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Қысқаша аннотация/ 
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1 семестр /1 семестр / Semester 1 или 2 семестр / 2 семестр / Semester 2 
 Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

1 БП ТК 
БД КВ 
BDEK 

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 художественного вкуса, 
овладение теоретическими и методическими основами 
академического рисунка и композиции, творческой 
деятельности на основе академических требований. 
Формирование умения создавать зрительные трехмерные 
образы на двухмерной плоскости (персонаж, среда, 
местность, действие, событие и многое другое) в 
зависимости от назначения. 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 composition, and creative activity based on 
academic requirements. Formation of the ability to create 
visual three-dimensional images on a two-dimensional plane 
(character, environment, terrain, action, event, and much 
more), depending on the purpose. The ability to apply this 
knowledge when creating various art projects. 

 

2 БП ТК 
БД КВ 
BDEK 

Сурет 
Рисунок 
Picture 

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 моделирования. 
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 полученные знания 
при создании различных арт-проектов. 
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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 
Таңдау бойынша ЖОО компоненті /Вузовский компонент по выбору 

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 создании различных дизайн-
проектов. 

Examine the general laws on the theory of color 
combinations and master them in 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 / Optional Components 
  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 художественного вкуса, 
овладение теоретическими и методическими основами 
академической живописи и композиции, творческой 
деятельности на основе академических требований. Уметь 
правильно и уверенно решать различные изобразительные 
и творческие задачи, используя закономерности и 
методическую последовательность разработки композиции 
в живописи, изучение психологического воздействия 
живописи на человека, для его применения в учебной и 
творческой деятельности студентов. 

The formation of students' artistic taste, mastering the 
theoretical and methodological foundations of academic 
painting and composition, creative activity based on academic 
requirements. To be able to correctly and confidently solve 
various graphic and creative tasks using patterns and 
methodological sequence of developing a composition in 

Академиялық 
сурет                          
Академический 
рисунок                                                        
Academic drawing 
 
Түстану  
Цветоведение  
Chromatics 
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painting, studying the psychological impact of painting on a 
person for its use in students' educational and creative 
activities. 

5 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Кескіндеме  
Живопись  
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 қалыптастырады.    

Курс нацелена на формирование знании о значении 
живописи в изобразительном искусстве, о ее 
художественных своиствах и о характерных манерах 
письма. Научить умению правильно и уверенно решать 
различные изобразительные и творческие задачи, 
используя закономерности и методическую 
последовательность выполнения живописной работы, 
изучение психологического воздействия живописи на 
человека, для его применения в учебной и творческой 
деятельности студентов. Формирует профессиональные 
навыки через ознакомления обучающихся с различными 
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 correctly and confidently solve 
various graphic and creative tasks using patterns and 
methodical sequence of painting, studying the psychological 
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. 

Сурет 
Рисунок 
Picture 
 
Түстану  
Цветоведение  
Chromatics 

  3семестр /3семестр / Semester 3 
ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

6 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 and 
aesthetic value. The structure of the design object, formed 
according to the laws of composition, receives such functional 

Түстану                                    
Цветоведение                                                            
Chromatics 
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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. 

7 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 представления об 
исторических этапах развития мировой художественной 
культуры, выявление на этой основе законов ее эволюции 
и одновременно приобретение студентами определенных 
навыков анализа произведений искусства с 
использованием некоторых искусствоведческих 
методических приёмов. Знать историю отечественного и 
зарубежного изобразительного искусства и обнаруживать 
связь и традиции в современном процессе. Умение 
применять полученные знания при создании различных 
арт-проектов. 

The formation of students' to form students' ideas about 
the historical stages of the development of world artistic 
culture, to identify 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 domestic 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. 

Композиция/ 
Композиция/ 
Composition  

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 
8 БП ТК 

БД КВ 
BD EK 

Классикалық 
сурет  
Классический 
рисунок  
Classic drawing 

7 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 профессионализм будущего дизайнера. 
Дисциплина направлена на формирование умения 
создавать зрительные трехмерные образы на двухмерной 
плоскости таких как – персонаж, среда, местность, 
действие, событие и многое другое, в зависимости от 
назначения. Формирование у студентов художественного 
вкуса, овладение теоретическими и методическими 
основами классического рисунка и композиции, 
творческой деятельности на основе академических 
требований. Умение применять полученные знания при 
создании различных 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, terrain, action, event, and much more, depending 
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 various art projects. 

Академиялық 
сурет                          
Академический 
рисунок                                                        
Academic drawing 

 

9 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Графиканың 
көркем 
техникалары/ 

7 Графиканың көркем құралдары қарындашпен, 
көмірмен, сиямен, түсті бормен, пастелмен және аралас 
техникамен таныстыру және олармен шығармашылық 

 
Академиялық 
сурет                          
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Художественные 
техники 
графики/ 
Artistic graphics 
techniques 

жұмыс жасауды меңгерту. Сонымен қатар графиканың 
заманауи материалдар мен тәсілдерін игеру. Студенттердің 
көркемдік талғамдарын қалыптастыру, шығармашылық 
қызметтінде дәстүрлі графиканың көркем тәсілдерін 
қолдану арқылы көркем жұмыс орындаудың  теориялық 
және әдіснамалық негіздерін  меңгеру. Осы пәнді оқыту 
барысында алған тәжірибелерін көркем шығармашылықта 
қолдана білуін қалыптастыру.  

Ознакомление с художественными средствами 
графики, такими как, рисование  карандашом, углем, 
тушью, сангвиной,  цветными мелками, пастелю и в 
смешанной технике и освоение работы выполнения 
творческих работ. А также освоения современных 
материалов и приемов графики. Формирование у студентов 
художественного вкуса, овладение теоретическими и 
методическими основами традиционной графики  и 
применение их в  творческой деятельности при  выполения 
художественных работ. Умение применять полученные 
знания при создании различных арт-проектов. 

Acquaintance with artistic means of graphics, such 
as, drawing with pencil, charcoal, ink, sanguine, crayons, 
pastels and in mixed techniques and mastering the work 
of performing creative works. As well as the development 
of modern materials and techniques of graphics. Formation of 
students' artistic taste, mastering the theoretical and 
methodological foundations of traditional graphics and their 
use in the creative work when doing artwork. The ability to 
apply this knowledge when creating various art projects. 

Академический 
рисунок                                                        
Academic drawing 

10 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Инженерлік 
графика 
Инженерная 
графика 
Engineering 
Graphics 

6 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 определенных 
графических моделей пространства, основанных на 
ортогональном проецировании и получение навыков в 
решении задач, связанных с пространственными формами 
и отношениями между ними. Данный курс является 
теоретической основой построения чертежей по 
специальности, которые представляют собой графические 
модели конкретных объектов. 

Study of ways to obtain certain graphic models of space 
based on orthogonal projection and gain skills in solving 
problems related 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 objects. 

 

11 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Компьютерлік 
графика 
Компьютерная 
графика 
Сomputer design 

6 Сызба/жобаларды басынан аяғына дейін 
компьютерде AutoCAD редакторында орындау – дизайн 
саласының нысандарын жобалауға қажет жаңа әдіспен 
таныстыру. Ортогоналды проекцияға негізделген белгілі 
бір графикалық кеңістік модельдерін алу жолдарын және 
кеңістіктік формалармен және олардың арасындағы қарым-
қатынастармен байланысты мәселелерді шешуде 
дағдыларды меңгеру. Әртүрлі жобаларды жасау кезінде 
алған білімдерін қолдану білуі. 

Выполнение чертежей / проектов в редакторе 
AutoCAD на компьютере от начала и до конца - внедрение 
нового способа проектирования объекта дизайна. Изучение 
способов получения определенных графических моделей 
пространства, основанных на ортогональном 
проецировании и получение навыков в решении задач, 
связанных с пространственными формами и отношениями 
между ними. Умение применять полученные знания при 
создании различных проектов. 

Performance of drawings / pictures in AutoCAD editor in 
the computer from the beginning to the end - introducing a new 
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way to design a design object. Study of ways to obtain certain 
graphic models of space based on orthogonal projection and 
gain skills in solving problems related to spatial forms and 
relationships between them. The ability to apply this 
knowledge when creating various projects. 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 
ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

12 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 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; 
географические и климатические факторы, ландшафт; 
уровень развития науки и техники; тип и направленность 
духовной культуры; архитектура; семантические системы 
и комплексы знаков, орнаментов и мотивов; 
изобразительное и декоративное искусство. Такой подход 
позволяет в обобщенной форме дать наиболее целостное 
представление о материальной культуре различных 
народов. 

This course presents the results of studies on the history 
and theory of styles, considered 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 climatic factors, landscape; the level of 
development 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. 

