors, landscape; the level of devel-
opment of science and technology; type and 
orientation of spiritual culture; architecture; 
Semantic systems and complexes of signs, 
ornaments and motifs; fine and decorative art. 
This approach allows in a generalized form to 
give the most holistic view of the material 
culture of different peoples. 

8 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Мүсін және пластикалық мо-
дельдеу  
Скульптура и пластическое 
моделирование 
Sculptures and Plastic Modeling 

5 Пән көлемді нысандарды үлгілеуге 
қажет пластикалық және мүсін өнерінің 
көркем тәсілдерін қолдану дағдыларын 
қалыптыастырады. Бұл пәнді оқып-үйрену 
барысында үш өлшемді ойлау дағдыларын 
меңгереді, материалдармен жұмыс істейді, 
пластикалық үлгілеу және үш өлшемді 
дизайн объектілерін жасайды. Әр түрлі 
өнер жобаларын жасау кезінде осы білімді 
қолдану мүмкіндігіне ие болады. 

Дисциплина формирует необходимые 
пластические навыки по моделированию 
объемных объектов и художественных 
приемов по скульптуре.   В ходе изучения 
данной дисциплины приобретаются 
навыки по объемно-пространственному 
мышлению, работы с материалами, 
пластическому моделированию и 
созданию трехмерных объектов дизайна. 
Умение применять полученные знания при 
создании различных арт-проектов. 

Discipline forms the necessary plastic 
skills in modeling three-dimensional objects 
and artistic techniques for sculpture. In the 
course of studying this discipline, one gains 
skills in three-dimensional thinking, working 
with materials, plastic modeling and creating 
three-dimensional design objects. The ability 
to apply this knowledge when creating vari-
ous art projects. 

Композиция                                         
Композиция                                           
Composition  

Таңдау бойынша ЖОО компоненті /Вузовский компонент по выбору  
9 ЖБП ТК 

ООД КВ 
GCD EC 

Предпринимательство и 
бизнес 
Кәсіпкерлік және бизнес 
Entrepreneurship and business 

5 Теориялық, ғылыми және 
практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік 
және бизнес» пәні студенттерге бизнес 
жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және 
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жүргізуге  мүмкіндік береді. Сонымен 
қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты 
және туындайтын мәселелерді  шешу үшін 
құқықытық, экономикалық, басқару мен 
ұйымдастыру мәселелрін шешудің 
ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін 
қалыптастырады.     

Дисциплина «Предпринимательство 
и бизнес» через теоретические, научные и 
практические знания позволит сформиро-
вать у студентов готовность к предприни-
мательской деятельности и к организации 
бизнеса. Дисциплина представляет собой 
систематизацию нормативно-правовых, 
экономических, организационно-
управленческих знаний по вопросам ста-
новления, ведения предпринимательства и 
бизнеса, которые станут основой для раз-
вития предпринимательского мышления 
для решения конкретных задач и деловых 
ситуаций. 

The discipline "Entrepreneurship and 
business" through theoretical, scientific and 
practical knowledge will allow students to 
form readiness for entrepreneurship and for 
business organization. Discipline is the sys-
tematization of regulatory, economic, organi-
zational and managerial knowledge on the 
formation, management of business and busi-
ness, which will become the basis for the 
development of entrepreneurial thinking to 
solve specific problems and business situa-
tions 

10 ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD ЕК 

Рухани жаңғыру 
Рухани жангыру 
Rukhani Zhangyru 

5 Елбасы Н. Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласында қоғамның 
рухани дамуының басымдықтары 
айқындалып, бағдар берілді. Рухани 
жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті 
қойылды. 

Қазіргі заманның талабына сәйкес 
қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі 
жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге 
қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы 
қажет. 

Білім алушылардың зердесі мен 
санасының ашықтығы – рухани 
жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты 
шарты болып табылады. 

В программной статье Главы 
государства "Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания" 
изложены ориентиры духовного развития 
нашего общества. Поставлена задача 
опережающей модернизации 
общественного сознания.  В условиях 
современной реальности, 
фундаментальным принципом развития 
общества должно стать стремление 
молодежи к знанию, к прагматизму, к 
конкурентоспособности.  
Восприимчивость и открытость сознания 
обучающихся – главное условие 
эффективной реализации модернизации 
общественного сознания. 

The program article of the Head of 
State «Course towards the future: moderniza-
tion of Kazakhstan’s identity» set out the 
agenda for the coming years and announced: 
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"The third modernization of Kazakhstan", 
which implies the creation of a new model of 
economic growth, will ensure the country's 
global competitiveness. The receptiveness 
and openness of the consciousness of student 
youth is the main condition for the effective 
implementation of modernization of public 
consciousness. 

11 ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD EC 
 

Цифрлық технологияларды 
салалар бойынша қолдану 
Цифровые технологии по 
отраслям применения 
Digital technologies by branch-
es of application 

5 Пән қолдану салалары бойынша ҚР 
«Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік 
бағдарламасын ендіру және жүзеге 
асырудың кезеңдерін, электрондық 
қызметтерді көрсетудің цифрлық 
платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар 
бойынша цифрлық технологияларды 
ендіру, қолдану жолдарын қарастырады.  

Дисциплина рассматривает этапы  
внедрения и реализации Государственной 
программы РК «Цифровой Казахстан», 
цифровые платформы оказания 
электронных услуг, способы внедрения и 
использования цифровых технологий в 
различных профессиональных областях. 

Discipline considers the stages of 
implementation and implementation of the 
State Program of the Republic of Kazakhstan 
"Digital Kazakhstan", digital platforms for 
the provision of electronic services, ways of 
introducing and using digital technologies in 
various professional fields. 

 

12 ЖБП ТК  
ООД КВ  
GCD EC 
 

Сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы               мәдениет 
Антикоррупционная культура 
Anti-corruption culture 

5  «Өнер және гумани-тарлық 
ғылымдар» бағытындағы «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениет» пәні 
адамның толық моральдық дамуы үшін 
қажет. Гуманитарлық мамандықтар бой-
ынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
саласын реттейтін нормативті актілерді 
зерделеу лингвистика, өнер, дизайн және 
басқа салалардағы мамандарды даярлауға 
арналған. Бұл пәнді оқытудың мақсаты - 
негізгі ма-мандықтар бойынша сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заңнаманың 
негіздерін қалыптастыру болып табылады. 

Дисциплина «Антикоррупционная 
культура» направления «Искусство и гу-
манитарные науки» необходима для все-
стороннего нравственного развития лич-
ности. Изучение законодательного  за-
крепления антикоррупционных норм для 
гуманитарных специальностей необхо-
димо в связи с деятельностью специали-
стов в сферах лингвистики, искусство, 
дизайн и другие. Целью изучение данной 
дисциплины является формирование основ 
антикоррупционного законодательства для 
профилирующих специальностей. 

Discipline "Anti-corruption culture" 
direction "Art and Huma-nities" is necessary 
for the full moral development of the indivi-
dual. The study of legislative con-solidation 
of anticorruption norms for hum-anitarian 
specialties is ne-cessary in connection with 
the activities of specialists in the fields of 
linguistics, art, design and others. The 
purpose of the study of this discipline is to 
formulate the foundations of anti-corruption 
le-gislation for major specialties. 

 

13 ЖБП ТК  
ООД КВ  

Экология негіздері және 
тіршілік қауіпсіздігі  

5 Адамзаттың басты құндылықтарына 
бағынышты жеке тұлғаның экологиялық 
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GCD EC Основы экологии и 
безопасности 
жизнедеятельности  
Fundamentals of ecology and 
life safety 

мәдениетін дамыту, экологиялық 
көзқарасты қалыптастыру арқылы 
экологиялық ақпараттың жариялылығына 
сай қазіргі кездегі қоршаған ортаның 
көптеген экологиялық мәселелерін шешу  
қоғамның саналы іс-әрекеті мен әрбір 
адамның жоғары деңгейлі экологиялық  
ой-санасына байланыстыру. 

Решение большинства 
экологических проблем современной 
окружающей среды, основанное на 
осознании общественностью 
экологической информации путем 
развития экологической культуры 
личности с учетом основных ценностей 
человечества и формирования 
экологического подхода, зависит от 
сознательного поведения общества и 
высокой экологической осведомленности 
каждого человека. 

The solution of most environmental 
problems of the modern environment based 
on public awareness of environmental 
information through the development of an 
individual’s environmental culture, taking 
into account the basic values of humanity and 
the development of an environmental 
approach, depends on the conscious behavior 
of society and the high environmental 
awareness of each person. 

