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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / 
Passport of Educational Program  

 
Қолдану саласы/ 
Область применения /  
Application area 

   Білім беру бағдарламасы дизайнның түрлі салаларында қызмет етуге 
құзіретті магистрлерді даярлауға арналған. 
  Образовательная программа предназначена для подготовки магистров в 
области дизайна. 

The educational program is designed to prepare masters in design. 
Білім беру бағдарламасының 
коды мен атауы/Код и 
наименование 
образовательной программы / 
The code and name of 
education program 

7М02121 - «Дизайн» ғылыми-педагогикалық бағытта 
7М02121 - «Дизайн» научно-педагогическое направление 
7М02121 - «Design» scientific and pedagogical direction 

Нормативтік-құқықтық 
қамтылуы/Нормативно-
правовое обеспечение / The 
regulatory and legal support 

«Білім» туралы Қазақстан Республикасының Заңы  
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 
стандарты (31.10.2018ж. №604) 
Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 
ережелері (30.10.2018 ж. №595) 
Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері 
(12.10.2018 ж. №563) 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды дайындау 
бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж. №569) 
 
Закон Республики Казахстан «Об образовании» 
Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования 
(31.10.2018, №604),  
Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 
образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования 
(30.10.2018 г. №595) 
Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 
(12.10.2018 г. №563) 
Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским 
образованием (13.10.2018 г. №569) 
 
 Education Act of the Republic of Kazakhstan  
State General Education Standard on higher education (31.10.2018, № 604) 
Standard Rules for the Activities of Educational Organizations that Implement 
Study Programs of Higher and (or) Postgraduate Education (30.10.2018 №595) 
Rules for the Organization of the Educational Process on the Credit Technology of 
Education (12.10.2018, №563) 
Classifier of Areas of Training with Higher and Postgraduate Education 
(13.10.2018 №569) 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках 
образовательной программы / Profile map of education program  

ББ мақсаты/Цель ОП / 
Objective of EP 

Сәулеттік, графикалық және өндірістік дизайн салаларында кәсіби 
шығармашылық міндеттерді шешуге қаблетті; мәдениет, өнер және дизайнның 
өзекті мәселелерін шешумен айналыса алатын өнертану ғылымының 
магистрін кәсіби даярлау. 

Профессиональная подготовка магистра искусствоведческих наук,  
способного решать профессиональные художественно-проектные задачи в 
сферах архитектурного, графического и промышленного дизайна; решающего 
актуальные задачи культуры, искусства и дизайна. 

Professional training of Master of Arts and Sciences, capable of solving 
professional artistic and design tasks in the fields of architectural, graphic and 
industrial design; solving actual problems of culture, art and design. 

 
Білім беру бағдарламасының 
тұжырымдамасы/ Концепция 
образовательной программы/ 
The concept of education 
program 

Дизайнның барлық салаларында дизайнның түрлі нысандарын жобалауда 
көркем шешім қолдануға ғылыми тұрғыдан қарайтын, сонымен қатар дизайн-
білім беру салаларында кәсіби қызмет атқаратын өнертану магистрін даярлау. 

Подготовка магистра искусствоведческих наук, способного заниматься 
профессиональной деятельностью во всех сферах дизайна, применяя научный 
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подход при решении художественных задач в проектировании различных 
объектов дизайна, а также имеющего соответствующие компетенции для 
работы в области дизайн-образования. 

Preparation of Master of Arts and Sciences, capable of professional activity in all 
areas of design, applying a scientific approach to solving artistic problems in the 
design of various objects of design, as well as having the appropriate competencies 
to work in the field of design education 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  
Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 
Присуждаемая степень: 
Awarded degree: 

Өнертану ғылымдарының магистрі 7М02121-«Дизайн» білім беру бағдарламасы 
бойынша.  
Магистр искусствоведческих наук по образовательной программе 7М02121- 
«Дизайн». 
Master of Arts according to the educational program 7М02121- «Design». 