История искусства 
Өнер тарихы 
History of art 
 
 

13 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Компьютерлік 
дизайн        
Компьютерный 
дизайн                                         
Сomputer design 

5 Графикалық бейнелерді дайындау және өңдеу үшін 
компьютерлік жүйенің техникалық және бағдарламалық 
құралдарын пайдалану дағдыларын қалыптастыру, 
сонымен қатар  түрлі қарапайым дизайн-жоба жасау. 
Пәннің міндеттеріне студенттерді векторлық және 
растрлық графикалық бағдарламаларының негізгі 
ұғымдары мен принциптерімен таныстыру; кейбір 
графикалық модельдерді алу жолдарын зерттеу; 
жазықтықта түрлі векторлық және растрлық бейнелерді 
салу; дизайнерлік шешімдер табу; қарапайым дизайн-
жобалар жасау жатады. 

Формирование навыков использования технических и 
программных средств компьютерной системы для 
подготовки и обработки графических изображений, а 
также создания различных несложных дизайн-проектов. 
Задачи дисциплины: ознакомление студентов с основными 
понятиями и принципами работы векторных и растровых 
графических программ; изучение способов получения 
определенных графических моделей; изучение правил 
изображения на плоскости различных векторных и 
растровых изображении; решение дизайнерских задач; 
проектирование несложных дизайн-объектов. 

The formation of skills to use technical and software 
computer systems for the preparation and processing of graphic 
images, as well as the creation of various simple design 
projects. The objectives of the discipline: to familiarize 

Композиция                                          
Композиция                                          
Composition 



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

students with the basic concepts and principles of operation of 
vector and raster graphic programs; studying ways to get 
certain graphical models; studying the rules of the image on the 
plane of various vector and raster images; solving design 
problems; design of simple design objects. 

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

ООД КВ 
GCD EC 

Предпринимател
ьство 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 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 
сформировать у студентов готовность к 
предпринимательской деятельности и к организации 
бизнеса. Дисциплина представляет собой систематизацию 
нормативно-правовых, экономических, организационно-
управленческих знаний по вопросам становления, ведения 
предпринимательства и бизнеса, которые станут основой 
для развития 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 systematization of 
regulatory, economic, organizational and managerial 
knowledge on the formation, management of business and 
business, which will become the basis for the development of 
entrepreneurial thinking to solve specific problems and 
business situations 

 

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: modernization of Kazakhstan’s identity» set 
out the agenda for the coming years and announced: «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 

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

 



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

технологии по 
отраслям 
применения 
Digital 
technologies by 
branches of appli-
cation 

қарастырады.  
Дисциплина рассматривает этапы  внедрения и 

реализации Государственной программы Республики 
Казахстан «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 
қарсы мәдениет 
Антикоррупцион
ная культура 
Anti-corruption 
culture 

5 Дисциплина «Антикоррупционная культура» 
направления «Искусство и гуманитарные науки» 
необходима для всестороннего нравственного развития 
личности. Изучение законодательного  закрепления 
антикоррупционных норм для гуманитарных 
специальностей необходимо в связи с деятельностью 
специалистов в сферах лингвистики, искусство, дизайн и 
другие. Целью изучение данной дисциплины является 
формирование основ антикоррупционного зако-
нодательства для профилирующих специальностей. 

«Өнер және гуманитарлық 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. 

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  
GCD EC 

Экология 
негіздері және 
тіршілік 
қауіпсіздігі  
Основы 
экологии и 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти  
Fundamentals of 
ecology and life 
safety 

5 Адамзаттың басты құндылықтарына бағынышты 
жеке тұлғаның экологиялық 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 деңгейде экологиялық  ой-санасына 
байланысты. 

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 ілім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін 
арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әртүрлі 
жағдайында сөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс 
қолдану біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға 
бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу 
мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық 
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аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, 
тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. 
Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу 
мәдениеті. 
       Курс нацелен на повышение общей культуры речи 
обучающихся, формирование навыков и умений 
правильного употребления языковых средств в речи в 
различных ситуациях коммуникативного взаимодействия. 
     Основные признаки культуры речи. Нормативный, 
коммуникативный, этический аспекты культуры речи. 
Этика речевого общения. Речевые стратегии, тактики 
приемы. Причины коммуникативных неудач. Культура 
деловой устной и письменной речи. 
    The course is aimed at improving the general culture of 
speech of students, the formation 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 failures. Business culture 
of speakin gandwriting 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 
14 БП ТК 

БД КВ 
BD EK 

Графикалық 
дизайн 
элементтері және 
үдерістері/ 
Элементы и 
процессы 
графического 
дизайна/ 
Elements and 
processes of 
graphic design 

5 Курс шеңберінде графикалық дизайнның негіздерімен 
дизайндағы суреттер салу үшін көркемдік бейнені, 
көркемдік нысаны мен мағынасын (яғни, мағынтүзу 
типтерін), басқа пайдаланылатын логикалық принциптерді 
және композициялық техниканы құрудағы графикалық 
құралдарды таңдауды қарастырады. Студенттерді жобаның 
жаңа деңгейіне және кеңістіктік ойлауға дайындау, 
заманауи дизайнер үшін қажетті көркемдік талғамды және 
қиялды дамыту; дизайн саласында жұмыс істеу үшін 
білікті маман дайындау қарастырылған. 

В рамках курса рассматриваются основы графического 
дизайна, связанные с выбором выразительных средств 
графики в создании художественного образа, взаимосвязи 
художественной формы и смысла (типы 
смыслообразования), другие используемые логические 
принципы и композиционные приемы построения 
изображения в графическом дизайне. Подготовить 
студентов к новому уровню проектного и 
пространственного мышления, развитие художественного 
вкуса, фантазии, необходимых для современного 
дизайнера; подготовить квалифицированного специалиста 
для работы в области дизайна. 

The course covers the basics of graphic design related to 
the choice of expressive means of graphics in creating an 
artistic image, the relationship of artistic form and meaning 
(types of meaning), other used logical principles and 
compositional techniques for constructing images in graphic 
design. To prepare students for a new level of project and 
spatial thinking, the development of artistic taste, fantasy, 
necessary for a modern designer; prepare a qualified specialist 
to work in the field of design. 

Түстану                                    
Цветоведение                                                            
Chromatics 
 
 

15 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Стилизация 
әдістері мен 
тәсілдері/ 
Приемы и 
методы 
стилизации/ 
Techniques and 
methods of 
stylization 

5 Стилизациялау – суреттердің нысанын, көлемі мен 
түсінің өзгеруінің дәстүрлі әдістерінің көмегімен 
суреттелген объектілерді сәндік түрлендіру. Стилдеу, 
түрлендіру нысанның өзіне тән бейнелік негіздеріне сай 
болуы мүмкін немесе жанама мазмұнына сай қолданылған 
тәсіл болуы мүмкін. Бірінші жағдайда, әдетте, 
«бейнелелік» жалпылама сомдау әдісі, ал екіншісінде – 
«бейлік емес»: өмір тәжірибесіне негізделген 
ассоциативтік байқау тәсілі қолданылады.  

Стилизация представляет собой декоративное 
обобщение изображаемых объектов с помощью ряда 
условных приемов изменения формы, объемных и 
цветовых отношений. Стилизовать, преобразовывать 
форму можно по собственному признаку и по 
привнесенному свойству. В первом случае используется, 

Композиция                                          
Композиция                                          
Composition 
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как правило, «изобразительный» путь обобщения, а во 
втором – «неизобразительный»: ассоциативный, 
основанный на наблюдении и жизненном опыте.  

Stylization is a decorative generalization of the depicted 
objects with the help of a number of conventional methods of 
changing the shape, volume and color relations. Stylize, 
transform the form can be on their own grounds and the 
introduced property. In the first case, as a rule, the 
«pictorial»way of generalization is used, and in the second – 
«non-imaginative»: associative, based on observation and life 
experience.  

16 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Арнайы сурет 
Специальный 
рисунок  
Special drawing 
 
 

5 Студенттерді жобаның жаңа деңгейіне және кеңістіктік 
ойлауға, көркемдік талғамды дамытуға, қазіргі заманғы 
дизайнерге қажетті қиялын дамыта отырып, дизайн 
саласындағы жұмысқа білікті маман дайындау. Бағдарлама 
студенттерді пәннің мақсаттары мен міндеттерімен 
таныстыруды қарастырады. Дизайнердің кәсіби қызметіне 
жобаның көркем графикалық шешімін таба білуі міндетті. 

Подготовить студентов к новому уровню проектного и 
пространственного мышления, развитие художественного 
вкуса, фантазии, необходимых для современного 
дизайнера; подготовить квалифицированного специалиста 
для работы в области дизайна. Программой 
предусматривается ознакомление студентов с целями и 
задачами дисциплины. Значение графической подачи 
замысла дизайнера в профессиональной подготовке 
дизайнера. 

To prepare students for a new level of project and 
spatial thinking, the development of artistic taste, 
imagination, necessary for a modern designer; prepare a 
qualified specialist to work in the field of design. The 
program provides for familiarizing students with the goals and 
objectives of the discipline. The value of graphic presentation 
of the designer's intention in the professional training of the 
designer. 