14 ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD EC 

Сөйлеу мәдениеті  
Культура речи  
Speech culture  

5 Курс білім алушылардың жалпы сөйлеу 
мәдениетін арттыруға, коммуникативтік 
әрекеттестіктің әртүрлі жағдайында сөй-
леу барысында тілдік құралдарды дұрыс 
қолдану біліктері мен дағдыларын қалы-
птастыруға бағытталған. 
Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. 
Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, комму-
никативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу 
этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсіл-
дер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің се-
бептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдени-
еті және жазбаша сөйлеу мәдениеті. 
       Курс нацелен на повышение общей 
культуры речи обучающихся, формирова-
ние навыков и умений правильного упо-
требления языковых средств в речи в раз-
личных ситуациях коммуникативного 
взаимодействия. 
     Основные признаки культуры речи. 
Нормативный, коммуникативный, этиче-
ский аспекты культуры речи. Этика рече-
вого общения. Речевые стратегии, тактики 
приемы. Причины коммуникативных не-
удач. Культураделовойустнойиписьмен-
нойречи. 
    The course is aimed at improving the gen-
eral culture of speech of students, the for-
mation of skills and abilities of the correct 
use of language means in speech in various 
situations of communicative interaction. 
      The main signs of a culture of speech. 
Regulatory, communicative, ethical aspects 
of the culture of speech. The ethics of speech 
communication. Speech strategies, tactics 
techniques. Causes of communication fail-
ures. Businesscultureofspeakingandwriting 

 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 
15 БП ТК Орта дизайн нысандарын 5 Композициялық сауаттылық Композиция                                         
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БД КВ 
BD EK 

қалыптау 
Формообразование объектов 
средового дизайна 
Shaping objects of 
environmental design 

негіздерін білу: мәнерлілік құралдарын, 
материалдық мәдениет нысандарының 
формаларының тектоникалық 
заңдылықтарын, жобалау нысандарының 
формаларын комбинаторлық шешу 
принциптерін және т. б.; формальды-
композициялық мәнерлілік құралдарын, 
формальды түзудің әртүрлі тәсілдерін, 
жобаланатын дизайн объектісінің 
функционалдық мақсаты мен бейнелі 
түсіндірілуіне байланысты жазық және 
көлемді форманы колористикалық шешу 
тәсілдерін еркін меңгеру дағдысын 
қалыптастыру 

Приобретение знаний основ компо-
зиционной грамоты: средств выразитель-
ности, тектонических закономерностей 
формообразовании объектов материальной 
культуры, принципов комбинаторного 
решения формы объектов проектирования 
и др.; Формирование умений свободно 
владеть средствами формально-
композиционной выразительности, раз-
личными приемами формообразования, 
способами колористического решения 
плоской и объектной формы в зависимо-
сти от функционального назначения и 
образной трактовки проектируемого объ-
екта дизайна 

Acquisition of knowledge of the basics 
of compositional literacy: means of 
expression, tectonic patterns of formation of 
objects of material culture, the principles of 
combinatorial decision of the form of objects 
of design, etc.; Formation of skills to freely 
own means of formal-compositional 
expressiveness, different methods of shaping, 
methods of coloristic solutions of flat and 
object form depending on the functional 
purpose and imaginative interpretation of the 
designed object of design 

Композиция                                           
Composition  

16 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Сәулеттік графика және 
макеттеу 
Архитектурная графика и 
макетирование 
Аrchitectural graphics and lay-
out 

5 «Сәулет графикасы және макеттеу» 
пәні жоспар сызбалары, қималар, 
қасбеттер, бас жоспарлар, перспективалар 
және макеттерді орындау түрінде кәсіби 
ақпаратты білдіру құралы болып 
табылады. Курста ең бастысы сәулет 
объектілерінің құрылымдық-
композициялық жағына және сәулет 
ойының негізгі құралдарымен мазмұнға 
назар аударылады.. 

Дисциплина «Архитектурная графика 
и макетирование» является инструментом 
выражения профессиональной информа-
ции в виде чертежей планов, разрезов, 
фасадов, генеральных планов, перспектив 
и выполнение макетов. В курсе обращает-
ся внимание главным образом на струк-
турно-композиционную сторону архитек-
турных объектов и на овладение основны-
ми средствами выражения архитектурного 
замысла. 

Discipline «Architectural graphics and 
layout» is a tool for expressing professional 
information in the form of drawings of plans, 
sections, facades, master plans, prospects and 
execution of layouts. The course focuses 
mainly on the structural and compositional 
side of architectural objects and on the mas-

Композиция                                         
Композиция                                           
Composition  
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tery of the basic means of expression of ar-
chitectural design. 

17 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Классикалық кескіндеме                                                                      
Классическая живопись                                 
Classic painting 

5 Базалық дайындауды қалыптастыру 
кезінде болашақ дизайнердің кәсіби негізі 
қаланады. Классикалық кескіндеме 
болашақ дизайнердің кәсіби қырларын 
айқындайтын базалық пәннің бірі болып 
табылады. Пән қалыптастыруға 
бағытталған іскерліктер құруға көру үш 
өлшемді бейнелерді двухмерной 
жазықтықта (кейіпкер, сәрсенбі, жерге, 
әрекет, оқиға және тағы басқалар) 
байланысты. Жұмыс етуі ретпен – 
қарапайымнан күрделіге қарай.  

При формировании базовой подготов-
ки начинающего дизайнера закладывается 
основа  всего понимания  законов изобра-
жения на плоскости. Как и все базовые 
дисциплины, классическая живопись явля-
ется одной из граней, определяющей про-
фессионализм будущего дизайнера. Дис-
циплина направлена на формирование 
умения создавать зрительные трехмерные 
образы на двухмерной плоскости (персо-
наж, среда, местность, действие, событие 
и многое другое) в зависимости от назна-
чения.  

When forming the basic training of a 
novice designer, the basis of all understand-
ing of the laws of the image on the plane is 
laid. Like all basic disciplines, Classical 
painting is one of the facets that determines 
the professionalism of the future designer. 
The discipline is aimed at the formation of 
the ability to create visual three-dimensional 
images on a two-dimensional plane (charac-
ter, environment, terrain, action, event, and 
more), depending on the purpose. 

Түстану                                    
Цветоведение                                                            
Chromatics 

18 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Сандық кескіндеме  
Цифровая живопись 
Digital painting 

5 Сандық кескіндеме – бұл 
компьютерлік үлгілерді көрсету арқылы 
емес, сонымен қатар дәстүрлі 
суретшілердің компьютерлік үлгілері 
арқылы жасалған электрондық кескіндерді 
жасау. Графикалық редактордың 
құралдарын пайдаланып, әртүрлі нүктелік 
кескіндерді өңдеу және арнайы әсерлерді 
қолдану үшін жаңа композицияларды 
жасау дағдыларын меңгерді. Бұл дағдылар 
графикалық дизайн саласындағы қосымша 
кәсіби қызметте қолданылады. 

Цифровая живопись – создание элек-
тронных изображений, осуществляемое не 
путём компьютерных моделей, а при по-
мощи использования человеком компью-
терных имитаций традиционных инстру-
ментов художника. Приобретаются 
навыки по созданию новых композиции с 
помощью инструментов графического 
редактора, по обработке различных 
растровых изображении и применения 
специальных эффектов. Полученные 
навыки используются в дальнейшей 
профессиональной деятельности в 
областиях графического дизайна. 

Digital painting is the creation of 
electronic images that is carried out not by 
rendering computer models, but by using 
human computer imitations of traditional 
artist tools. Acquired skills for creating new 

Түстану                                    
Цветоведение                                                            
Chromatics 
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compositions using the tools of a graphic 
editor, for processing various bitmap images 
and applying special effects. These skills are 
used in further professional activities in the 
areas of graphic design. 

5 семестр /5 семестр / Semester 5 
ЖОО компоненті / ВУЗовскийкомпонент / Universitycomponent 

1 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Қаріп тарихы мен 
типографиясы 
История шрифта и 
типографика 
Font history and typography 

6 Бұл курс типографика және шрифт 
мазмұны мен формасының жалпы 
теориялық аспектілерін, оның жекелеген 
элементтерін, қаріп композиция-ларын, 
сондай-ақ оны жобалау объектілерінде 
байланыс ретінде қолданудың кейбір 
қағидаларын қарастырады. Сондай-ақ, ол 
қаріптердің негізгі категорияла-рының 
шығу тегіне және олардың бейнелеу өнері 
мен дизайнының тарихи қалыптасуы 
жағдайында олардың дамуының 
шарттарын қарастырады.. 

Данный курс рассматривает обще-
теоретические аспекты содержания 
типографической деятельности и формы 
шрифта, его отдельных элементов, шриф-
товых композиций, а также некоторые 
принципы применения его в качестве 
коммуникации в объектах дизайна. Здесь 
же рассматриваются вопросы происхожде-
ния главных категорий шрифтов и обу-
словленность их развития в историческом 
формировании изобразительного искус-
ства и дизайна.  

The course focuses on the general as-
pects of the content and shape of the font, its 
separate elements, font composites, as well as 
some of the principles of its application to 
communication in the design of objects. Here 
are some of the main categorized fonts and 
their development in the historical de-
velopment of artistic design.  

Композиция                                         
Композиция                                           
Composition  

2 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 

5 «Эргономика» – адам басқаратын 
тиімді жүйелерді зерттеу және жасаумен 
байланысты қолданбалы ғылыми пән. 
Антропометрия, биомеханика, кәсіби 
денсаулық, кәсіптік физиология, 
техникалық эстетика, кәсіби психология, 
инженерлік психология сияқты 
ұғымдарды қамтиды. Адам өміріне және 
жұмысына қолайлы ортаны құру үшін 
қолданылатын әдістер. 

«Эргономика» – научно-прикладная 
дисциплина, занимающаяся изучением и 
созданием эффективных систем, управля-
емых человеком. Она включает в себя 
такие понятия, как антропометрия, биоме-
ханика, гигиена труда, физиология труда, 
техническая эстетика, психология труда, 
инженерная психология.  Приобретаются 
методы применения для создания благо-
приятной среды для жизни и трудовой 
деятельности человека. 

«Ergonomics» – the applied scientific 
discipline concerned with the study and crea-
tion of effective systems managed by man. It 
includes such concepts as anthropometry, 
biomechanics, occupational health, occupa-
tional physiology, technical aesthetics, occu-
pational psychology, engineering psychology. 
Acquired application methods to create an 
enabling environment for human life and 
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work. 
Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 

3 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Жиһазды компьютерлік 3D 
модельдеу 
Компьютерное 3D 
моделирование мебели 
Computer 3D modeling of 
furniture 

7 «Жиһазды компьютерлік 3D 
модельдеу» пәні дизайндағы 
компьютерлік жобалау дағдыларын 
дамыту арқылы жиһаз дизайнын заманауи 
тәсілменен орындауға үйретуді 
бағытталған. Дизайн объектілерін 
автоматтандырылған жобалау әдісі, үш 
өлшемді ортаны құру технологиялары, 
битмапты өңдеуден кейінгі 
бағдарламаларды зерттеу, суреттерді 
алдын ала басып шығару туралы білім алу. 