Маманның 
лауазымдарының 
тізімі/Перечень должностей 
специалиста / List of a 
specialist’s positions 

– Сәулеттік орта дизайнері; визуалды-коммуникациялық орта дизайнері; заттық 
орта дизайнері;  
– дизайн нысандарын (сәулеттік кеңістік, жарнамалық, баспаханалық, өндірістік 
және т.б.) жобалаумен айналысатын мекемелердің жетекшісі; 
– мәдениет ҒЗИ ғылыми қызметкері; ҒЗИ ғылыми лаборатория жетекшісі, 
дизайн саласының аналитигі;  
– жоғары оқу орны оқытушысы; колледж оқытушысы, дизайн және визуалды 
өнер салаларына маман даярлайтын білім беру мекемелерінің оқытушысы; түрлі 
көркемөнер  мекемелерінің дизайн-студиясының жетекшісі. 
– Дизайнер архитектурной среды; дизайнер визуально-коммуникационной 
среды; дизайнер предметной среды;  
– руководитель различных организации, занимающихся проектированием 
объектов дизайна (архитектурного пространства, рекламной, полиграфической, 
промышленной и мн.др.); 
– научный сотрудник НИИ культуры; руководитель научной лабораторий НИИ; 
аналитик в сферах дизайна;  
– преподаватель вуза; преподаватель колледжа; занимающихся  подготовкой 
специалистов для сфер дизайна и визуального искусства; руководитель дизайн-
студии и различных художественных учреждений. 
- Designer of the architectural environment; designer of the visual communication 
environment; designer of the subject environment;  
- head of various organizations involved in the design objects (architectural space, 
advertising, printing, industrial etc.).  
- researcher at the research Institute of culture; head of research laboratories research 
Institute; analyst in the field of design;  
- University and college lecturers; College teacher; teacher of secondary schools; 
teacher of educational institutions involved in the training of specialists for the fields 
of design and visual art; head of the design Studio and various art institutions. 

Кәсіби қызмет 
саласы/Область 
профессиональной 
деятельности / The area of 
professional activity 

 – Дизайнның барлық (сәулеттік, визуалды коммуникациялық және өндірістік) 
салаларында кәсіби қызмет атқару; 
– мәдениет, визуалды өнер және дизайн мәселерімен айналысатын  зерттеу 
институттарында ғылыми қызметпен айналысу,    
– дизайн-білім беру (жоғары, орта және бастапқы деңгей) саласында ғылыми-
педагогикалық қызметпен айналысу. 
– Профессиональной деятельностью  в сферах дизайна (архитектурного, 
визуально-коммуникационного и промышленного); 
– научной деятельностью в исследовательских институтах, касающихся 
проблем культуры, визуального искусства и дизайна;   
– научно-педагогической деятельностью в сфере дизайн-образования (высшего, 
среднего и начального уровня). 
- Professional activity in the fields of design (architectural, visual-communication and 
industrial); scientific activities in research institutes concerning the problems of 
culture, visual art and design; research and teaching activities in the field of design 
education (higher, secondary and primary level). 

Кәсіби қызмет 
объектісі/Объект  
профессиональной 
деятельности/ The object of 
professional activity 

– Дизайнерлік қызмет атқаратын түрлі компаниялар, агенттіктер мен студиялар;  
– мәдениет, оның ішінде визуалды өнер мен дизайн мәселелерін шешумен 
айналысатын ғылыми-зерттеу институттары, лабораториялар мен студиялар; 
– барлық деңгейлерді қамтитын білім беру, оның ішінде дизайнға бейімдеумен 
айналысатын ұйымдар. 
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– Различные компании, агентства и студии, занимающиеся дизайнерской 
деятельностью;  
– научно-исследовательские институты, лабораторий и студии, 
профилирующихся на решениях проблем культуры, в частности визуального 
искусства и дизайна; 
– организации образования всех уровней, в частности занимающиеся дизайн-
образованием. 
- Various companies, agencies and studios engaged in design activities;  
- research institutes, laboratories and studios, profiled in solving the problems of 
culture, visual art and design;   
- educational organizations at all levels, those involved in design education. 