Академиялық 
сурет                          
Академический 
рисунок                                                        
Academic drawing 
 
 

17 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Көркем бейнелеу 
тәсілдері/ 
Приемы 
художественного 
изображения/ 
Artistic image 
techniques 

5 Бұл курс қолмен орындалатын графиканың 
ерекшеліктеріне арналған және негізгі графикалық 
әдістемелерге шолу жасайды:  әртүрлі жобаланған 
нысандардың графикалық көріністері ерекшеліктерімен 
танысу;  қолмен жобалау нысанында қолданылатын 
құралдармен және материалдармен танысу; белгілі 
графикалық жұмыстарды көшіру арқылы графикалық 
тапсырмаларды тәжірибелік дағдыларын дамыту; түрлі-
түсті, қара-ақ графиканың әртүрлі, дербес таңдалған 
әдістерінде жобаларды графикалық ұсынудың 
практикалық әдістерін дамыту. 

Данный курс посвящен специфике ручной графики и 
представляет собой обзор основных графических техник: 
ознакомление со спецификой графического изображения 
различных проектируемых объектов; знакомство с 
инструментами и материалами, применяемыми в ручной 
проектной графике; отработка практических навыков 
графической подачи путем копирования известных 
произведений графики; отработка практических приемов 
графической подачи проектов в различных, 
самостоятельно выбранных техниках черно-белой графики. 

This course is devoted to the specifics of manual graphics 
and provides an overview of the main graphic techniques: 
familiarization with the specifics of the graphic representation 
of various projected objects;  familiarity with the tools and 
materials used in the manual project schedule; development of 
practical skills of graphic submission by copying of known 
works of graphics; development of practical methods of 
graphical presentation of projects in various, independently 
selected techniques of black and white graphics. 

Түстану  
Цветоведение  
Chromatics 

5 семестр /5 семестр / Semester 5 
ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

18 БП 
ЖООК 

Типографика 
Типографика  

6 «Типография» пәні графикалық дизайн саласындағы 
құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған, мәтінді 

Түстану                                    
Цветоведение                                                            
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БД ВК 
BD UK 

Тypography  жобалау және типографиялық мәнерлерді тереңдету, 
классикалық модернистік және постмодернистік 
типографиялық тілдің дамуы бойынша білімдерін 
тереңдетуді көздейді. Бұл пәнді оқу барысында жұмыс 
үстелі графикалық редакторларымен және баспаханада 
қолданылатын басқа да технологиялық құралдармен 
жұмыс істеу дағдылары алынды. 

Дисциплина «Типографика» направлена на 
формирование у будущих специалистов в области 
графического дизайна компетенции в работе над 
оформлением текста и углубление знаний в процессе 
изучения типографических стилей, освоение языка 
классической модернистской и постмодернистской 
типографики.  В ходе изучения данной дисциплины 
приобретаются навыки работы с настольными 
графическими редакторами и другими технологическим 
оборудованиями, используемых в типографии. 

The discipline «Typography» is aimed at the formation of 
future specialists in the field of graphic design competence in 
the work on the design of the text and deepening knowledge in 
the study of typographic styles, the development of the 
language of classical modernist and postmodern typography. In 
the course of studying this discipline, the skills of working with 
desktop graphic editors and other technological equipment used 
in the printing house are acquired. 

Chromatics 
 

19 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, управляемых человеком. Она включает в себя 
такие понятия, как антропометрия, биомеханика, гигиена 
труда, физиология труда, техническая эстетика, 
психология труда, инженерная психология.  
Приобретаются методы применения для создания 
благоприятной среды для жизни и трудовой деятельности 
человека. 

«Ergonomics» – the applied scientific discipline concerned 
with the study and creation of effective systems managed by 
man. It includes such concepts as anthropometry, 
biomechanics, occupational health, occupational physiology, 
technical aesthetics, occupational psychology, engineering 
psychology. Acquired application methods to create an 
enabling environment for human life and work. 

Композиция                                          
Композиция                                          
Composition 
 
Компьютерлік 
дизайн        
Компьютерный 
дизайн                                         
Сomputer design 

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

БД КВ 
BD EK 

Классикалық 
кескіндеме/ 
Классическая 
живопись/ 
Classic painting 

6 Қалыптастыру кезінде базалық дайындау ісін жаңа 
бастаған дизайнер 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 подготовки начинающего 
дизайнера закладывается основа  всего понимания  законов 
изображения на плоскости. Как и все базовые дисциплины, 
классическая живопись является одной из граней, 
определяющей профессионализм будущего дизайнера. 
Дисциплина направлена на формирование умения 
создавать зрительные трехмерные образы на двухмерной 
плоскости (персонаж, среда, местность, действие, событие 
и многое другое) в зависимости от назначения.  

When forming the basic training of a novice designer, the 
basis of all understanding of the laws of the image on the plane 

Академиялық 
кескіндеме                   
Академическая 
живопись                         
Аcademic painting 
 
Композиция                                            
Композиция                                           
Composition  
 
Өнер тарихы 
История искусства 
History of art 
 
Түстану                                    
Цветоведение                                                            
Chromatics  
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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 (character, environment, terrain, action, event, and more), 
depending on the purpose.  

21 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Кескіндеменің 
көркем 
техникалары/ 
Художественные 
техники 
живописи/ 
Artistic painting 
techniques 

6 Білім алушыларды кескіндеменің түрлі көркем 
техникалары мен акварель, гуашь, акрил, майлы бояу 
сияқты бейнелеу құралдарымен және басқа да заманауи 
материалдармен таныстыру. Кескіндеменің бейнелеу 
өнеріндегі алатын орнын, оның көркемдік қасиеттерін 
және жазу мәнерінің сипаттамасы туралы  білім беру. 
Кескіндемеде көркем шешім жасаудың заңдылықтары мен 
әдістемелік орындау реттілігін қолдану арқылы түрлі 
бейнелеу және шығармашылық міндеттерді дұрыс әрі 
сенімді түрде шеше білуге үйретеді.   

Ознакомления обучающихся с различными 
художественными техниками и выразительными 
средствами, такими как акварель, гуашь, акрил, масло и 
другими современными материалами. Дать знания о 
значении живописи в изобразительном искусстве, о ее 
художественных своиствах и о характерных манерах 
письма. Научить умению правильно и уверенно решать 
различные изобразительные и творческие задачи, 
используя закономерности и методическую 
последовательность выполнения живописной работы. 

Familiarization of students with various artistic 
techniques and expressive means, such as watercolor, 
gouache, acrylic, oil, and other modern materials. Give 
knowledge of the value of painting in art, its artistic properties 
and the characteristic manners of writing. Teach the ability to 
correctly and confidently solve various visual and creative 
tasks using patterns and methodological sequence of painting 
work. 

Түстану  
Цветоведение  
Chromatics 

22 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Графикалық 
дизайнның 
тарихы мен 
жіктелуі/ 
История и 
классификация 
графического 
дизайна/ 
History and 
classification of 
graphic design 

7 Графикалық дизайнның даму тарихы мен оның 
салалық жіктелуі қарастырылады. Графикалық дизайнның 
салаларының қалыптасу кезеңдері мен айырмашылықтары 
салыстырмалы түрде талданылады. Графикалық дизайн 
саласындағы дамудың даму кезеңдерін және 
айырмашылықтарды салыстырмалы талдау жасылады. 
Графикалық дизайнның негізгі бағыттарының жіктелуі 
бойынша сипаттамасы берілген: баспа, жарнама, брендинг, 
веб және моушн дизайны және медиа дизайн. 

Рассматривается история становления графического 
дизайна и типология его сфер.  Проводится сравнительный 
анализ по этапам развития и по различным сферам 
графического дизайна. Дается квалификационная 
характеристика по основным сферам графического 
дизайна: полиграфия, реклама, брендинг, веб и моушн 
дизайни и медиадизайн. 

The history of the formation of graphic design and 
the typology of its spheres are considered. A 
comparative analysis of the stages of development and in 
various areas of graphic design. The qualification 
characteristic of the main areas of graphic design is 
given: printing, advertising, branding, web and motion 
design and media design. 

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

23 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Жобалаудың 
дәстүрлі 
тәсілдері және 
перспектива/ 
Традиционные 
методы 
проектирования 
и перспектива/ 
Traditional design 
methods and 
perspective 

7 Пән жоспарларды, бөлімдерді, фасадтарды, бас-
жоспарларды, перспективаларды және макеттерді  орындау 
түрінде кәсіби ақпаратты білдіру құралы болып табылады. 
Сонымен қатар перспектива заңдылықтары және 
түрлерімен таныстырады.  Оларды дизайн салаларында 
жобалық жұмыс істеуде қолдану дағдыларын 
қалыптыстырады.  

Дисциплина  является инструментом выражения 
профессиональной информации в виде чертежей планов, 
разрезов, фасадов, генеральных планов, перспектив и 
выполнение макетов. Это также представляет перспективы 

Жобалау әдістері 
Методы 
проектирования 
Design method 
 
Компьютерлік 
дизайн        
Компьютерный 
дизайн                                         
Сomputer design  
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и типы перспектив. Они нормализуют свои навыки 
использования в проектных работах. 

The discipline is a tool for expressing professional 
information in the form of drawings of plans, sections, facades, 
master plans, prospects and execution of layouts. It also 
introduces the perspectives and types of perspectives. They 
normalize their skills of use in project design work. 