Дисциплина «Компьютерное 3D 
моделирование мебели» предусматривает 
развитие навыков по компьютерному 
проектированию в дизайне через 
моделирования мебели. Приобретение 
знаний о методах компьютерного 
проектирования объектов дизайна, 
технологиях создания трехмерной среды, 
изучение программ по постобработке 
растровых изображений, предпечатная 
подготовка изображений. 

The discipline «Computer 3D Furni-
ture Modeling» provides for the devel-
opment of computer design skills in de-
sign through furniture modeling. Acqui-
sition of knowledge about the methods of 
computer-aided design of design objects, 
technologies for creating a three-
dimensional environment, the study of 
programs for post-processing of raster 
images, pre-press preparation of images. 

 

4 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Сәулет нысандарын 
компьютерлік модельдеу  
Компьютерное 
моделирование 
архитектурных объектов 
Computer  modeling of 
architectural  objects 
английский 

7 Пән студенттерді AutoCAD және 3D 
Max графикалық бағдарламаларының 
негізгі ұғымдары мен принциптерімен 
таныстыру; кейбір графикалық 
модельдерді алу жолдарын зерттеу; түрлі 
кеңістіктік геометриялық фигуралар 
жазықтықта кескін ережелерін зерттеу 
және жазық сызу бойынша инженерлік 
және геометриялық есептерді шешу. 

Дисциплина знакомит студентов с 
основными понятиями и принципами 
работы графических программ AutoCAD и 
3D Max; изучение способов получения 
определенных графических моделей; 
изучение правил изображения на 
плоскости различных пространственных 
геометрических фигур и решение 
инженерно-геометрических задач на 
плоскостном чертеже. 

Discipline introduces students to the 
basic concepts and principles of the graphics 
programs AutoCAD and 3D Max; study of 
ways to obtain certain graphical models; the 
study of the rules of the image on the plane of 
various spatial geometrical figures and the 
solution of engineering-geometric problems 
on a planar drawing. 

 

5 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Сәулеттік дизайн элементтері 
мен үрдістері                                               
Элементы и процессы 
архитектурного дизайна                                             
Elements and processes of 
architectural design 

6 Кіші сәулеттік пішіндер мен 
жабдықтардың сурет элементтерімен 
ландшафттық орта фрагментін 
графикалық орындау. Кіші сәулеттік 
нысандар - көрнекі ақпаратты 
тасымалдаушы ретінде жарнама 
орналастыру. Сәулеттік дизайн. Кіші 

Композиция                                         
Композиция                                           
Composition  
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сәулеттік нысандар - саябақта балабақша 
немесе балалар ойын алаңы. Ғимараттың 
жабдығы бар жеке үйлер. Жиһазды 
дамытумен тұрғын үйдің ішкі көрінісі. 

Графическое исполнение фрагмента 
ландшафтной среды с вычерчиванием 
элементов малых архитектурных форм и 
оборудования Малые архитектурные фор-
мы - рекламная установка как носитель 
визуальной информации. Архитектурный 
дизайн. Малые архитектурные формы - 
беседка в парке или детская игровая пло-
щадка. Индивидуальный загородный жи-
лой дом с оборудованием участка. Ин-
терьер жилого дома с разработкой мебели. 

Graphic execution of a fragment of land-
scape environment on a withdrawing ele-
ments of small architectural forms and 
equipment Small architectural forms - adver-
tising installation as a carrier of visual infor-
mation. Architectural design. Small architec-
tural forms-a pavilion in the Park or a chil-
dren's Playground. Detached country house 
with equipment of the building. The interior 
of a residential house with the development 
of furniture. 

6 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Сәулет дизайн элементтерін 
жобалау 
Проектирование элементов 
архитектурного дизайна 
Design elements of architectural 
design 
 

6 «Сәулеттік дизайн элементтерін 
жобалау» кәсіби оқытуда студент оқу 
процесінде алған теориялық білім мен 
практикалық дағдылар кешенін 
біріктіретін бейіндік пән болып табылады. 
Бұл пәнді жобалау объектілері тұрғын 
ортаның, қоғамдық ғимараттар мен 
құрылыстардың элементтері, сондай-ақ 
кеңістіктік ортамен және жабдықпен бірге 
қала құрылысы кешендері болып 
табылады. 

В профессиональном обучении 
«Проектирование элементов архитектур-
ного дизайна» является профилирующей 
дисциплиной, интегрирующей в себе ком-
плекс теоретические знаний и практиче-
ских навыков, приобретаемых студентом в 
процессе обучения. Объектами проектиро-
вания данной дисциплины являются эле-
менты жилой среды, общественных зда-
ний и сооружений, а также градострои-
тельные комплексы в совокупности с 
предметно-пространственной средой и 
оборудованием. 

In professional training, «Designing 
elements of architectural design» is a major 
discipline that integrates a set of theoretical 
knowledge and practical skills acquired by 
the student in the learning process. The 
objects of the design of this discipline are 
elements of the living environment, public 
buildings and structures, as well as urban 
complexes in conjunction with the subject-
spatial environment and equipment. 

Композиция                                         
Композиция                                           
Composition  

7 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Сәулеттік орта тарихы мен 
типологиясы 
История и типология архи-
тектурной среды 
History and typology of 
architectural environment 

6 Қоғамның техникалық даму теори-
ясы, ғылыми жаңалықтар мен өнертабы-
стар дизайнерлік қызмет құбылыстарына 
байланысты қарастырылады. Теориясы 
өнеркәсіптік дизайнның пайда болуының 
және дизайн негіздері бойынша жалпы 
ережелерді, оның әдістерін қарастырады. 
Дизайнердің теорияны қажетті деңгейде 
меңгеруі үшін барлық негізгі теориялық 
заңдарды толық  игеріп, оның көркем 
құралдарын пайдалана білуі керек. 

Теория технического развития об-

Өнер тарихы  
История искусства 
History of Art 
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щества, научных открытий и изобретений 
рассматривается во взаимосвязи с явлени-
ями дизайнерской деятельности. Теория 
прослеживает зарождение индустриально-
го дизайна и общие положения по основам 
дизайна, его методики. Для успешного 
освоения теории дизайнеру необходимо 
освоить все основные теоретические зако-
номерности происхождения и уметь поль-
зоваться ее средствами. 

The theory of technical development of 
society, scientific discoveries and inventions 
is considered in connection with the phe-
nomena of design activity. The theory traces 
the origin of industrial design and General 
provisions on the basics of design, its meth-
ods. For the successful development of the 
theory of the designer must master all the 
basic theoretical laws of origin and be able to 
use its tools. 

8 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Сәулет тарихы 
История архитектуры 
History of  architecture 
 

6 Әлемдік құрылыс пен сәулет 
өнерінің тарихи қалыптасудың бұрынғы 
кезеңдерінен бастап осы заман ара-
лығындағы әлем халықтарының және өр-
кениеттерінің дамуы үрдісін зерделеу.  
Пән мазмұны сәулеттік дизайн сала-
сындағы болашақ маманның классикалық 
білімінің негізін құрайды. 

Изучение процесса исторического 
развития строительного и архитектурного 
искусства разных народов и цивилизаций, 
начиная с примитивной практики эпохи 
древнего мира и завершая эпохой, пред-
шествующей новейшей истории мировой 
архитектуры. Курс дисциплины заклады-
вает основы классического образования 
будущего специалиста в области архитек-
турного дизайна. 

The study of the process of historical 
development of building and architectural art 
of different peoples and civilizations, starting 
with the primitive practice of the Ancient 
world and ending with the era preceding the 
Modern history of world architecture. The 
course of discipline lays the foundations of 
classical education of the future specialist in 
the field of architectural design. 

Өнер тарихы  
История искусства 
History of Art 

6 семестр / 6 семестр / Semester 6 
ЖОО компоненті / ВУЗовскийкомпонент / Universitycomponent 

9 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Дизайндағы заманауи 
материалдар          
Современные материалы в 
дизайне   
Modern materials in design 

5 Дизайнның түрлі салалаларында 
қолданылатын жаңа материалдардың 
ерекшеліктерімен таныстыру;  оқу және 
нақты дизайн жұмыстарын орындауға 
қажет жаңа материалдар, құрылымдар мен 
бағдарламаларды іздеу; бейнелеу 
материалдарының қасиеттерін 
шығармашылықта оңтайлы қолдана білу. 
Жобалау және оны іске асыру барысында 
жаңа материалдарды оңтайлы қолдану. 

Ознакомление с новыми и новейшими 
материалами в различных специализациях 
дизайна; овладение навыками поиска но-
вых материалов, конструкций, программ 
при учебном и реальном проектировании. 
Изучение свойств изобразительных мате-
риалов. Овладение умением правильного 
применения новых материалов при проек-
тировании и реализации проекта. 