Кәсіби қызмет фукциясы/ 
Фукции профессиональной 
деятельности/ Functions of 
professional activity 

Өнертану магистрінің кәсіби қызмет функцияларына келесілер жатады:  
біріншіден  – дизайнның барлық салаларында, яғни сәулеттік, графикалық және 
өндірістік дизайнның жеке салалық ерекшеліктеріне тән кәсіби дағдыларды 
қолдана отырып, кәсіби қызмет атқару; екіншіден – түрлі дизайн салаларына тән 
зерттеу әдіснамасын қолдана отырып, ғылыми тұрғыдан қарау арқылы зерттеу 
міндеттерін шеше білу; үшіншіден – дизайн-білім беру салаларында қызмет 
атқару үшін қажетті педагогикалық құзіреттілігінің болуы. 

К профессиональным функциям магистра искусствоведческих наук относятся 
следующие: во-первых – заниматься профессиональной деятельностью во всех 
сферах дизайна,  таких как архитектурный, графический и промышленный 
дизайн, применяя специфические навыки, свойственные к конкретному виду 
дизайн-сферы;  во-вторых – применять научный подход при решении 
исследовательских задач, учитывая особенности методологии исследования, 
применяемых в различных сферах дизайна; в-третьих – иметь 
соответствующие педагогические компетенции для работы во всех областях 
дизайн-образования. 

The following are the professional functions of the Master of Arts in Art Studies: 
firstly, to engage in professional activities in all areas of design, such as architectural, 
graphic and industrial design, applying specific skills inherent to a particular type of 
design sphere; secondly, to apply a scientific approach in solving research problems, 
taking into account the specifics of the research methodology used in various areas of 
design; thirdly, to have appropriate pedagogical competencies for work in all areas of 
design education. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Profile of Competences   
 

Жалпы кәсіби құзыреттілік (ЖКҚ) / 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)/ 

General professional competences (GPC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК мөлшері)/  
Результаты обучения (единицы ОПК)/ 

The result of training(GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 
(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 
результаты обучения (единицы компетенций)/ 

The name of courses that form the results of 
training (units of competences) 

ЖКҚА - Ғылыми-зерттеушілік және 
педагогикалық құзіреттіліктер 

Дизайннан білім беру саласында ғылыми 
зерттеу жасау  әдістері, тәсілдері, формалары 
мен жүйелерін меңгеруі және соның аясында 
эксперименттік жұмыс жасауы мен ғылыми 
нәтижелерді қажетті сынақтардан өткізуге 
құзіретті.  Білім беру үдерісін басқаруға, 
бақылауға және нәтиже шығаруға бейім. 

ОПКА - Научно-исследовательские и 
педагогические компетенции 

Способность владеть приемами, 
методами, формами, системами учебной 
деятельности в рамках эксперимента в дизайн-
образовании. Быть компетентным в 
управлении процессами исследований и 
разработок, достижении результатов, 
обобщении, представлении рекомендаций в 
области исследований, необходимых для 
решения выбранной проблемы. 

СРСА - Scientific research and 
pedagogical compilers 

Ability to master the techniques, methods, 
forms, systems of learning activities as part of an 
experiment in design education. To be competent 
in managing research and development processes, 
achieving results, generalizing, presenting 
recommendations in the field of research 
necessary to solve a selected problem. 

ОН1 - Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның 
ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық 
сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады 

РО1 - Анализировать основные мировоззренческие и методологические 
проблемы, в т.ч. междисциплинарного характера, исследуемые в науке на 
современном этапе ее развития и использовать результаты в профессиональной 
деятельности 

RT1 – Analyze world outlook and methodological problems, including cross-
disciplinary ones, arising in science at the present stage of its development as well as 
uses its results in professional activities.  