24 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Adobe Indesign 
компьютерлік 
редакторы/ 
Компьютерный 
редактор Adobe 
Indesign/ 
Computer editor 
Adobe Indesign 

6 Компьютерде жобалық жұмыстарды орындау үшін 
қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды 
меңгеру; жобалау бағдарламалары мен векторлық 
графикалық редакторлармен жұмыс істеудің кәсіби 
әдістерін оқып үйрену. Adobe Indsign компьютерлік 
редакторының техникалық мүмкіндіктерін игеріп, қажетті 
практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Приобрести теоретические знания и освоить 
практические навыки, необходимые для выполнения на 
компьютере дизайнерских проектов; изучить 
профессиональные приемы работы с программами верстки 
и с векторными графическими редакторами. Изучить 
технические возможности компьютерного редактора Adobe 
Indsign и приобрести необходимые практические навыки. 

Acquire theoretical knowledge and master the 
practical skills necessary to carry out design projects on 
a computer; learn professional techniques for working 
with layout programs and vector graphic editors. Learn 
the technical capabilities of the Adobe Indsign computer editor 
and acquire the necessary practical skills. 

Компьютерлік 
дизайн        
Компьютерный 
дизайн                                         
Сomputer design 

25 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Жобалау 
әдістері/ 
Методы 
проектирования/ 
Design Methods 
 

6 «Жобалау әдістері» пәні түрлі құндылықтар 
объектілерінің дизайнын айырмашылықтарымен және 
ерекшеліктерімен ерекшелендіруге мүмкіндік береді. 
Дизайн мәселелерін сәтті шешу үшін, дизайнер дизайнның 
барлық негізгі заңдарын игеруі керек және оларды 
тәжірибеде қолдануы керек. Бұл пәнді оқып-үйрену 
барысында практикалық дағдыларды брендті, 
корпоративтік стилі, плакаттар сериясы, кітабының 
дизайны және тағы басқалар сияқты графикалық жобалау 
объектілерінің дизайны жасалады. 

Дисциплина «Методы проектирование» позволяет 
выделять различия и особенности проектирования 
объектов разного значения. Для успешного решения 
проектных задач дизайнеру необходимо освоить все 
основные законы проектирования, и уметь использовать 
эти знания на практике. В ходе изучения данной 
дисциплины приобретаются практические навыки по 
проектированию объектов графического дизайна такие 
как, брендбук, корпоративный стиль, серия плактов, 
дизайн книги и мн.др.  

The discipline «Design Methods» allows you to highlight 
the differences and features of the design of 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. To successfully solve design 
problems, the designer must master all the basic laws of 
design, and be able to use this knowledge in practice. In the 
course of studying this discipline, practical skills are acquired 
in the design of graphic design objects such as brandbook, 
corporate style, a series of plaktov, design of a book, and many 
others. 

Арнайы сурет                                           
Специальный 
рисунок                                
Special drawing 
 
Компьютерлік 
дизайн        
Компьютерный 
дизайн                                         
Сomputer design 

6 семестр / 6 семестр / Semester 6 
26 БП 

ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Этнодизайн  
Этнодизайн 
Ethnodynamics 

5 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 

Өнер тарихы 
История искусства 
History of art 
 
Материалдық 
мәдениет және 
дизайн тарихы 
История 
материалной 
культуры и 
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возрождение» и «Культурное наследие» на 
государственном уровне, направленных на модернизацию 
национальной культуры. История развития традиционного 
национального этнического искусства и применения 
современных художественных методик проектирования 
для овладения различными художественными приемами и 
технологиями. 

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 culture. 
The history of the development of traditional national ethnic art 
and the application of modern art design techniques to 
mastering various art techniques and technologies. 

дизайна 
 
Композиция                                          
Композиция                                          
Composition 
 
 

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

БД КВ 
BD EK  

Фотографика  
Фотографика 
Photographics 

5 Пән бойынша практикалық дағдылар: фотосурет 
тарихы, фотокөшіру, бейнелеу жабдықтары, фотосессия, 
фотоматериалдар, компьютерлік өңдеу, стилистика, 
тақырыптық фотосуреттер, арнайы эффекттерді 
жарықтандыру, арнайы фотосурет техникасы сияқты 
пәндер бойынша оқытылады және меңгеріледі. Суреттерді 
өңдеу негіздері сияқты, Photoshop-тің алынған кескіндерін 
өңдеу. 

По дисциплине изучаются и пробретаются 
практические навыки по следующим разделам: история 
фотографии, фотокомпозиция, съемочная аппаратура, 
фоторепортаж, мастерство фотохудожника, компьютерная 
обработка, стилистика, предметная съемка, постановка 
света для съемки спецэффектов, особые приемы 
фотосъемки.  А также по основам обработки 
фотоизображений, обработка полученных 
фотоизображений в программе Photoshop. 

Practical skills in the following sections are studied and 
mastered in the discipline: history of photography, 
photocomposition, imaging equipment, photo essay, photo 
artist skill, computer processing, stylistics, subject 
photography, setting up light for special effects, special 
photography techniques. As well as on the basics of processing 
images, processing the resulting images in Photoshop. 

Компьютерлік 
дизайн        
Компьютерный 
дизайн                                         
Сomputer design  
 
Түстану                                    
Цветоведение                                                            
Chromatics 
 
Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 
 
Типографика                         
Типографика                                     
Тypography  
 

28 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 электронных 
изображений, осуществляемое не путём компьютерных 
моделей, а при помощи использования человеком 
компьютерных имитаций традиционных инструментов 
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 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. 

Компьютерлік 
дизайн 
Компьютерный 
дизайн  
Сomputer design  

 

29 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Арт-дизайн 
Aрт-дизайна 
Art-Design 
 

5 Пән арт-дизайнның бейнелеу өнері мен 
дизайнының симбиозы нәтижесінде пайда болып, 
шығармашылық қызметтің жеке саласы ретінде 
қалыптасуының тарихи кезеңдері туралы және оның 

Өнер тарихы 
История искусства 
History of art 
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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 
independent sphere of creative activity, resulting 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 possess various 
artistic techniques and technologies for creating art 
objects in the areas of design. 

Материалдық 
мәдениет және 
дизайн тарихы 
История 
материалной 
культуры и 
дизайна 
 
  

30 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Визуалды 
өнердің 
заманауи 
тенденциялары 
Современные 
тенденции 
визуального 
искусства 
Current trends in 
visual art  

5 Курс визуалды көркем өнерінің қазіргі заманғы 
тенденцияларымен таныстырады. Жаһандану және 
жаппай ақпараттандыру дәуірінің ықпалынан 
туындаған өзгерістердің, олардың визуалды көркем 
өнер мен дизайнға әсер етеуі нәтижесінде пайда 
болған сандық өнер, медиа дизайны, моушн дизайн 
және т.б. сияқты жаңа тенденциялар мен дизайн 
түрлерінің пайда болуына ықпал ету себептерін 
түсіндіреді.  

Курс знакомить обучающихся с современными 
тенденциями визуального искусства.  Объясняет причины 
значительных изменении происходящих в сферах 
культуры в эпоху глобализации и всеобщей 
информатизации, которые сказываются и на визуальном 
искусстве и дизайне содействуя возникновению новых 
тенденции и видов, такик как цифровое искусство, 
медиадизайн, моушндизайн и т.д.  

A course to acquaint students with the modern trends 
of visual art. Explains the reasons for significant changes 
taking place in cultural fields in the era of globalization 
and general informatization, which also affect visual art 
and design, contributing to the emergence of new trends 
and types, such as digital art, media design, motion 
design etc. 

Өнер тарихы 
История искусства 
History of art 

 

31 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Бредбукті 
орындау 
Разработка 
брендбука 
Brand book 
design 

6 Курс фирмалық стильді қалыптастыру дағдыларын 
дамыту – фирмалық ерекшелікті айқындайтын белгі, 
логотип, қаріп, түс және олардың қолданылу 
стандарттарына және басқа да өзгермейтін элементтерге 
негізделген компанияның графикалық тұрақты 
конструкциялар жиынтығын жасауды үйретеді. 
Брендбукті құру және әзірлеу саласындағы кәсіби 
дағдылары игеріледі. 

Курс прививает навыки по созданию фирменного 
стиля, совокупность графических постоянных, 
представляющих компанию ее аудиторию – знак, логотип, 
шрифты, цвета, стандарты их использования и другие 
неизменяемые элементы. Пробретаются 
профессиональные навыки в сфере создания торговых 
марок и разработки брендбука. 

The course instills skills for creating corporate 
identity, a set of graphic constants representing the 
company to its audience - a sign, logo, fonts, colors, 
standards for their use and other immutable elements. 

Компьютерлік 
дизайн        
Компьютерный 
дизайн                                         
Сomputer design  
 
Түстану                                    
Цветоведение                                                            
Chromatics 
 
Жобалау әдістері 
Методы 
проектирования 
Design method 
 
Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 
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Professional skills in the field of brand building and 
brand book development are mastered. 