Exciting new and innovative materials in 
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different specialization designs. Mastering the 
skills of finding new materials, structures, 
programs in educational and real design. The 
study of the properties of fine materials. 
Application of material properties as a factor 
in the choice of design product execution 
technologies. Mastering the ability to 
properly use new materials in the design and 
implementation of the project 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 
10 БП ТК 

БД КВ 
BD EK 

Ландшафттық дизайн                                    
Ландшафтный дизайн                                      
Landscape design 

5 «Ландшафттық дизайн» келесі 
тақырыптарды игеруге бағытталған: 
Қаланың сәулеттік-ландшафтық ортасы. 
Қалалық ортаны ландшафтық дизайнның 
функционалдық дизайн компоненттері. 
«Кішігірім бақ» абаттандырудың заттық 
жиынтығы.  Кешенді ландшафтты дизайн 
элементтері. Абаттандыру мен сәндеудің 
экспресс-формалары. 

Дисциплина «Ландшафтный ди-
зайн» направлена на изучение следующих 
тем: Архитектурно-ландшафтная среда 
города. Ландшафтный дизайн 
функционально-планировочный 
компонентов городской среды. 
Предметный комплект благоустройства 
«малого сада». Элементы комплексного 
ланд-шафтного дизайна. Экспресс-формы 
благоустройства и декорирования. 

The discipline "Landscape Design" is 
aimed at studying the following topics: Ar-
chitectural and landscape environment of the 
city. Landscape design functional planning 
components of the urban environment. Sub-
ject set improvement "small garden". Ele-
ments of integrated landscape design. Express 
forms of improvement and decoration. 

 

11 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Бақ-саябақ өнерінің тарихы  
История садово-паркового 
искусства 
History of landscape art 

5 Курстың мақсаты: студенттерді 
шетелдік және отандық ландшафты 
көгалдандыру өнерінің даму жолдары мен 
бағыттарымен және оның қала құрылысы, 
сәулет өнерімен байланысы туралы 
таныстыру. Курстың міндеттері: 
студенттерге адамгершілік пен өнердің 
қарым-қатынасына негізделген этикалық 
және эстетикалық құндылықтардың 
диалектикалық бірлігі идеясын жеткізу, ол 
әрқашан адамның ішкі мәдениетін, 
адамгершілігін қалыптастыру құралы 
болған. 

Цель курса: ознакомление студентов 
с путями и направлениями развития 
зарубежного и отечественного садово-
паркового искусства и связями его с 
градостроительством, архитектурой. Зада-
чи курса: донести до сознания студентов 
идею о диалектическом единстве этиче-
ских и эстетических ценностей, в основе 
которого лежит  взаимосвязь морали и 
искусства, которые во все времена были 
средством формирования внутренней 
культуры человека, его нравственности. 

The purpose of the discipline "Classical 
drawing" is to form students ' artistic taste, 
mastering the theoretical and methodological 
foundations of graphic drawing and painting, 
visual materials, composition, creative 
activity on the basis of academic 
requirements. 

Өнер тарихы  
История искусства 
History of art 
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12 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Дизайн объектілерін құры-
лымдау            Конструирова-
ние объектов архитектурного 
дизайна           
Construction of objects of de-
sign 

5 «Дизайн объектілерін құрылымдау» 
пәні практикалық курс болып табылады 
және аналитикалық жұмыс практикалық 
тапсырмаларды орындаумен үйлеседі. 
Белгілі бір объектіге арналған әрбір тап-
сырмада осы объектіге тән ерекшеліктері 
мен сипаттары көрсетіледі, бұл студентке 
көркем құрастырудың мәнерлі мүмкіндік-
терінің арсеналын кеңейтуге мүмкіндік 
береді.  

Дисциплина «Конструирование объ-
ектов дизайна» является практический 
курс: аналитическая работа сочетается с 
выполнением практических заданий. В 
каждом задании, посвященном определен-
ному объекту, указываются особенности и 
наиболее характерные для данного объек-
та черты, что позволит расширить арсенал 
доступных студенту выразительных воз-
можностей художественного конструиро-
вания 

The discipline «Construction of objects 
of design» is a practical course: analytical 
work is combined with the implementation of 
practical tasks. In each task devoted to a cer-
tain object, the features and the most charac-
teristic features of this object are indicated, 
which will expand the Arsenal of expressive 
possibilities of artistic design available to the 
student 

Мүсін және пласти-
калық модельдеу  
Скульптура и пла-
стическое модели-
рование 
Sculptures and Plastic 
Modeling 

13 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Сәулет дизайн нысандарын 
модельдеу 
Моделирование объектов 
архитектурного дизайна 
The object modeling and archi-
tectural design 

5 «Сәулет дизайн нысандарын модел-
деу» пәнін меңгеру барысында студент-
терді дизайн нысандарын көлемдік-
кеңістіктік моделдеудің классикалық 
әдістерімен, сонымен қатар сандық 
үлгілеудің жаңа технологияларымен таны-
стыру, компьютерлік редакциялау және 
сандық ортада бейнелерді сақтау 
негіздерін беру, дизайн нысандарын мо-
делдеу процесінде студенттерді заманауи 
бағдарламалық құралдарды қолдануға 
үйрету. 

В ходе изучения дисциплины «Мо-
делирование объектов архитектурного 
дизайна» студенты знакомятся с 
классическими методиками объемно-
пространственного моделирования объек-
тов дизайна, а также с новыми техноло-
гиями цифрового моделирования, дать 
основы компьютерного редактирования и 
хранения изображений в цифровой среде, 
обучить студентов использованию в 
процессе моделирования объектов дизайна 
современные программные средства 

In the course of studying the discipline 
«Modeling objects of architectural design», 
students learn about the classical methods of 
three-dimensional modeling of design ob-
jects, as well as new technologies of digital 
modeling, give the basics of computer editing 
and storing images in the digital environment, 
teach students how to use in the process of 
modeling design objects modern software 

Мүсін және пласти-
калық модельдеу  
Скульптура и пла-
стическое модели-
рование 
Sculptures and Plastic 
Modeling 

14 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Тұрғын ғимараттарды 
жобалау                              
Проектирование жилых 
зданий                                                                               
Design of residential buildings 

6 «Тұрғын ғимараттарды жобалау» 
пәні сәулеттік дизайнның басты 
салаларының бірі болып табылатын 
тұрғын ғимараттардың экстерьері мен 
интерьерін жобалау бойынша  әртүрлі 
күрделі жобалық жұмыстарды орындауға 

Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 
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қажет кәсіби практикалық дағдыларды 
игеру және болашақ дизайнерлерді 
сәулеттік отра дизайнын ұйымдастырудың 
әдістемелік және практикалық 
тәжірибесінен кәсіби дағдыларын 
қалыптастыруға бағытталған. 

В ходе изучения дисциплины 
«Проектирование жилых зданий» 
осваиваются основные знания по                                                                                
является приобретение профессиональных 
практических навыков выполнения ди-
зайн-проектов различной сложности и 
ознакомление будущих дизайнеров с ме-
тодическим и практическим опытом про-
ектирования интерьера. 

The objectives of the discipline is to 
acquire professional practical skills of design 
projects of varying complexity and familiari-
zation of future designers with the methodo-
logical and practical experience of interior 
design. 

15 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Ішкі кеңістікті жобалау 
Проектирование внутреннего 
пространства 
Design of the interior space 

6 «Ішкі кеңістікті жобалау» - 
компьютерлік жобалау туралы 
түсініктерді қалыптастыру, дизайнерлік 
қызметте пәндік орта мен интерьерді көру 
арқылы қабылдау мәдениетінің негіздері. 
Пәнді оқыту барысында студенттерді 
графикалық бағдарламалардың көмегімен 
сәулеттік дизайнда жобалаудың Тиімді 
практикалық әдістерімен және 
құралдарымен таныстыру қарастырылады. 

«Проектирование внутреннего 
пространства» - формирование представ-
лений о компьютерном проектировании, 
основах культуры зрительного восприятия 
предметной среды и интерьера в дизай-
нерской деятельности. В ходе изучения 
дисциплины предусмотрено ознакомления  
студентов с эффективными практическими 
методами и средствами проектирования в 
архитектурном дизайне при помощи гра-
фических программ. 

«Designing the internal space» - the 
formation of ideas about computer design, the 
basics of the culture of visual perception of 
the subject environment and the interior in 
design activity.  In the course of studying the 
discipline, students will be familiarized with 
effective practical methods and design tools 
in architectural design using graphic pro-
grams. 

 

Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 

16 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Компьютерлік 3D модельдеу  
және визуализациялау 
Компьютерное 3D 
моделирование  и 
визуализация 
Computer 3D modeling and 
visualization 

6 "Компьютерлік 3D модельдеу және 
визуализация" пәнін меңгеру барысында  
болашақ дизайнерлерді 3D-модельдеу 
және визуализация ұғымдарымен 
таныстыру, заманауи білім беру ортасын 
қалыптастыру және инновациялық білім 
беру саясатының міндеттерін жүзеге 
асыру үшін 3D-модельдеу және 
визуализация технологияларын қолдану 
дағдыларын меңгеру болып табылады. 

В ходе изучения дисциплины 
«Компьютерное 3D моделирование и 
визуализация» является знакомство буду-
щих дизайнеров с основными понятиями 
3D-моделирования и визуализации, овла-
дение навыками применения технологий 
3D-моделирования и визуализации для 

Жиһазды 
компьютерлік 3D 
модельдеу 
Компьютерное 3D 
моделирование 
мебели 
Computer 3D 
modeling of furniture 
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формирования современной образователь-
ной среды и при реализации задач иннова-
ционной образовательной политики. 

In the course of studying the discipline 
"Computer 3D modeling and visualization", 
future designers are introduced to the basic 
concepts of 3D modeling and visualization, 

mastering the skills of applying 3D-
modeling and visualization technologies for 
the formation of a modern educational envi-
ronment and the implementation of innova-
tive educational policy objectives. 