1. Шетел тілі (кәсіби) / Иностранный язык 
(профессиональный) / Foreign language 
(Professional)  

2. Ғылым тарихы және философиясы / История и 
философия науки / History and philosophy of Science 

ВЖКҚ6  - заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті 
дағдыны игеру білу 

ВОПК6  – владеть современными педагогическими технологиями и 
обладать коммуникативными способностями  

ВGPC6 – possess modern pedagogical technologies and communication skills 

1. Шетел тілі (кәсіби) / Иностранный язык 
(профессиональный) / Foreign language 
(Professional)  
2. Жоғары мектеп педагогикасы / Педагогика 
высшей школы / High school pedagogy  
3. Басқару психологиясы / Психология управления / 
Management psychology 
4. Педагогикалық практика / Педагогическая 
практика / Teaching internship  

ОН3 - Дизайнда білім беру саласындағы ғылыми жұмыстарды жүргізудің 
әдістемесін меңгерген, дизайндағы негізгі элементтер мен әдістерді зерттеу; 
дизайнерлік білім беру саласындағы эксперимент шеңберінде білім беру 
қызметінің әдістерін, формаларын, жүйелерін меңгеру. 

РО3 – Владеть методологией ведения научной работы в сферах дизайн-
образования, изучить основные элементы и методы исследований в дизайне; 
освоить приемы, методы, формы, системы учебной деятельности в рамках 
эксперимента в сфере дизайн-образования. 

RT3 - Master the methodology of conducting scientific work in the areas of 
design education, to study the basic elements and methods of research in design; 
master the techniques, methods, forms, systems of educational activities in the 
framework of the experiment in the field of design education. 

1. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, жоспарлау 
және әдістемесі/ Организация, планирование и 
методика научных исследований/ Organization, 
planning and  methodics of scientific researches 

2. Дизайндағы зерттеу әдістері/ Методы 
исследования в дизайне/ Research methods in design 

3. Заманауи дизайндағы этностиль/ Этностиль в 
современном дизайне /Ethnic style in modern design 
 

ОН4  - Дизайн-білім берудегі оқытудың жаңа технологияларын қажетті 
ғылыми-педагогикалық тәсілдерді қолдана отырып, болжамдау және ғылыми-
экспериментальды жұмыспен ұштастыра отырып, олардың нәтижесін 
қорытындылай және ұсыныс жасай отырып меңгеру.  

РО4 - Овладеть новыми технологиями обучения в дизайн-образовании, 

1. Дизайн-білім берудегі оқытудың жаңа 
технологиялары/ Новые технологии обучения в 
дизайн-образовании /New learning technologies in 
design education  

2. Дизайн нысандарын құрылымдаудың 
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применяя необходимые научно-педагогические приемы, их теоретической 
основой; прогнозируя и проведя научно-экспериментальную работу, делая 
выводы и предложения по их результатам.  

RT4 - Mastering new technologies of teaching in art education, applying the 
necessary scientific and pedagogical methods, their theoretical basis; predicting and 
conducting scientific and experimental work, making conclusions and suggestions 
on their results. 

заманауи әдістері/ Современные методы 
конструирования объектов дизайна/ Modern methods 
of design objects construction 

3. Арт-нысандарды құрылымдаудың заманауи 
әдістері/ Современные методы конструирования арт-
объектов / Modern methods of construction Art-objects  

ОН5  - Дизайнның дамуының ғылыми және теориялық аспектілері туралы 
білімдерін көрсету, оны әлемдік мәдениеттің бөлігі ретінде қарау, дизайн, 
бейнелеу өнері мен архитектура арасындағы параллелді, тұжырымдамалық 
тұрғыда да, көркемдік мәселелерге практикалық шешімдер мен әртүрлі 
жобаларды іске асыруда. 

РО5 – Демонстрировать знания о научных и теоретических аспектах 
разработки дизайна как части мировой культуры, параллельном воплощении 
практических решений и различных проектов, концептуальных и 
художественных вопросов дизайна, изобразительного искусства и архитектуры. 