32 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Корпоративтік 
стильдің 
компьютерлік 
шешімі 
Компьютерное 
решение 
корпоративного 
стиля 
Corporate style 
computer solution  

6 Графикалық компьютерлік редакторды графикалық 
дизайнның негізгі құралы ретінде қолдана отырып, 
корпоративтік стиль түзудің практикалық дағдыларын 
меңгеру. Үстел үсті баспа жүйелері мен әртүрлі 
графикалық пакеттермен (векторлық бейнелермен жұмыс 
жасау, растрлық суреттерді қабылдау және өңдеу, мәтін 
редакторлары мен орналасу бағдарламалары, бейне өңдеу 
технологиялары), мультимедиялық пакеттермен жұмыс 
жасаудың кәсіби дағдыларды игеру.  

Освоение практических навыков по созданию 
корпоративного стиля с применением компьютерных 
графических редакторов, как  основного  инструмента  
графического  дизайна. Изучение  и  получение 
профессиональных  навыков  работы  с  настольными  
издательскими  системами и разнообразными  
графическими  пакетами (работа  с векторными  
изображениями,  получение  и  обработка  растровых  
изображений, текстовые  редакторы  и  программы  
верстки, технологии  видеомонтажа), пакеты  
мультимедиа. 

Mastering practical skills in creating corporate style 
using computer graphic editors as the main tool of 
graphic design. Studying and obtaining professional 
skills in working with desktop publishing systems and 
various graphic packages (working with vector images, 
receiving and processing bitmap images, text editors and 
layout programs, video editing technologies), 
multimedia packages. 

Компьютерлік 
дизайн 
Компьютерный 
дизайн  
Сomputer design  
 
Жобалау әдістері 
Методы 
проектирования 
Design method 
 

 

33 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Арнайы 
кескіндеме 
Специальная 
живопись 
Special painting  

6 Курс дизайнның салаларында қолданылатын түрлі 
заманауи көркем техника мен технологияларды меңгеруге 
үйретеді. Сонымен қатар графиканың заманауи 
материалдар мен тәсілдерін игеруді,  студенттердің 
көркемдік талғамдарын қалыптастыру, шығармашылық 
қызметтінде дәстүрлі графиканың көркем тәсілдерін 
қолдану арқылы арт-нысандарды орындаудың  теориялық 
және әдіснамалық негіздерін  меңгеруді қарастырады.  

Курс обучает различным художественным техникам и 
технологиям современной живописи применяемые в 
сферах дизайна. А также предусматривает освоения 
современных материалов и приемов графики, 
формирование у студентов художественного вкуса, 
овладение теоретическими и методическими основами 
традиционной графики  и применение их в  творческой 
деятельности при  выполения арт-объектов.  

The course teaches various artistic techniques and 
technologies of modern painting used in the fields of 
design. It also provides for the development of modern 
materials and techniques of graphics, the formation of 
students' artistic taste, mastering the theoretical and 
methodological foundations of traditional graphics and 
their use in creative activities when performing art 
objects. 

Түстану  
Цветоведение  
Chromatics 

 

34 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Мүсін және 
пластикалық 
модельдеу  
Скульптура и 
пластическое 
моделирование 
Sculptures and 
Plastic Modeling 

6 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, 

Өнер тарихы 
История искусства 
History of art  
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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 various art 
projects. 

7 семестр / 7 семестр /Semester 7 
ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

35 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Заманауи дизайн 
Современный 
дизайн 
Modern design 

5 Пәннің 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 формирует 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 forms the ideas about the principles and 
ways of development of design at the present stage, 
about its characteristic features, understanding of the 
basic concepts of building space, form, their relationship 
with world outlook and world perception of man, the 
development of culture in general.  The material covers the 
period from the late XIX, XX and early XXI centuries. 

Өнер тарихы 
История искусства 
History of art  
 
Материалдық 
мәдениет және 
дизайн тарихы 
История 
материалной 
культуры и 
дизайна 
 
Компьютерлік 
дизайн        
Компьютерный 
дизайн                                         
Сomputer design 
 

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

БД КВ 
BD EK 

Вебдизайн 
Вебдизайн 
Web design 

7 Пән WEB-дизайн, WEB-беттермен жұмыс істеу және 
мультимедиялық элементтерді тиімді үйлестіру, сондай-ақ 
заманауи технологияларды қолдануға қабілетті 
мамандарды даярлау бойынша WEB-дизайны, 
студенттердің дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру 
бойынша әдістемелік және тұжырымдамалық теориялық 
ақпаратты, болашақ кәсіби қызметте пайдаланылатын 
WEB-сайттарды дамыту және қызмет көрсету әдістерін 
оқып-үйренуге бағытталған. 

Дисциплина направлена на изучение 
методологических и концептуальных теоретических 
сведений о WEB-дизайне, формирование у студентов 
умения и навыков работы с WEB-страницами и 
эффективного комбинирования элементов мультимедиа, а 
также подготовка специалистов, умеющих применять 
современные методики разработки и сопровождения WEB-
сайтов, используемых в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

The aim of the course is to study methodological and 
conceptual theoretical information about WEB-design, 
formation of students ' skills and abilities to work with WEB-
pages and effective combination of multimedia elements, as 
well as training of specialists who are able to apply modern 
methods of development and maintenance of WEB-sites used 
in further professional activities. 

Компьютерлік 
дизайн        
Компьютерный 
дизайн                                         
Сomputer design  
 
Композиция                                          
Композиция                                          
Composition  
 
Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 

37 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Плакат өнері 
Искусство 
плаката 
Poster art 

7 Пән плакат өнерінің дамуы бойынша базалық білімдері 
мен түрлі дәстүрлі және заманауи көркем тәсілдерді 
қолдана отырып плакат жасаудыың практикалық 
дағдыларын қалыптастырады. Плакат өнерінің саласында 
жаһандық өзгерістер мен проблемаларға деген көзқарасын 
білдіретін жаңа әдістер пайда болуының себептерін 
түсіндіре отырып, кәсіби дағдыларды меңгеруді 
қарастырады.  

Дисциплина формирует базовые знания по истории 
развития искусства плаката и практические навыки по 

Композиция                                          
Композиция                                          
Composition  
 
Өнер тарихы 
История искусства 
History of art  
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созданию плакатов, применяя различные традиционные и 
современные художественные приемы. Предусматиривает 
приобретения профессиональных навыков по созданию 
плактов, разъясняя причину появления в сфере плакатного 
искусства новых методов выражения своего отношения к 
глобальным изменениям и проблемам.  

Discipline forms the basic knowledge of the history of 
the development of poster art and practical skills for 
creating posters, applying various traditional and modern 
artistic techniques. It envisages the acquisition of 
professional skills to create plaktov, explaining the 
reason for the emergence in the field of poster art of new 
methods of expressing their attitude to global changes 
and problems. 

38 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Колористика 
Колористика 
Coloristics 

6 Пәнді оқыту барысында студенттер колористиканың 
заңдылықтарынан теориялық блім алады және оларды 
графикалық дизайнның салаларының түрлі нысандарын 
жасауда қолдану  дағдыларын меңгереді. Бұл пәннің негізгі 
мақсаты болашақ дизайнерлерге түстер теориясын, 
олардың жіктелуін, адам түсінің қабылдану 
сипаттамаларын, қауымдастықты, рәміздерді және 
олардың қолдану үлгілерін білу арқылы күрделі жобалау 
жобаларын жасауда практикалық дағдыларды үйрету. 

В ходе изучения дисциплины студенты получают 
теоретические знания о закономерностиях колористики и 
приобретают навыки по созданию различных объектов по 
видам графического дизайна. Основная задача данной 
дисциплины – научить будущих дизайнеров практическим 
навыкам создания сложных дизайн-проектов с 
применением знаний о теории цветв, об их классификации, 
об особенностиях восприятия цвета человеком, об 
ассоциациях, о символах и о закономерностиях их 
применения. 

During the study of the discipline, students receive 
theoretical knowledge of the laws of color and acquire skills in 
creating various objects by type of graphic design. The main 
objective of this discipline is to teach future designers practical 
skills in creating complex design projects using knowledge of 
the theory of colors, their classification, the characteristics of 
human color perception, associations, symbols, and the patterns 
of their application. 

Түстану                                    
Цветоведение                                                            
Chromatics 
 
Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 
 

 

39 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Түстік 
комбинаторика/ 
Цветовая 
комбинаторика/ 
Color 
combinatorics 

6 Пәнді оқып-үйрену барысында студенттер түстік 
комбинаторика туралы білімдерін қалыптастырады. Түстік 
комбинаторика үлгілерін  құруда түстік үйлесім заңдары 
мен ережелерін қолдану әдістерін және оларды 
графикалық дизайн салаларында қолданудың практикалық 
тәсілдерін меңгереді. Осы пәнді оқыту барысында алған 
кәсіби тәжірибелерін түрлі арт-жобаларды іске асыру 
барысында қолдан білуін қалыптастыру көзделеді.  

В ходе изучения дисциплины студенты 
формируют знания о комбинаторике цвета. Изучают 
методы применения законов и правил цветовой 
гармонии для создания цветовых комбинаторных 
моделей и приобретают практические навыки 
способов их применения в графическом дизайне. 
Формирование умения применять полученный 
практисеский опыт при создании различных арт-проектов. 