17 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Үш қөлемлі  нысандарды 
текстурасын жасау және 
визуализациялау 
Текстурирование и 
визуализация 
трехмерныхобъектов 
Texturing and visualization of 
three-dimensional objects 

6 Пәнді оқытудың барысында 
студенттерді 3D Studio MAX бағдарлама-
сында үш өлшемді модельдеу негіздерін 
үйрету. Студенттерді 3DsMAX Үшөл-
шемді компьютерлік графика редакторын 
қолдану мүмкіндігі мен саласымен таны-
стыру. 3dsmax ортасында интерфейс, мо-
дельдеу, текстуралау, анимация, жа-
рықтандыру, визуализация прин-
циптерімен таныстыру 

В ходе изучения дисциплины 
студенты приобретает знания по основам 
трѐхмерного моделирования в программе 
3D Studio MAX. Ознакомить студентов с 
возможностями и областью применения 
редактора трехмерной компьютерной гра-
фики 3DsMAX. Ознакомить с интерфей-
сом, принципами моделирования, тексту-
рирования, анимации, освещения, визуа-
лизации в среде 3DsMAX 

During the study of the discipline, stu-
dents acquire knowledge of the basics of 
three-dimensional modeling in the program 
3D Studio MAX. To acquaint students with 
the possibilities and scope of the 3DsMAX 
three-dimensional computer graphics editor. 
Introduce the interface, principles of model-
ing, texturing, animation, lighting, visualiza-
tion in the 3DsMAX environment. 

Сәулет нысандарын 
компьютерлік 
модельдеу  
Компьютерное 
моделирование 
архитектурных 
объектов 
Computer  modeling 
of architectural  
objects 
английский 

7 семестр / 7 семестр /Semester 7 
ЖОО компоненті / ВУЗовскийкомпонент / Universitycomponent 

1 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Заманауи дизайн                                
Современный дизайн                           
Modern design 

5 Пән қазіргі заманғы дизайнның 
қағидалары мен оның даму жолдары, оның 
ерекшеліктері, негізгі түсініктері туралы 
мағлұмат беру; пішінді құрыламдаудың 
негізгі концепцияларын түсіну, олардың 
адамның дүниеге деген көзқарасы 
арақатынасын, мәдениеттің  дамуының 
негізгі тұжырымдарын түсіндіру. Оқу 
материалдары XIX, XX және XXI 
ғасырдың басын қамтиды. 

Дисциплина нацелена на  
формирование представлений о 
принципах и путях развития дизайна на 
современном этапе, о его характерных 
особенностях, понимания основных 
концепций построения пространства, 
формы, их взаимосвязи с мировоззрением 
и мировосприятием человека, развития 
культуры в целом. Материал охватывает 
период с конца XIX, XX и начала XXI 
веков. 

Discipline is aimed at the formation 
of ideas about the principles and ways of 
developing design at the present stage, 
about its characteristic features, under-

Материалдық 
мәдениет пен дизайн 
тарихы      
История материаль-
ной культуры и ди-
зайна                                                    
History of material 
culture and design 
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standing the basic concepts of building 
space, form, their relationship with the 
world view and world view of man, the 
development of culture in general. Ma-
material covers the period from the end 
of the XIX, XX and the beginning of the 
XXI centuries. 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 
2 БП ТК 

БД КВ 
BD EK 

BIM технологиялары 
BIM технологии 
BIM technology 

7 «BIM технологиясы» пәні - 
сәулеттік-конструкторлық жобалау сала-
сында бірыңғай ақпараттық модельдеу 
(BIM) арқылы интеграциялық жобалауға 
деген көзқарас арқылы. Тек бір файлды 
пайдалану арқылы жоба туралы ақпаратты 
әзірлеу, басқару және құжаттандыру үшін 
бірегей мүмкіндік береді. Барлық деректер 
бірыңғай жоба файлында болғандықтан, 
виртуалды модельмен жұмыс жасай ала-
сыз, оны жоспарлар, қасбеттер, бөлімдер, 
үш өлшемді көріністер, спецификациялар, 
егжей-тегжейлі және тіпті уақыт кестелері 
арқылы көруге және өңдеуге болады. 

Дисциплина «BIM технологии» - яв-
ляется уникальной в области архитектур-
но-строительного проектирования благо-
даря своему подходу к комплексному про-
ектированию через информационное мо-
делирование зданий (BIM). Дает уникаль-
ную возможность разработки, управления 
и документального оформления проектной 
информации, используя всего один файл. 
Поскольку все данные находятся в едином 
файле проекта, возможно работая с вирту-
альной моделью, просматривать и редак-
тировать ее через планы, фасады, разрезы, 
трехмерные виды, спецификации, детали-
ровку и даже временные графики. 

Discipline «BIM technology» -is 
unique in the field of architectural and con-
struction design through its approach to inte-
grated design through building information 
modeling (BIM). Provides a unique oppor-
tunity for the development, management and 
documentation of project information using 
only a single file. Since all data is in a single 
project file, it is possible to work with a vir-
tual model, view and edit it through plans, 
facades, sections, three-dimensional views, 
specifications, detailing and even time sched-
ules. 

Жиһазды 
компьютерлік 3D 
модельдеу 
Компьютерное 3D 
моделирование 
мебели 
Computer 3D 
modeling of furniture 

3 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Дизайндағы медиа техноло-
гиялар 
Медиа технологии в дизайне  
Media technology in design  
 

7 Пән тиімді медиалық өнімдер жасау 
үшін әр түрлі типтегі ақпаратты көрнекі 
репрезентациялауда құзыреттіліктерді 
және жеке шығармашылық стилді қалы-
птастыруды қамтамасыз ету. Міндеттері: 
компьютерлік медиаөнімдерді (дизайн-
макеттер, инфографика) өндірудің практи-
калық дағдыларын меңгеру, кәсіби 
қызметте графикалық редакторларды қол-
данудың практикалық дағдыларын меңге-
ру.) 

Дисциплина обеспечить формирова-
ние компетенций и индивидуального 
творческого стиля в сфере визуальной 
репрезентации информации различных 
типов для создания эффективных медий-
ных продуктов. Задачи: ознакомление 
студентов с идеологией и технологией 

Сәулет нысандарын 
компьютерлік 
модельдеу  
Компьютерное 
моделирование 
архитектурных 
объектов 
Computer  modeling 
of architectural  
objects 
английский 
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работы в области компьютерного медиа-
дизайна; овладение практическими навы-
ками использования графических редакто-
ров в профессиональной деятельности, 
овладение практическими навыками про-
изводства компьютерных медиапродуктов 
(дизайн-макетов, инфографики). 

Discipline to ensure the formation 
of competencies and individual creative 
style in the field of visual representation 
of various types of information to create 
effective media products. Tasks: to fa-
miliarize students with the ideology and 
technology of work in the field of com-
puter media design; mastering the practi-
cal skills of using graphic editors in their 
professional activities, mastering the 
practical skills of computer media pro-
duction (design layouts, infographics). 

4 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қоғамдық  ғимараттарды 
жобалау 
Проектирование  
общественных зданий  
 Design public building 

6 Бұл пән - дизайнерлерді 
дайндаудағы маңызды рөл атқаратын 
негізгі пәндедің бірі болып табылады, 
жобалық қызметті дамытуда тікелей 
маңызы бар. Жобалау пәні ретінде ерекше 
бай мазмұны бар, көптеген жобаларды 
қамтығандығымен еркшеленеді. Сту-
денттің теориялық және практикалық 
дайындығын қамтиды, идеяларды жоба-
лауға, кеңістіктік ойлауға және қиялға 
бейімділікті дамытады. 

Дисциплина является одной их ос-
новных дисциплин, которая играет суще-
ственную роль в подготовке дизайнеров, 
имеет непосредственное значение в освое-
нии проектного дела.  Проектирование, 
как учебная дисциплина отличается не-
обычным богатством содержания, боль-
шим разнообразием выполняемых проек-
тов. Охватывает теоретическую и практи-
ческую подготовку студента, способствует 
развитию восприимчивости к дизайнер-
ским идеям, объемно-пространственного 
мышления и воображения. 

Discipline is one of the main disci-
plines, which plays a significant role in the 
training of designers, is direct importance in 
the development of project business. Design 
as an academic discipline is characterized by 
an unusual wealth of content, a wide variety 
of projects. It covers theoretical and practical 
training of the student, contributes to the 
development of susceptibility to design ideas, 
spatial thinking and imagination. 

Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 

5 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Рекреациялық кеңестіктерді 
жобалау 
Проектирование 
рекреационных пространств 
Design of recreational spaces 

6 Пәнде рекреациялық кеңістікті жо-
балаудың теориялық және практикалық 
негіздері ашылады. Рекреациялық орта-
ның түрлері мен жіктелуі. Рекреациялық 
кеңістіктің даму тарихы, техникалық та-
лаптар және қазіргі заманғы тенденцияла-
ры оқытылады. Рекреациялық ортаның 
көркемдік-жобалық, конструктивтік және 
функционалдық ерекшеліктері. 

В дисциплине раскрываются теоре-
тические и практические основы проекти-
рования рекреационных пространств. Ви-
ды и классификация рекреационной сре-
ды. Изучается история развития, техниче-
ские требования и современные тенденции 

Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 
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формирования рекреационного простран-
ства. Художественно-проектные, кон-
структивные и функциональные особенно-
сти рекреационной среды. 