RT5 - Demonstrate knowledge of the scientific and theoretical aspects of 
design development as part of world culture, the parallel embodiment of practical 
solutions and various projects, conceptual and artistic issues of design, visual arts 
and architecture. 

1. Дизайнның ғылыми-теориялық әдіснамасы/ 
Научно-теоретическая методология дизайна/ 
Scientific theoretical design methodology 

2. Эргономика  теориясы мен тарихы/ Теория и 
история эргономики/ Theory and history of 
ergonomics  

3. Заманауи жобалау әдістері мен материалдар/ 
Современные методы проектирования и материалы/ 
Modern methods of designing and materials 

Кәсіби құзыреттілік(КҚ)/  
Профессиональные компетенции (ПК)/ 

Professional Competences (PC) 
 

Оқыту нәтижелері (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК)/  
The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 
(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 
результаты обучения (единицы компетенций)/ 
Name of courses that form the results of training 

(units of competences)  

КҚА- Өндірістік және басқарушылық 
құзыреті. Дизайнның өндірістік саласында 
қызмет етуге қажетті кәсіби және 
басқарушылық құзіретіліктерінің болуы.  

ПКА- Производственно-управленческие 
компетенции. Способность осуществлять 
профессиональную и управленческую 
деятельность в сферах производства дизайна. 

РСА- Production and management 
competences.  Ability to carry out professional and 
management activities in the fields of design. 

ОН6 - Ортаны адамның қабылдауының психологиялық ерекшеліктері 
туралы білімдерін, қолайлы тіршілік ортасын құрастыру үшін шығармашылық 
психологиясын қолдана білуі, дизайнның мүмкіншіліктерін қолдану арқылы 
әлеуметтік мәселелерді шеше білуін  қалыптастыру. 

РО6 – Демонстрировать знания по вопросам психологических особенностей 
восприятия человека среды, пользоваться психологией творчества для 
создания комфортной среды обитания, овладеть приемами решения 
социальных задач с использованием возможностей изобразительного 
искусства. 

RT6 - Formation of knowledge among students on the psychological 
characteristics of human perception of the environment, the ability to use the 
psychology of creativity to create a comfortable environment, mastering the 
techniques of solving social problems using the possibilities of design. 

1. Ортаны қабылдау психологиясы/ Психология 
восприятия среды/ Psychology of perceiving 
environment  

2. Эргономиканы және инклюзивті дизайнды  
қолдану әдістері/ Методы применения эргономики и 
инклюзивного дизайна / Methods of implementing 
ergonomics and inclusive design  

3. Дизайн-жобалау менеджменті/ Менеджмент 
дизайн-проектирования/ Design-project  management 

 

КҚВ - Жобалық-көркем құзіреттілік.  
Дизайнның жаһандану дәуіріндегі орнын және 
соның ықпалымен пайда болған мәселелерді 
шешуге құзіретті болуы. Кәсіби қызмет 
аясында атқарылатын жобалау жұмыстарына 

ОН7 - Әлемдік дизайнның негізгі бағыттары мен тенденцияларының 
қалыптасу тарихы туралы білімдері қалыптасады және жобалаудың түрлі 
әдістерінен олардың ерекшеліктерін ескере отырып қолданудан кәсіби 
дағдылары қалыптастыру.  

РО7 -- Формировать знания по истории становления основных направлений 

1. Шетел дизайны әдістері/ Методы зарубежного 
дизайна / Foreign design methods 

2. Заманауи өнер және дизайн теориясы/ Теория 
современного искусства и дизайна/ Theory of modern 
arts and design 
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ғылыми тұрғыда қарай білуі, оның шешімін 
табуға қажетті тұжырымды негіздей білу 
құзіреттілігіне ие болуы. 

ПКВ - Проектно-художественные 
компетенции. Способность в решении 
проблем глобализации и возникающих 
проблем. Обладая научной способностью 
выполнять проектные работы в области 
профессиональной деятельности и иметь 
возможность обосновывать необходимость 
поиска решения. 