During the study of the discipline, students form 
knowledge of the combinatorics of color. They study 
methods of applying laws and rules of color harmony to 
create color combinatorial models and acquire practical 
skills in the ways they are used in graphic design. 
Formation of the ability to apply the practical experience 
gained in creating various art projects. 

Түстану 
Цветоведение  
Chromatics 
 
Композиция 
Композиция 
Composition  
 
 

40 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Жарнама және 
баспа графикасы 
Рекламная и 

6 Пән жарнаманың негізгі түсініктерін, көрнекі тілдің 
негізгі құралдарын, жарнамалық кескіндерді және т.б. 
үйретуге бағытталған. Бұл пәнді оқу барысында 

Типографика                                      
Типографика                                           
Тypography  
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печатная 
графика 
Аdvertising and 
printed graphics 

практикалық дағдылар жарнамалық кескіндерді 
графикалық түрлендіруде, баспа және виртуалды 
жарнамалық өнімдерді жасау үшін әртүрлі графикалық 
көркемдік әдістерді қолданудың практикалық дағдылары 
қалыптасады. 

Дисциплина нацелена на изучения основных понятии о 
рекламе, основных средств визуального языка, рекламные 
образы и т.д. В ходе изучения данной дисциплины 
приобретаются практические навыки по графической  
трансформация рекламных образов, методы применения 
различных графических художественных приемов 
создания рекламных продукций, как печатных, так и 
виртуальных.  

Discipline is aimed at learning the basic concepts of 
advertising, the basic means of visual language, advertising 
images, etc. In the course of studying this discipline, practical 
skills are acquired in the graphic transformation of advertising 
images, methods of applying various graphic artistic techniques 
for creating advertising products, both printed and virtual. 

 
Компьютерлік 
дизайн        
Компьютерный 
дизайн                                         
Сomputer design 

41 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қаріп дизайны 
Дизайн шрифта 
Design of Foint 

6 Қаріп дизайнының мазмұны мен формасының жалпы 
теориялық аспектілерін, оның жекелеген элементтерін, 
қаріп композицияларын, оны жобалау нысандарындағы 
байланыс құралы ретінде қолданудың кейбір қағидаларын, 
қаріптердің негізгі категорияларының шығу тегіне және 
олардың дизайнының тарихи қалыптасуы жағдайында 
олардың дамуының шарттарын қарастырады және 
қаріптерді құрастыру мен жобада қаріптерді қолдану 
дағдылары меңгеріледі. 

Рассматриваются общетеоретические аспекты 
содержания и формы шрифта, его отдельных элементов, 
шрифтовых композиций, а также некоторые принципы 
применения его в качестве средства коммуникации в 
объектах дизайна, вопросы происхождения главных 
категорий шрифтов и обусловленность их развития в 
историческом формировании дизайна и предполагается 
приобретение навыков по построению шрифтов и по 
применению шрифтов в дизайн-проектах. 

The article considers general theoretical aspects 
of the content and form of a font, its individual elements, 
font compositions, as well as some principles of its use 
as a means of communication in design objects, the 
origin of the main categories of fonts and the 
conditionality of their development in the historical 
design formation and assumes the acquisition of skills in 
building fonts and on the use of fonts in design projects. 

Композиция 
Композиция 
Composition  
 
Типографика 
Типографика  
Тypography  
 
  

42 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

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. Өнім дизайнын жасау 
технологиясында басты фактор ретінде және таңдалған 
стилистикаға сай материалдардың қасиеттерін қолдану. 
Жобалау және оны іске асыру барысында жаңа 
материалдарды оңтайлы қолдану. 

Ознакомление с новыми и новейшими материалами в 
различных специализациях дизайна; овладение навыками 
поиска новых материалов, конструкций, программ при 
учебном и реальном проектировании. Изучение свойств 
изобразительных материалов. Применение свойств 
материалов как фактор в выборе технологий исполнения 
продукта дизайна и в выборе соответствующей 
стилистики. Овладение умением правильного применения 
новых материалов при проектировании и реализации 
проекта. 

Exciting new and innovative materials in 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 

Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 
 
Графикалық 
дизайнның тарихы 
мен  жіктелуі 
История и 
классификация 
графического 
дизайна  
History and 
classification of 
graphic design 
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material properties as a factor in the choice of design product 
execution technologies. Use material properties to select the 
appropriate style. Mastering the ability to properly use new 
materials in the design and implementation of the project 

43 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Заманауи 
жобалау әдістері/ 
Современные 
методы 
проектирования/ 
Modern design 
methods 

5 Пән студенттердің дизайндағы компьютерлік жобалау 
дағдыларын дамытуға 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 направлена на развитие у студентов 
навыков по компьютерному проектированию в дизайне. 
Приобретение знаний о методах компьютерного 
проектирования объектов дизайна, технологиях создания 
трехмерной среды, изучение программ по постобработке 
растровых изображений, предпечатная подготовка 
изображений. 

Discipline is aimed at developing students' skills in 
computer-aided design in design. Acquisition of 
knowledge about the methods of computer-aided design 
objects, technologies for creating a three-dimensional 
environment, the study of programs for the post-
processing of raster images, prepress image preparation. 

Жобалау әдістері 
Методы 
проектирования 
Design method 
 
Компьютерлік 
дизайн        
Компьютерный 
дизайн                                         
Сomputer design  
 
Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 

8 семестр /8 семестр /Semester 8 
44 БП 

ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

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

5 Пән дизайн саласындағы нормативтік және 
заңнамалық құжаттармен таныстыруға және оларды 
дизайн-жобалауда  оларды қолдану ережелерін игеруге 
бағытталған. Бұл пәнді оқып-үйрену барысында 
практикалық дағдыларды осы нормативтік-құқықтық 
құжаттаманың талаптарына сәйкес әртүрлі жобалық 
жобаларда қолдану дағдысы қалыптасады. 

Дисциплина нацелена на ознокомления с различными 
нормативнными и правовыми документациями в сферах 
дизайна и правилами их применения в дизайн-
проектировании. В ходе изучения данной дисциплины 
приобретаются практические навыки их применения в 
различных дизайн-проектах в соответствии с требованиями 
подобного рода нормативных и правовых документации.  

Discipline is aimed at understanding with various 
regulatory and legal documentation in the areas of design and 
the rules for their use in design. In the course of studying this 
discipline, practical skills are acquired for their application in 
various design projects in accordance with the requirements of 
this kind of regulatory and legal documentation. 

Жобалау әдістері 
Методы 
проектирования 
Design method 
 
Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 

 

45 КП 
ЖООК 
ПД ВК 
РD UK 

Дизайн-жобаны 
басқару  
Управление 
дизайн-проектом  
Design project 
management  

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

Дисциплина изучает методы управления дизайн-
проектом на всех стадиях проектирования: от замысла до 
реализации. Разработка и утверждение эскизного и 
рабочего проекта, авторский надзор, работа с 
документацией, согласование проекта с государственными 
организациями, комплектация 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 documentation, 
coordination of the project with state organizations, equipment 
of the object, interaction with related partner organizations. 

Жобалау әдістері 
Методы 
проектирования 
Design method  
 
Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 
 

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

ПД КВ 
РD EK 

Жарнама және 
маркентинг  
Реклама и 
маркетинг 

5 «Жарнама және маркетинг» пәні жарнамалық  дизайн 
саласында қызмет  түрлерімен болашақ мамандарды 
таныстыру және бұл салада табысты еңбек ету үшін 
маркентинг жүргізе білу жолдарымен таныстыруға 

Түстану                                    
Цветоведение                                                            
Chromatics 
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Advertising and 
marketing 

бағытталған.  
Дисциплина «Реклама и маркетинг» направлен на 

ознакомление будущих специалистов с деятельностью в 
области рекламного дизайна и ознакомление со способами 
обеспечения успеха маркетинга в этой области. 

The subject of Advertising and Marketing" is aimed at 
acquainting future professionals with activities in the field of 
advertising design and familiarization with ways to make 
marketing successful in this area. 

47 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қаптаманы 
құрастыру және 
оның дизайны  
Конструирова-
ние упаковки и 
его дизайн  
Construction and 
packaging design 

5 Пән қаптаманың дизайныны пайда болуы мен дамуы 
тарихы бойынша қаптаманың жаңа конструкциялық 
шешімдерін жасауда жобалау, инженерлік және ғылыми 
зерттеу мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін базалық 
білімдерін қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар 
қаптаманы құрылымдаудың жаңа тәсілдері мен 
тенденцияларын қолдану арқылы түрлі ұаптамалар жасау 
бойынша практикалық дағдылары қалыптасады.  

Дисциплина нацелена на формирование базовых 
знаний по истории возниковение и развития дизайна 
упаковки, обеспечивающую решение проектных, 
конструкторских и научно-исследовательских задач 
необходимыз при создании их новых конструкций. А 
также приобретаются практические навыки по созданию 
дизайна различных упаковок с применением новых 
методов  и тенденции конструрирования.  