The discipline reveals the theoretical 
and practical basis for the design of recrea-
tional spaces. Types and classification of 
recreational environment. The history of de-
velopment, technical requirements and mod-
ern trends in the formation of recreational 
space are studied. Art and design, design and 
functional features of the recreational envi-
ronment 

6 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Сәулеттік бионика 
Архитектурная бионика 
Architectural Bionics 

6 Пәнде әлемдік сәулет тәжірибесінде 
тірі табиғат заңдарын қолдану сала-
сындағы жетістіктер қорытылады. Форма-
лар құру, техникалық қамтамасыз ету, 
Сұлулық және сәулет формаларының үй-
лесімі мәселелерін шешуде қолдануға 
болатын тірі табиғатта салынған 
мүмкіндіктер қарастырылады. Табиғатты 
сақтауға және адамның өмір сүруінің 
оңтайлы ортасын ұйымдастыруға жол 
ашатын сәулетті және тірі табиғи ортаны 
синтездеуге көп көңіл бөлінеді. 

В дисциплине обобщаются дости-
жения в области использования законов 
живой природы в мировой архитектурной 
практике. Рассматриваются возможности, 
заложенные в живой природе, которые 
можно использовать в решении проблем 
формообразования, технического обеспе-
чения, красоты и гармонии архитектурных 
форм. Большое внимание уделяется синте-
зу архитектуры и живого природного 
окружения, открывающему путь к сохра-
нению природы и организации оптималь-
ной среды существования человека.  

The discipline summarizes the 
achievements in the use of the laws of nature 
in the world of architectural practice. The 
possibilities inherent in wildlife that can be 
used in solving the problems of shaping, 
technical support, beauty and harmony of 
architectural forms are considered. Much 
attention is paid to the synthesis of architec-
ture and living natural environment, opening 
the way to the preservation of nature and the 
organization of the optimal environment of 
human existence. 

Композиция                                         
Композиция                                           
Composition  

7 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Экодизайн 
Экодизайн 
Ecodesign 

6 Студенттерде экологиялық дизайн 
объектілері туралы білімді қалыптастыру, 
экологиялық жобалау элементтерімен 
танысу; сәулет және қала құрылысы 
саласында экологиялық тұрақты 
антропогендік ортаны қалыптастырудың 
қазіргі тенденциялары мен перспективалы 
бағыттарын қалыптастыру 

Формирование у студентов знаний 
об объектах экологического дизайна, 
ознакомлении с элементами экологическо-
го проектирования; с современными тен-
денциями и перспективными на-
правлениями формирования экологически 
устойчивой антропогенной среды в архи-
тектуре и градостроительстве. 

Formation of students ' knowledge 
about the objects of environmental design, 
familiarization with the elements of 

Композиция                                         
Композиция                                           
Composition  
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environmental design; with modern trends 
and promising areas of formation of 
environmentally sustainable human 
environment in architecture and urban 
planning 

8 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Арт-дизайн 
Aрт-дизайна  
Art-Design 

6 Пән арт-дизайнның бейнелеу өнері 
мен дизайнының симбиозы 
нәтижесінде пайда болып, 
шығармашылық қызметтің жеке 
саласы ретінде қалыптасуының 
тарихи кезеңдері туралы және оның 
қазіргі заманғы тенденциялары мен 
жаңа стильдік бағыттарының дамуы 
барысы туралы студенттердің білімін 
қалыптастырады. Сонымен қатар 
болашақ дизайнерлер дизайн 
саласындағы арт-нысандар құру үшін 
қажет түрлі көркем техника мен 
технологияларға меңгеруін 
қамтамасыз етеді. 

Дисциплина формирует знания у 
студентов об исторических этапах 
становления арт-дизайна как 
самостоятельной сферы творческой 
деятельности, возникщей в результате 
симбиоза изобразительного искусства и 
дизайна и его современных тенденциях 
развития и новых стилевых направлениях. 
А также предусматривает обладения 
будущими дизайнерами  различными 
художественными приемами и 
технологиями создания арт-объектов в 
сферах дизайна.  

Discipline builds students' 
knowledge about the historical stages of 
the formation of art design as an inde-
pendent sphere of creative activity, re-
sulting from the symbiosis of visual art 
and design and its modern development 
trends and new style directions. It also 
provides for the future designers to pos-
sess various artistic techniques and tech-
nologies for creating art objects in the 
areas of design. 

Композиция                                         
Композиция                                           
Composition  

9 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Этнодизайн  
Этнодизайн 
Ethnic design 

6 Бұл пән заман талабына сай ұлттық 
мәдениетті жаңғыртуға бағытталған  
мемлекеттік деңгейде жүзеге асырылып 
отырған «Рухани жаңғыру» және «Мәдени 
мұра» бағдарламаларына көркем өнер 
салаларын дамытуды көздейді. Дәстүрлі 
ұлттық этникалық өнердің даму тарихы 
және түрлі көркем техникалары мен 
технологияларын меңгере отырып, 
заманауи дизайн салаларында қолдану 
әдістерін үйрету қарастырылады.    

Данный курс направлен на развитие 
декоративно-прикладного искусства в 
программах «Духовное возрождение» и 
«Культурное наследие» на государствен-
ном уровне, направленных на модерниза-
цию национальной культуры. История 
развития традиционного национального 
этнического искусства и применения со-
временных художественных методик про-
ектирования для овладения различными 
художественными приемами и технологи-

Композиция                                         
Композиция                                           
Composition  
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ями. 
This course aims at the development of 

arts and crafts in the «Spiritual Renaissance» 
and «Cultural Heritage» programs at the state 
level, aimed at modernizing the national cul-
ture. The history of the development of tradi-
tional national ethnic art and the application 
of modern art design techniques to mastering 
various art techniques and technologies. 

8 семестр / 8 семестр /Semester 8 
ЖОО компоненті / ВУЗовскийкомпонент / Universitycomponent 

10 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Дизайндағы заңнамалық және 
құқықтық құжаттама  
Нормативно-правовая 
документация в дзайне 
Regulatory and legal 
documentation in design 

5 Пән студенттердің конструкторлық 
жұмыстар саласында құқықтық 
құжаттарды қалыптастыру және 
зияткерлік меншік қатынастарын 
реттейтін қолданыстағы азаматтық 
заңнамамен танысу, оларды қолдану 
проблемалары мен практикасы; біртұтас 
білім жүйесін қалыптастыруға ықпал 
ететін тәжірибелік дағдыларды 
қалыптастыру. 

Дисциплина формирует у студентов 
комплекса знаний в сфере нормативно-
правовой документации в области дизай-
нерской деятельности и ознакомить с дей-
ствующим гражданским законодатель-
ством, регулирующим отношения ин-
теллектуальной собственности, проблема-
ми и практикой его применения; сформи-
ровать практические навыки работы, спо-
собствующие формированию единой, це-
лостной системы знаний. 

The aim of the discipline is to form stu-
dents ' knowledge in the field of legal docu-
mentation in the field of design activities and 
to familiarize with the current civil legislation 
governing the relations of intellectual proper-
ty, problems and practice of its application; to 
form practical skills that contribute to the 
formation of a unified, holistic system of 
knowledge. 

Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 

11 КП 
ЖООК 
ПД ВК 
РD UK 

Дизайн - жобаны басқару  
Управление дизайн - 
проектом  
Design project management  

5 Пән дизайнерлік жобаны басқарудың 
барлық кезеңдерінде басқару әдістерін 
зерттейді: бастапқы эскизден бастап іске 
асыруға дейінгі аралықта. Эскиздік және 
жұмыс жобасын әзірлеу және бекіту, ав-
торлық қадағалау, құжаттамамен жұмыс 
істеу, жобаны мемлекеттік ұйымдармен 
келісу, объектіні жинақтау, аралас әріптес 
ұйымдармен өзара іс-қимыл. 

Дисциплина изучает методы управле-
ния дизайн-проектом на всех стадиях про-
ектирования: от замысла до реализации. 
Разработка и утверждение эскизного и 
рабочего проекта, авторский надзор, рабо-
та с документацией, согласование проекта 
с государственными организациями, ком-
плектация объекта, взаимодействие со 
смежными организациями-партнерами. 

The discipline studies the methods of 
management of the design project at all stages 
of design: from design to implementation. 
Development and approval of the draft and 
working draft, supervision, work with docu-
mentation, coordination of the project with 
state organizations, equipment of the object, 
interaction with related partner organizations. 

 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 
12 КП ТК Инженерлік инфрақұрылым 5 Оның негізгі бөлімдерін теориялық Эргономика  
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ПД КВ 
РD EK 

Инженерная инфраструктура 
Engineering infrastructure 

меңгеру және аумақтың инженерлік жаб-
дықталуына байланысты есептерді шешу 
кезінде курстың мүмкіндіктері мен рөлін 
әдістемелік негіздеп түсіну. Пәнді меңгеру 
аумақты инженерлік жабдықтау және ин-
женерлік дайындау элементтерін жобалау 
және орналастыру бойынша теориялық 
білімдер мен практикалық дағдыларды 
меңгеруге бағытталған. 