РСВ - Design and design competences.  
Ability to solve problems of globalization and 
emerging issues. Having the scientific ability 
to perform design work in the field of 
professional activity and to be able to justify 
the need to find a solution. 

 

и тенденций зарубежного дизайна и способствовать формированию 
профессиональных навыков применения различных методов проектирования с 
учетом их особенностей. 

RT7 - Knowledge of history and trends of foreign design and contribute to the 
formation of professional skills in the use of various design methods, considering 
their features 

ОН8 - Дизайнда концептуалды тұрғыда қарауды қолдану, жобалау 
жұмыстарын орындау кезеңдерінің мазмұнымен, көркем жобалаудағы 
кездесетін мәселелерді концептулды тұрғыда қарау арқылы шешімін табу 
дағдыларын игеру, техникалық ұсыныстан бастап дайын жоба алғанға дейінгі 
жобалаудың әр кезеңдерін жүргізе білу жолдарымен таныстыру. 

РО8 - Применять с концептуальные подходы в дизайне; соблюдать  этапы 
выполнения проектных работ; владеть навыками концептуального подхода к 
решению задач дизайнерского проектирования и проведения каждого из 
этапов проектирования, начиная с технического предложения до получения 
готового проекта. 

RT8 - Apply with conceptual approaches in design; follow the stages of the 
design work; Possess the skills of a conceptual approach to solving design problems 
and conducting each of the design stages, starting from a technical proposal to 
getting a finished project. 

1. Дизайн нысандарын моделдеу заманауи 
компьютерлік әдістері/ Современные компьютерные 
методы  моделирования объектов дизайна/ 
Contemporary methods of computer modeling of design 
objects  

2. Нормативтік құжаттарды дизайн-жобалауда 
қолдану әдістері/ Методы применения нормативных 
документов в дизайн-проектировании/ Methods of 
application of regulatory documents in design design 

 

ОН9 -Орта дизайн тарихы мен теориясы туралы қажетті; орта түрлері мен 
типологиясы туралы білімдерін; сәулеттік, визуалды-коммуникациялық және 
заттық ортаны ұйымдастырудың көркем заңдылықтарын болашақ қызметінде 
қолдана білу дағдыларын қалыптастыру. 

РО9 - Демонстрировать знания об истории и теории дизайн среды, о видах 
и типологиях среды, о художественных закономерностях организаций 
архитектурной, визуально-коммуникационной и предметной среды в 
будущей деятельности. 

RT9 - Demonstrate knowledge about the history and theory of environmental 
design, types and typologies of the environment, artistic patterns of organizations 
of the architectural, visual, communication and subject environment in future 
activities. 

1. Орта дизайны тарихы мен теориясы/ История и 
теория средового дизайна/ History and theory of 
environmental design 

2. Орта дизайны полихромиясының теориясы/ 
Теория полихромии дизайна среды/ Polychromic 
theory of environmental design 

3. Заманауи дизайндағы этностиль/ Этностиль в 
современном дизайне /Ethnic style in modern design 
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             3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / Content of the education program 
Модуль атауы және 
коды 
Название и код 
модуля   
Module name and 
code 

Пәннің коды  
Код 
дисциплины  
Course code 

Пән атауы 
Наименование дисциплины  
Course name 

Цикл, 
компонент           
Цикл, 
компонент 
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1 семестр /1 семестр / Semester 1 
EDUC 51001 
Магистерлік дайын-
дықтың әдістемесі 
Методология магис-
терской подготовки 
Methodology The 
Master Training 

ZhMP 5201 
PVSh 5201 
HSP 5201 

Жоғары мектеп педагогикасы 
Педагогика высшей школы 
Higher school pedagogy 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

4 15 22  83 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚА  
ОПКА 
GPCА  
 

Әлеуметтік 
педагогика және 
өзін-өзі тану 
Социальная 
педагогика и само-
познание 
Social  pedagogy and 
self-cognition 

BP 5202 
PU 5202 
MP 5202 

Басқару психологиясы 
Психология управления 
Management psychology 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