Discipline is aimed at the formation of basic 
knowledge on the history of the emergence and 
development of packaging design, providing a solution 
to design, engineering and research tasks necessary to 
create their new designs. And also acquired practical 
skills to create the design of various packages using new 
methods and design trends. 

Компьютерлік 
дизайн        
Компьютерный 
дизайн                                         
Сomputer design  
 
Түстану                                    
Цветоведение                                                            
Chromatics 

48 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Видео және 
моушн-дизайн 
Видео и моушн-
дизайн 
Video and motion 
design 

6 Видео және моушн-дизайнер қозғалыстың 2D 
графикасы, яғни басқаша айтқанда, статикалық суреттердің 
анимациясы болып табылатын қозғалыс графикасын 
жасаумен айналысады. Қозғалыс графикасы бейне, аудио 
және мәтінді бір анимациялық сюжетке біріктіреді. 
Сонымен қатар, ақпарат берудің үш арнасы – сурет, дыбыс, 
мәтін қолданылады. Кешенде олар көрерменнің 
эмоционалды қабылдауына күшті әсер етеді: мәтін назар 
аударады, ал дыбыс пен графика жадында жарқын түрде 
басып шығарылады. Қозғалыс графикасының негізгі 
міндеті – пайдаланушыларды өнім туралы мүмкіндігінше 
хабардар ету және назар аудару. 

Видео и моушн-дизайнер занимается созданием 
моушн-графики, которая представляет собой 2D-графику 
в движении, иными словами, анимационное оформление 
статических изображений. Моушн-графика объединяет 
видео, аудио и текст в единый анимационный сюжет. 
Одновременно используется три канала передачи 
информации - изображение, звук, текст. В комплексе они 
оказывают более сильное воздействие на эмоциональное 
восприятие зрителя: текст привлекает внимание, а звук 
и графика отпечатываются в памяти ярким образом. 
Главная задача моушн-графики – привлечь и удерживать 
внимание, максимально информируя пользователей 
о продукте. 

Motion-designer is engaged in the creation of motion-
graphics, which is a 2D-graphics in motion, in other words, the 
animation of static images. Motion graphics combines video, 
audio and text into a single animated plot. At the same time, 
three channels of information transmission are used - image, 
sound, text. In the complex, they have a stronger impact on the 
emotional perception of the viewer: the text attracts attention, 
and the sound and graphics are imprinted in the memory in a 
bright way. The main task of motion graphics is to attract and 
hold attention, informing users about the product as much as 
possible. 

Компьютерлік 
дизайн        
Компьютерный 
дизайн                                         
Сomputer design  
Композиция                                          
Композиция                                          
Composition  
 
Основы дизайна 
Дизайн негіздері 
Design Basics  
 
Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 

49 КП ТК Медиа өнімдер 6 Пән медиа өнімдерінің дизайнын және олардың Компьютерлік 
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ПД КВ 
РD EK 

дизайны 
Дизайн медиа 
продукций  
Media Products 
Design 

жіктелуін теориялық білімдерін қалыптастырады. 
Графикалық дизайнның негізгі құралы ретінде кәсіби 
графикалық компьютерлік редакторларды қолдана отырып, 
негізгі көркемдік үлгілерге және эргономикалық 
талаптарға негізделген әртүрлі құндылықтардағы медиа 
өнімдерін жобалауда кәсіби дағдыларды қалыптастыру. 
Үстел үсті баспа жүйелері. Әртүрлі графикалық 
пакеттермен жұмыс жасауда кәсіби дағдыларды игеру 
(векторлық бейнелермен жұмыс жасау, растрлық 
суреттерді қабылдау және өңдеу, мәтін редакторлары мен 
орналасу бағдарламалары, бейне өңдеу технологиялары), 
мультимедиялық пакеттер. 

Дисциплина формирует теоретические знания по 
дизайну медиа продукции и об их классификации. 
Закладывает профессиональные навыки по созданию 
дизайна медиа продукций различного значения, 
основываясь на базовые художественные закономерности 
и эргономические требования, применяя 
профессиональные графические компьютерные редактора 
в качестве основного  инструмент  графического  дизайна. 
Настольные  издательские  системы. Изучение  и  
получение профессиональных  навыков  работы  с  
разнообразными  графическими  пакетами (работа  с 
векторными  изображениями,  получение  и  обработка  
растровых  изображений, текстовые  редакторы  и  
программы  верстки, технологии  видеомонтажа), пакеты  
мультимедиа. 

Discipline forms the theoretical knowledge of the design 
of media products and their classification. Paving professional 
skills in creating design of media products of various values, 
based on the basic artistic patterns and ergonomic 
requirements, using professional graphic computer editors as 
the main tool of graphic design. Desktop publishing systems. 
Learning and gaining professional skills in working with a 
variety of graphic packages (working with vector images, 
receiving and processing raster images, text editors and layout 
programs, video editing technologies), multimedia packages. 

дизайн        
Компьютерный 
дизайн                                         
Сomputer design  
 
Композиция                                          
Композиция                                          
Composition  
 
Основы дизайна 
Дизайн негіздері 
Design Basics  
 
Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 

50 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Инфографика  
Инфографика 
Infographics 
 

6 Бұл пән студенттерді көрнекі жазықтықты жобалау 
кезінде пайдаланылатын графикалық ақпараттандыру 
саласындағы құралдар мен теориялармен, сонымен қатар 
қалалық ортадағы, қоғамдық интерьерлердегі, кеңселер 
және т.б. орындардағы ақпаратты таратудың оңтайлы 
құралы  инфографиканы қолдану әдістерімен 
қаруландыруға бағытталған. Қазіргі заманда ақпараттарды 
іскерлік ортада инфографика әдісін қолданып ұсыну кең 
тарлалған. Өйткені құр мәтіннен гөрі ақпаратты 
көпшілікке бірден түсінікті етіп графикалық символ 
ретінде ұсыну адамның қабылдауына ыңғайлы болып 
келеді.  

Данная дисциплина направлена на вооружение 
студентов знаниями и умениями пользоваться 
инфографикой как инструментарием, так и теорией в этой 
области, которая применяется в распостронении 
информации в форме графики на изобразительной 
плоскости, широко применяемой в городской среде, 
общественных интерьерах и офисах и т.д.  В современном 
мире информация широко используется в бизнес-среде с 
использованием инфографики. Представление информации 
в виде графического символа для общественности, а не 
текста, является более удобным для человека. 

This discipline is aimed at arming students with 
the knowledge and skills to use infographics both tools 
and theory in this area, which is used in distributing 
information in the form of graphics on the graphic plane, 
widely used in urban environments, public interiors and 
offices, etc. In today's world, information is widely used 
in the business environment using infographics. 
Presentation of information in the form of a graphic 
symbol for the public, rather than text, is more 

Компьютерлік 
дизайн        
Компьютерный 
дизайн                                         
Сomputer design  
 
Основы дизайна 
Дизайн негіздері 
Design Basics 
 
Композиция                                          
Композиция                                          
Composition  
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convenient for a person. 
51 КП ТК 

ПД КВ 
РD EK 

Графикалық 
дизайн 
нысандарын 
құрылымдау 
Конструировани
е объектов 
графического 
дизайна 
Construction of 
objects grafics 
design 

6 Пән графикалық дизайнның түрлі нысандарын 
құрыламдау кезінде кәсіби дағдыларды 
қалыптастыруға бағытталған. Практикалық 
сабақтарда графикалық дизайн объектілерін құру 
әдістері, элементтер мен олардың қосылыстары 
принциптері, объектілер мен құрылымдардың 
классификациясы, оларды модельдеу әдістері мен 
ережелері қарастырылған. 

Дисциплина нарпавлена на формирования 
профессиональных навыков по конструированию 
различных объектов графического дизайна.  
Практические занятия охватывает методы 
конструирования объектов графического дизайна, 
принципы действия элементов и их связей, 
классификация объектов и конструкций, приемы и 
правила их моделирования.  

Discipline is applied to the formation of professional 
skills in the construction of various objects of graphic 
design. Practical classes include methods of constructing 
objects of graphic design, principles of operation of 
elements and their connections, classification of objects 
and structures, techniques and rules for modeling them. 

Основы дизайна 
Дизайн негіздері 
Design Basics 
 
Композиция                                          
Композиция                                          
Composition 
 
Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 

9 семестр /9 семестр /Semester 9 
52 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 Бұл пәнде студенттер ғылыми зерттеулерге және оның 
сатыларына қойылатын талаптарды зерттейді. Ғылыми 
жұмыстардың белгілі бір аспектілерімен танысып, 
дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша өз зерттеулерін 
жүргізеді. Бұл пәнді оқып-үйрену барысында ғылыми 
жұмыстың дағдылары мен жобалау мәселелерінде 
(дайындықтың бейіндік бағыттарына сәйкес) өзіндік 
жұмыс дағдыларын меңгеру, зерттеу әдістері мен 
тәжірибелерін меңгеру. 