Теоретическое освоение основных 
её разделов и методически обоснованное 
понимание возможности и роли курса при 
решении задач, связанных с инженерным 
обустройством территории. Освоение дис-
циплины направлено на приобретение 
теоретических знаний и практических 
навыков по проектированию и размеще-
нию элементов инженерного обустройства 
и инженерной подготовки территории  

Theoretical development of its main 
sections and methodically justified 
understanding of the possibility and role of 
the course in solving problems related to the 
engineering arrangement of the territory. The 
development of the discipline is aimed at the 
acquisition of theoretical knowledge and 
practical skills in the design and placement of 
elements of engineering arrangement and 
engineering training of the territory 

Эргономика  
Ergonomics 

13 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Сәулет дизайнындағы жарық 
және түс  
Свет и цвет в архитектурном 
дизайне 
Light and color in architectural 
design 

5 « Сәулет дизайнындағы жарық және түс» 
пәні интерьер ортасының архитектуралық-
дизайнерлік шығармашылықта 
колористика құралдарының көмегімен 
қалыптастыру; ішкі кеңістікті 
ұйымдастыру негіздері және түстердің 
көмегімен оның элементтерінің формалық 
пайда болу мәселелерінде өзара байланыс 
ерекшеліктері, интерьердегі негізгі 
стильдердің түс ерекшеліктер 
принциптерін ашады 

Дисциплина «Свет и цвет в 
архитектурном дизайне» раскрывает 
принципы формированиия среды интерье-
ра  в  архитектурно-дизайнерском  творче-
стве  с  помощью  средств  колористики;  
основы  организации внутреннего про-
странства, и специфик у взаимосвязей в 
вопросах формообразования его элементов 
с помощью цвета, цветовые особенности 
основных стилей в интерьере 

The discipline "Light and color in 
architectural design" reveals the principles of 
formation of the interior environment in 
architectural and design creativity with the 
help of coloristic means; the basics of the 
organization of internal space, and the 
specifics of the relationships in the formation 
of its elements with the help of color, color 
features of the main styles in the interior 

Түстану                                    
Цветоведение                                                            
Chromatics 

14 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Жарықтандыру және акусти-
ка  
Светотехника и акустика 
Lighting and acoustics 

6 Пәннің мақсаты: қолданылатын 
ережелерге сәйкес қалаларда және ғима-
раттарда ыңғайлы жарық, жылу және аку-
стикалық ортаны жобалау дағдыларын 
дамыту. 

Пәннің мақсаты: ғимарат конструк-
цияларын есептеу және жобалау, табиғи 
және жасанды жарықтандыру, инсоляция, 
күн қорғау, түсті шешімдер, акустика, 
ғимараттардың дыбыс оқшаулау және 

Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 
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қалалық және өндірістік шуылмен күрес 
әдістерін зерттеу. Цели изучения учебной 
дисциплины: сформировать навыки проек-
тирования комфортной светоцветовой, 
тепловой и акустической среды в городах 
и зданиях в соответствии с действующими 
нормативными документами. Задачи изу-
чения учебной дисциплины: изучение 
методов нормирования, расчетов и проек-
тирования ограждающих конструкций, 
естественного и искусственного освеще-
ния, инсоляции, солнцезащиты, цветового 
решения, акустики, звукоизоляции зданий 
и борьбы с городскими и производствен-
ными шумами. 

The purpose of the discipline: 
to develop skills of designing a comfortable 
light-color, thermal and acoustic environment 
in cities and buildings in accordance with 
applicable regulations. 

Objectives of the study of the disci-
pline: study of methods of rationing, calcula-
tions and design of building envelope, natural 
and artificial lighting, insolation, sun protec-
tion, color solutions, acoustics, sound insula-
tion of buildings and the fight against urban 
and industrial noise. 

15 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Сәулеттік физика  
Архитектурная физика 
Architectural physics 

6 Оқу пәні қала мен ғимараттарда 
жайлы жарық-жарық, жылу және 
акустикалық ортаны қолданыстағы 
нормативтік құжаттарға сәйкес жобалау 
дағдысын қалыптастыру; қоршау 
құрылымдарын, табиғи және жасанды 
жарықтандыру, инсоляция, күннен қорғау, 
түстік шешім, акустика, дыбыс оқшаулау 
және қала және өндірістік шулармен 
күресу әдістерін оқу. 

В ходе изучения учебной дисципли-
ны формируются навыки проектирования 
комфортной светоцветовой, тепловой и 
акустической среды в городах и зданиях в 
соответствии с действующими норматив-
ными документами; изучение методов 
нормирования, расчетов и проектирования 
ограждающих конструкций, естественного 
и искусственного освещения, инсоляции, 
солнцезащиты, цветового решения, аку-
стики, звукоизоляции зданий и борьбы с 
городскими и производственными шума-
ми 

The purpose of the discipline: to form 
the skills of designing a comfortable light-
color, thermal and acoustic environment in 
cities and buildings in accordance with 
applicable regulations; the study of methods 
of rationing, calculations and design of 
building envelopes, natural and artificial 
lighting, insolation, sun protection, color 
solutions, acoustics, sound insulation of 
buildings and the fight against urban and 
industrial noise 

Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 

16 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Сәулеттік жобалау 
Архитектурное проектирова-
ние  
Architectural design 

6 «Сәулеттік жобалау» пәні мазмұны 
сәулеттік дизайн нысандарын жобалау 
саласында терең және жан-жақты 
теориялық білімі мен практикалық 
дағдылары бар студенттерді даярлаудан 
тұрады. Сәулеттік дизайн объектілерінің 
жіктелуін, сондай-ақ олардың көлемдік-
жоспарлау, конструктивтік және 

Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 
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көркемдік-композициялық ерекшеліктерін 
зерттеу. 

Содержание дисциплины 
архитектурного проектирования состоят в 
подготовке студентов, обладающих 
глубокими и разносторонними теорети-
ческими знаниями и практическими навы-
ками в области проектирования объектов  
архитектурного дизайна. Изучение 
классификации объектов архитектурного 
дизайна, а также их объемно-
планировочных, конструктивных и 
художест-венно-композиционных особен-
ностей. 

The objectives of the discipline of 
architectural design are to prepare students 
with deep and diverse theoretical knowledge 
and practical skills in the field of design of 
architectural design. To study the 
classification of architectural design objects, 
as well as their space-planning, structural and 
artistic-compositional features. 

17 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Ғимараттар мен имараттарды 
қалпынакелтіру және қайта 
өңдеу 
Реставрация и реконструкция 
зданий и сооружений 
Restoration and reconstruction 
of buildings and structures 
 

6 Ғимараттар мен құрылыстарды 
қайта жаңарту мазмұны объектілердің 
сәулеттік шешімдерін өзгерту және 
әртүрлі күрделі қондырмалар, жапсарлас 
құрылыстар мен мансардалар құру болып 
табылатын монтаждау және құрылыс 
жұмыстарының тұтас кешені болып 
табылады. Сонымен қатар, бұған 
ғимараттар мен көтергіш құрылымдарды 
жабдықтау жүйесіндегі өзгерістер, сондай-
ақ іргелес аумақтарды абаттандыру кіреді 

Реконструкции зданий и сооружений 
представляют собой целый комплекс мон-
тажных и строительных работ, целью ко-
торых являются изменения архитектурных 
решений объектов и создание различных 
капитальных надстроек, пристроек и ман-
сард. Кроме того, сюда входят и измене-
ния в системе оборудования зданий и не-
сущих конструкций, а также благоустрой-
ство прилегающих территорий. 

Reconstruction of buildings and 
structures is a complex of installation and 
construction works, the purpose of which is 
to change the architectural solutions of 
objects and the creation of various capital 
add-ons, extensions and attics. In addition, 
this includes changes in the system of 
equipment of buildings and load-bearing 
structures, as well as the improvement of 
adjacent territories 

Материалдық 
мәдениет пен дизайн 
тарихы      
История 
материальной 
культуры и дизайна                                                    
History of material 
culture and design 

9 семестр / 9 семестр /Semester 9 
ЖОО компоненті / ВУЗовскийкомпонент / Universitycomponent 

1 КП 
ЖООК 
ПД ВК 
РD UK 

Жобалау  ғылыми-әдістемелік 
зерттеу ретінде  
Процесс проектирования как 
научно-методическое 
исследование 
The design process as a 
scientific and methodological 
research 

5 Осы пән бойынша студенттер ғылы-
ми зерттеу жүргізу талаптарын және оның 
кезеңдерін зерттейді. Ғылыми еңбектің 
жекелеген аспектілерімен танысады және 
өзінің зерттеуін жүзеге асырады, өз бетін-
ше жұмыс жүргізу дағдыларын дамытады, 
дизайн саласындағы жобада әзірленетін 
мәселелер мен мәселелерді шешу кезінде 
зерттеу және эксперименттеу әдістемесін 
меңгереді. 

По данной дисциплине студенты 
изучают требования к проведению науч-
ного исследования и его этапы. Знакомят-
ся с отдельными аспектами научного тру-

Дизайндағы 
заңнамалық және 
құқықтық құжаттама  
Нормативно-
правовая 
документация в 
дзайне 
Regulatory and legal 
documentation in 
design 
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да и осуществляют собственное исследо-
вание, развивают навыки ведения само-
стоятельной работы, овладение методикой 
исследования и экспериментирования при 
решении разрабатываемых в проекте про-
блем и вопросов в области дизайна. 

In this discipline, students study the 
requirements for scientific research and its 
stages. They get acquainted with certain 
aspects of scientific work and carry out their 
own research, develop skills of independent 
work, mastering the methodology of research 
and experimentation in solving problems and 
issues in the field of design developed in the 
project. 

2 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Дизайн – қызметіндегі 
психологиялық ерекшеліктері 
Психологические 
особенности дизайн - 
деятельности 
Psychological features of design 
activity 

6 Бұл курс қазіргі заманғы 
психологияның негізгі ережелерімен 
келесі тақырыптар бойынша таныстырады: 
өнердің психологиялық теориясы; 
дизайнердің кәсіби қызметінің 
психологиялық сипаттамасы; дизайнер 
тұлғасының психологиялық сипаттамасы; 
дизайнерлердің кәсіби қарым-
қатынасының психологиялық негіздері; 
іскерлік келіссөздер; дизайнердің кәсіби 
қызметіндегі проблемалық міндеттерді 
шешудің психологиялық ерекшеліктері; 
дизайнердің қызметіндегі шығармашылық 
және оның рөлі; креативтілік. 