4 15 22  83 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚА  
ОПКА 

GPCА  
 

Бір модульді таңдау/ Выбрать один модуль/ Choose one module 
DESN 61002 
Дизайнның ғылыми-
теориялық негіздері/ 
Научно-теорети-
ческие основы дизай-
на и современные 
методы проектир-
ования/ Scientific and 
theoretical foundations 
of design and modern 
design methods 

GSUZhA 5101 
OPMNI 5101 
OPMNI 5101 
 

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, 
жоспарлау және әдістемесі 
 Организация, планирование и 
методика научных исследований  
Organization, planning and  methodics 
of scientific researches 

БП/ТК 
БД/КВ 
BD/EC 
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚА  
ПКА  
PCА 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 
 

ShDA 5102 
MSD 5102 
FDM 5102 

Шетел дизайны әдістері  
Методы зарубежного дизайна 
Foreign design methods 

БП/ТК 
БД/КВ 
BD/EC 

Ағылшынша/ 
Английский/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚА  
ПКА  
PCА 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 
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DNMSKA 
5103 
SKMMOD 
5103 
CMDMDO 
5103 

Дизайн нысандарын моделдеудің 
заманауи компьютерлік әдістер 
Современные компьютерные методы  
моделирования объектов дизайна  
Contemporary methods modeling of 
design objects 

БП/ТК 
БД/КВ 
BD/EC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 
 

15 
 

30 
 

 105 
 

Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚА  
ПКА  
PCА 
 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 

DESN 61003 
Дизайн нысандарын 
жобалау мен 
құрастырудың 
заманауи ғылыми 
тәсілдері/   
Современные 
научные подходы к 
проектированию и 
конструированию 
объектов дизайна/  
Modern scientific 
approaches to design 
and construction of 
design objects 

DGTА 5106 
NTМD 5105 
STMD 5105 
 

Дизайнның ғылыми-теориялық 
әдіснамасы  
Научно-теоретическая методология  
дизайна  
Scientific and theoretical 
methodologies of design 

БП/ТК 
БД/КВ 
BD/EC 
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚА  
ПКА  
PCА 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 
 

DNKSA 5105 
SMKOD 5105 
ММDOC 5105 
 
 

Дизайн нысандарын құрылымдаудың 
заманауи әдістері  
Современные методы 
конструирования объектов дизайна  
Modern methods of design objects 
construction 

БП/ТК 
БД/КВ 
BD/EC 

Ағылшынша/ 
Английский/ 
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚА  
ПКА  
PCА 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 
 

SZhAM 5106 
SMPM 5106 
MMDM 5106 

  

Заманауи жобалау әдістері мен 
материалдар  
Современные методы 
проектирования и материалы  
Modern methods of design and 
materials 

БП/ТК 
БД/КВ 
BD/EC 
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚА 
ПКА  
PCА 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
Engineering graphics 

EDUC 51001 
Магистерлік дайын-
дықтың әдістемесі 
Методология магис-
терской подготовки 
Methodology The 
Master Training 

МҒЗЖ  5401 (1) 
NIRM  5401 (1) 
SRWG 5401 (1) 
 

Магистранттың ғылыми зерттеу 
жұмысы  
Научно-исследовательская работа 
магистранта  
Scientific-research work of graduate 
students  

 Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

7     Есеп 
Отчет   
Report 

ЖЖҚА  
ОПКА 
GPCА  
 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 
 

2 семестр /2 семестр / Semester 2  
EDUC 51001 
Магистерлік дайын-
дықтың әдістемесі 
Методология магис-
терской подготовки 
Methodology The 
Master Training 

ShT 5203 
IYa 5203 
FL 5203 

Шетел тілі (кәсіби) 
Иностранный язык 
(профессиональный) 
Foreign language (professional) 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 
 

Ағылшын/ 
Английский/  
English 

4  37  83 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚА  
ОПКА 

GPCА  

Шетел тілдері 
кафедрасы/ 
Кафедра ино-
странных языков/ 
Foreign languages 
Department 