По данной дисциплине студенты изучают требования к 
проведению научного исследования и его этапы. 
Знакомятся с отдельными аспектами научного труда и 
осуществляют собственное исследование по теме 
дипломной работы. А также по данной дисциплины 
является развитие у студентов выпускного курса навыков 
ведения самостоятельной работы, овладение методикой 
исследования и экспериментирования при решении 
разрабатываемых в дипломном проекте проблем и 
вопросов в области дизайна (согласно профилю 
направления подготовки). 

In this discipline, students study the requirements for 
scientific research and its stages. Get acquainted with certain 
aspects of scientific work and carry out their own research on 
the topic of the thesis. The purpose of studying this discipline is 
the development of final-year students of skills of independent 
work, mastering the methods of research and experimentation 
in the solution developed in the thesis project problems and 
issues in design (according to the profile directions of 
preparation). 

Материалдық 
мәдениет және 
дизайн тарихы 
История 
материалной 
культуры и 
дизайна 
 
Жобалау әдістері 
Методы 
проектирования 
Design method 
 
Графикалық 
дизайн 
типологиясы                   
Типология 
графического 
дизайна                
Typology of graphic 
design  
 
Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 

53 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Дизайн-
қызметінің 
психологиялық 
ерекшеліктері 
Психологичес-
кие особенности 
дизайн- 
деятельности 
Psychological 
features of design 
activity 

6 Пән студенттерді дизайнердің кәсіби қызметінде 
проблемаларды шешудің психологиялық ерекшеліктері 
мен таныстыруға бағытталған. Заманауи психологияның 
негізгі ережелерін келесідей тақырыптармен таныстырады: 
психологиялық теория; көркем және көрнекі қабылдау; 
қабылдау психологиясы; адамның материалдық 
шынайылығының сенсорлық көрінісі принциптері, заңдары 
мен қасиеттері; дизайнердің кәсіби қызметінің 
психологиялық ерекшеліктері; кәсіби байланыс 
дизайнерлерінің психологиялық негіздері; іскерлік 
келіссөздер; дизайн топтарын басқару психологиясы; 
дизайнердің кәсіби қызметінде проблемаларды шешудің 
психологиялық ерекшеліктері қарастырылады.  

Дисциплина направлена на получение студентами 

Жобалау әдістері 
Методы 
проектирования 
Design method 
 
 
Графикалық 
дизайн жіктелуі                   
Классификация 
графического 
дизайна                
Typology of graphic 
design  
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знаний о психологических закономерностях протекания 
процесса творческой деятельности дизайнера. Знакомит с 
основными положениями современной психологии по 
таким темам как: психологические теории искусства; 
искусство и визуальное восприятие; психология 
восприятия; принципы, закономерности и свойства 
чувственного отражения человеком материальной 
действительности; психологическая характеристика 
профессиональной деятельности дизайнера; 
психологическая характеристика личности дизайнера; 
психологические основы профессионального общения 
дизайнеров; деловые переговоры; психология управления 
дизайн-коллективом; психологические особенности 
решения проблемных задач в профессиональной 
деятельности дизайнера. 

Discipline is aimed at students obtaining knowledge 
about the psychological patterns of the process of the 
designer’s creative activity.This course introduces the main 
provisions of modern psychology on such topics as: the 
psychological theory of art; art and visual perception; 
psychology of perception; principles, laws and properties of 
sensory reflection of human material reality; psychological 
characteristics of professional activity of the designer; the 
psychological characteristics of the individual designer; 
psychological foundations of professional communication 
designers; business negotiations; psychology of management 
the design team; psychological features of problem solving in 
the professional activities of the designer. 

Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 
 
Түстану                                    
Цветоведение                                                            
Chromatics 
 

54 КП 
ЖООК 
ПД ВК 
РD UK 

Жобаалды 
талдау/ 
Предпроектный 
анализ/ Pre-
project analysis 

6 Пәнді оқып-үйрену студенттерді жобалаудың басты 
міндеттерімен таныстыру, бір нысаннан бастап тұтас 
көрнекі-коммуникациялық ортаның жобасын жасауға 
дейін, сондай-ақ бастапқы жағдайға талдау жасаудағы 
(жобалау алдындағы және жобалық талдау деп аталатын) 
жобалық талдаудың мазмұны мен рәсімдерімен 
таныстыруға бағытталған. 

Изучения дисциплины нацелена на ознакомление 
студентов с основными задачами проектирования, а также 
содержанием и процедурами дизайнерского анализа 
исходной ситуации (так называемым предпроектным и 
проектным анализом) для выработки обоснованного 
подхода к объекту проектирования от отдельного объекта 
до визуально-коммуникационную среду.  

The discipline studies are aimed at familiarizing 
students with the main design tasks, as well as the 
content and procedures of the design analysis of the 
initial situation (the so-called pre-project and project 
analysis) to develop a reasonable approach to the design 
object from a single object to the visual-communication 
environment. 

Жобалау әдістері 
Методы 
проектирования 
Design method 
 
Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 

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

ПД КВ 
РD EK 

Графикалық 
дизайн 
нысандарын 
жобалау 
Проектирование 
объектов 
графического 
дизайна 
Design of objects 
of graphic design 

7 Пән графикалық дизайндағы жобалау туралы базалық 
білімді қалыптастыруға бағытталған. Практикалық 
сабақтар графикалық дизайн нысандарын жобалау әдістері, 
элементтер мен олардың өзара  байланысы принциптері, 
нысандар мен құрылымдардың классификациясы, оларды 
модельдеу әдістері мен ережелерін қамтиды. Оқу 
аяқталғаннан кейін бакалаврлар кез-келген күрделі 
графикалық дизайн объектілерін құрастыра алуы қажет. 

Дисциплина нацелена на формировние базовых знании 
по проектированию  в графическом дизайне. Практические 
занятия охватывает методы проектирования объектов 
графического дизайна, принципы действия элементов и их 
связей, классификация объектов и конструкций, приемы и 
правила их моделирования. По оканчанию обучения 
бакалавры должны уметь проектировать объекты 
графического дизайна любой сложности.  

Discipline aims to form a basic knowledge of design 
in graphic design. Practical classes include methods of 

Основы дизайна 
Дизайн негіздері 
Design Basics 
 
Композиция                                          
Композиция                                          
Composition 
 
Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 
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designing graphic design objects, principles of operation of 
elements and their connections, classification of objects and 
structures, techniques and rules for modeling them. Upon 
completion of training, bachelors must be able to design 
graphic design objects of any complexity. 

56 БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Үшөлшемді 
моделдеу және 
визуализация 
Трехмерное 
моделирование и 
визуализация 
Three-
dimensional 
modeling and 
visualization 

7 Пән графикалық дизайн нысандарын жобалауда 
компьютерлік модельдеу дағдыларын дамытуға 
бағытталған. Нысандарды компьютерлік жобалау әдістері 
туралы білім алу, үш өлшемді ортаны құру 
технологиялары, растрлық кескіндерді өңдеуден кейінгі 
бағдарламалармен жұмыс істеуді игеру, суреттерді баспаға 
алдын-ала дайындау. 

Дисциплина нацелена на развитие навыков по 
компьютерному моделированию объектов графического в 
дизайне. Приобретение знаний о методах компьютерного 
проектирования трехмерных объектов дизайна, 
технологиях создания трехмерной среды, изучение 
программ по постобработке растровых изображений, 
предпечатная подготовка изображений. 

Discipline is aimed at developing skills in computer 
modeling of graphic objects in design. Acquisition of 
knowledge about the methods of computer-aided design 
objects, technologies for creating a three-dimensional 
environment, the study of programs for post-processing of 
raster images, pre-press preparation of images. 

Жобалау әдістері 
Методы 
проектирования 
Design method 
 
Компьютерлік 
дизайн        
Компьютерный 
дизайн                                         
Сomputer design  
 
Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 

57 КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қаланың 
визуалды-
коммуникация-
лық ортасының 
дизайны/   
Дизайн 
визуально-
коммуникационн
ой среды города/ 
Design of the 
visual 
communication 
environment of 
the city 

6 «Қаланың визуалды-коммуникациялық ортасының 
дизайны» пәні эргономикалық талаптарды және 
инклюзивті дизайн ережелерін ескере отырып, қаланың 
визуалды-коммуникативті ортасын ұйымдастыру 
заңдылықтары туралы білімдері мен қала отрасындағы 
визуальды коммуникациялық ортаны құрастырудың кәсіби 
дағдыларын қалыптастырады.  

Дисциплина «Проектирование визуально-
коммуникационной среды города» формирует знания 
о закономерностях организации визуально-
коммуникативной среды города с учетом 
эргономических требований и инклюзивных правил 
проектирования, а также формирует 
профессиональные навыки визуальной 
коммуникационной среды в городе. 

The discipline «Designing the visual communication 
environment of the city» creates knowledge about the 
patterns of organization of the visual communication 
environment of the city, taking into account ergonomic 
requirements and inclusive design rules, and also forms 
the professional skills of the visual communication 
environment in the city. 

Жобалау әдістері 
Методы 
проектирования 
Design method 
 
Эргономика  
Эргономика  
Ergonomics 



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

 
 