Данный курс знакомит с основными 
положениями современной психологии по 
таким темам как: психологические теории 
искусства; психологическая характеристи-
ка профессиональной деятельности дизай-
нера; психологическая характеристика 
личности дизайнера; психологические 
основы профессионального общения ди-
зайнеров; деловые переговоры; психоло-
гические особенности решения про-
блемных задач в профессиональной дея-
тельности дизайнера; творчество и его 
роль в деятельности дизайнера; креатив-
ность. 

This course introduces the main provi-
sions of modern psychology on such topics 
as: psychological theory of art; psychological 
characteristics of professional activity of the 
designer; psychological characteristics of the 
personality of the designer; psychological 
foundations of professional communication 
designers; business negotiations; psychologi-
cal features of solving problems in the profes-
sional activities of the designer; creativity and 
its role in the activities of the designer; crea-
tivity. 

Дизайн - жобаны 
басқару  
Управление дизайн - 
проектом  
Design project 
management  

3 КП 
ЖООК 
ПД ВК 
РD UK 

Жоба алдындағы талдау 
Предпроектный анализ 
Pre-project analysis 

6 Пән мазмұны – студенттерді кейбір 
негізгі міндеттермен, сондай-ақ жобалау 
объектісіне (жеке заттардан орта объектіге 
дейін) негізделген тәсілді әзірлеу үшін 
бастапқы жағдайды (жобалау алдындағы 
және жобалық талдау деп аталатын) 
сәулет-дизайнерлік талдаудың мазмұны 
мен рәсімдерімен таныстыру.) 

Содержание изучения дисциплины –
ознакомление студентов с некоторыми 
основными задачами, а также содержани-
ем и процедурами архитектурно-
дизайнерского анализа исходной ситуации 
(так называемым предпроектным и про-

Дизайндағы 
заңнамалық және 
құқықтық құжаттама  
Нормативно-
правовая 
документация в 
дзайне 
Regulatory and legal 
documentation in 
design 
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ектным анализом) для выработки обосно-
ванного подхода к объекту проектирова-
ния (от отдельной вещи до средового объ-
екта) 

The purpose of the discipline is to fa-
miliarize students with some of the main 
tasks, as well as the content and procedures of 
architectural and design analysis of the initial 
situation (the so-called pre-design and design 
analysis) to develop a sound approach to the 
design object (from a single thing to the envi-
ronmental object) 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 
4 КП ТК 

ПД КВ 
РD EK 

Сәулеттік дизайн нысандарын 
жобалау 
Проектирование объектов 
архитектурного дизайна 
Design of objects of 
architectural design 

7 Жобаланатын объектінің әлеуметтік, 
техникалық және көркемдік 
ерекшеліктерін ескере отырып, 
шығармашылық ойды жүзеге асыру, 
жобалық – көркемдік мәнерлілікті құру 
әдістемесін меңгеру. Курстық жобаны 
орындаудың әдістемесі мен дәйектілігін, 
сәулеттік орта фрагменттерінің 
графикалық безендіруі мен суреттерінің 
тәсілдерін, дизайн объектілерінің түстік 
және конструктивтік шешімінің 
принциптерін, дизайн – жабдықтарының 
кіші нысандары мен элементтерін жобалау 
мысалында меңгеру 

Овладение методикой создания про-
ектно – художественной выразительности, 
реализации творческого замысла с учетом 
социальных, технических и художествен-
ных особенностей проектируемого объек-
та. Овладение методикой и последова-
тельностью выполнения курсового проек-
та, приемами графического оформления и 
изображения фрагментов архитектурной 
среды, принципами цветового и конструк-
тивного решения объектов дизайна, на 
примере проектирования малых форм и 
элементов дизайн – оборудования 

Mastering the technique of creating 
design and artistic expression, the 
implementation of the creative idea, taking 
into account the social, technical and artistic 
characteristics of the designed object. 
Mastering the methodology and sequence of 
the course project, methods of graphic design 
and image fragments of the architectural 
environment, the principles of color and 
design solutions of design objects, for 
example, the design of small forms and 
elements of design equipment 

Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 

5 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Сәулеттік дизайн 
объектілерін өндіру  
Производство объектов 
архитектурного дизайна 
Production of architectural 
design objects 

7 Сәулет ортасының элементтерін 
өндірудің теориялық және практикалық 
негіздерін, пәндік-кеңістіктік ортаны 
үлгілеудің және көркем құрастырудың 
принциптерін зерттеу. Даму тарихымен, 
негізгі бағыттармен, құралдармен, матери-
алдармен және олардың қасиеттерімен 
танысу. Сәулеттік дизайн нысандарын 
өндіру технологиясын зерттеу. 

Изучение теоретических и практиче-
ских основ производства элементов архи-
тектурной среды, принципов художе-
ственного конструирования и моделиро-
вания предметно-пространственной среды. 
Ознакомление с историей развития, ос-
новными направлениями, средствами, 
материалами и их свойствами. Изучение 

Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 
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технологий производства объектов архи-
тектурного дизайна. 

The study of theoretical and practical 
foundations of the production of elements of 
the architectural environment, the principles 
of artistic design and modeling of the subject-
spatial environment. Familiarization with the 
history of development, the main directions, 
means, materials and their properties. The 
study of manufacturing technologies for 
architectural design. 

6 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қалалық кеңістікті жобалау  
Дизайн городских 
пространств 
Design of urban spaces 

6 Әртүрлі типтегі қалалық 
кеңістіктерді және олардың элементтерін 
жобалау. Қалалық кеңістікті 
қалыптастыруға табиғи-климаттық, 
әлеуметтік-демографиялық, 
экономикалық, көркемдік-эстетикалық 
факторлардың әсерін зерттеу. Қазіргі 
заманғы қалалар ортасының дизайн 
мәселелерін талдау, сондай-ақ олардың 
даму тенденциялары 

Проектирование городских 
пространств различного типа и их 
элементов. Изучение влияния природно-
климатических, социально-
демографических, экономических, 
художественно-эстетических факторов на 
формирование городского пространства. 
Анализ проблем дизайна среды 
современных городов, а также тенденции 
их развития 

Design of urban spaces of various 
types and their elements. The study of the 
influence of climatic, socio-demographic, 
economic, artistic and aesthetic factors on the 
formation of urban space. Analysis of 
environmental design problems of modern 
cities, as well as trends in their development. 

Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 

7 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Сәулеттік ортадағы инклю-
зивтік дизайн 
Инклюзивный дизайн в архи-
тектурной среде 
Inclusive Design in 
Architectural Environment 

6 «Инклюзивті дизайн» пәні физиоло-
гиялық мүмкіндіктері шектеулі адамдар-
дың қажеттіліктерін есепке ала отырып, 
әртүрлі мәндер объектілерін жобалау 
ерекшеліктері мен ерекшеліктерін 
айқындауға мүмкіндік береді. Дизайн 
мәселелерін сәтті шешу үшін дизайнер 
дизайндағы барлық негізгі заңдарды 
игеріп, тәжірибе жүзінде қолдануы керек. 

Дисциплина «Инклюзивный дизайн» 
позволяет выделять различия и особенно-
сти проектирования объектов разного зна-
чения c учетом потребностей людей с 
ограниченными физиологическими воз-
можностями. Для успешного решения 
проектных задач дизайнеру необходимо 
освоить все основные законы проектиро-
вания, и уметь использовать эти знания на 
практике. 

The discipline «Inclusive Design» 
allows you to highlight the differences and 
features of the design of objects of different 
values c taking into account the needs of 
people with limited physiological capabilities. 
To successfully solve design problems, the 
designer must master all the basic laws of 
design, and be able to use this knowledge in 
practice. 

Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 

8 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Дизайнерлік жобалау 
Дизайнерское 
проектирование 

6 «Дизайн жобалау» пәні түрлі құнды-
лықтар объектілерінің дизайнын 
айырмашылықтарымен және ерекшелік-

Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 
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Design project терімен ерекшелендіруге мүмкіндік бе-
реді. Дизайн мәселелерін сәтті шешу үшін, 
дизайнер дизайнның барлық негізгі заңда-
рын игеруі керек және оларды тәжірибеде 
қолдануы керек. 

Дисциплина «Дизайн проектирова-
ние» позволяет выделять различия и осо-
бенности проектирования объектов разно-
го значения. Для успешного решения про-
ектных задач дизайнеру необходимо осво-
ить все основные законы проектирования, 
и уметь использовать эти знания на прак-
тике. 

The discipline «Design project» allows 
to highlight the differences and features of the 
design objects of different values. To 
successfully solve design problems, the 
designer needs to master all the basic laws of 
design, and be able to use this knowledge in 
practice. 

9 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қазіргі заманғы дизайн 
қағидалары 
Современные принципы 
проектирования 
Modern design principles 
 

6 «Қазіргі заманғы дизайн 
қағидалары» форманың пайда болу 
тарихын, сондай-ақ көркем түрде жұмыс 
істеу барысында қолданылатын арнайы 
әдістер мен құралдарды қарастыратын 
пән. Жобалық міндеттерді табысты шешу 
үшін дизайнерге шығу тегінің барлық 
негізгі заңдылықтарын меңгеру және оның 
құралдарын пайдалана білу қажет. 

«Современные принципы 
проектирования» дисциплина, которая 
рассматривает историю возникновения 
формообразования, а также специфиче-
ские приемы и средства, применяемые в 
процессе работы над художественным 
образом. Для успешного решения проект-
ных задач дизайнеру необходимо освоить 
все основные закономерности происхож-
дения и уметь пользоваться ее средствами. 

"Modern design principles" is a 
discipline that examines the history of the 
formation of forms, as well as specific 
techniques and tools used in the process of 
working on an artistic image. For the 
successful solution of design tasks, the 
designer needs to master all the basic laws of 
origin and be able to use its means. 

Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 
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