GTF 5204 
IFN 5204 
HPS 5204 

Ғылым тарихы және философиясы 
История и философия науки 
History and philosophy of Science 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

4 15 22  83 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖЖҚА  
ОПКА 
GPCА  

Философия  
Философии 
Philosophy 

ETT 5207 
TIE 5207 

Эргономика  теориясы мен тарихы  
Теория и история эргономики  

КП ЖООК 
ПД ВК 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 

5 30 15  105 Емтихан 
Экзамен 

ЖЖҚА  
ОПКА 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
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THE 5207 Theory and history of ergonomics РD UK Русский 
Kazakh/ 
Russian 

Exam GPCА  
 

Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 

Бір модульді таңдау/ Выбрать один модуль/ Choose one module 
DESN 61004 
Заманауи өнер және 
дизайн тарихы мен 
теориясы, эргоно-
миканы қолдану әдіс-
тері және дизайнның 
зерттеу әдістері 
технологиялары/ 
История и теория 
современного искус-
ства и дизайна, 
методы применения 
эргономики и мето-
ды исследования/ 
History and theory of 
modern art and design, 
methods of using 
ergonomics and 
research methods 

ODPT 5208 
TPDS 5208 
PTED 5211 

Орта дизайны полихромиясының 
теориясы 
Теория полихромии дизайна среды  
Polychromic theory of environmental 
design 

КП/ТК 
ПД/КВ 
РD/ЕC  
 
 
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 
 
 
 
 

 

15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚА 
ПКА  
PCА 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 
 

EKA 5209  
MPE 5209 
MIE 5209 

Эргономиканы және инклюзивті 
дизайнды қолдану әдістері  
Методы применения эргономики и 
инклюзивного дизайна  
Methods of implementing ergonomics 
and inclusive design  
 
 
 
 
 

КП/ТК 
ПД/КВ 
РD/ЕC  

Ағылшын/ 
Английский/  
English 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚА  
ПКА  
PCА 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 
 

DESN 61005 
Эргономикалық 
аспектілерді қол-
данудың жаңа әдіс-
тері және дизайн да-
муының әлемдік тен-
денциялары /  
Новые методы при-
менения эргономи-
ческих аспектов и 
мировые тенденции 
развития дизайна/ 
New methods of 
application of 
ergonomic aspects and 
global trends in design  

DSA 5210 
MID 5210 
RMD 5210 

Дизайндағы зерттеу әдістері 
Методы исследования в дизайне 
Research methods in design 
 
 
 

КП/ТК 
ПД/КВ 
РD/ЕC  

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

30 
 
 

 105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚА  
ОПКА  
GPC А 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 

SODT 5211  
TSID 5211 
TMAD 5211 

Заманауи өнер және дизайн 
теориясы 
Теория современного искусства и 
дизайна  
Theory of modern arts and design 
 

КП/ТК 
ПД/КВ 
РD/ЕC 
 
 
 
 
 
  

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 
 
 
 
 
 

15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚА 
ПКА  
PCА 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 
 

EDUC 51001 
Магистерлік дайын-
дықтың әдістемесі 
Методология магис-
терской подготовки 
Methodology The 

МҒЗЖ  5401 (2) 
NIRM  5401 (2) 
SRWG 5401 (2) 
 

Магистранттың ғылыми зерттеу 
жұмысы 
 Научно-исследовательская работа 
магистранта  
Scientific-research work of graduate 
students 

 Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

7 
 
 
 
 
 

    Есеп 
Отчет   
Report 

ЖЖҚА  
ОПКА 

GPCА  
 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 
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Master Training  
1 курсқа барлық кредит  

 Итого кредитов за 1 курс  
Total credits for 1st year 

 
60 150 268  962    

3 семестр /3 семестр / Semester 3 
EDUC 51005 
Магистерлік дайын-
дықтың әдістемесі 
Методология магис-
терской подготовки 
Methodology The 
Master Training 

GPZA 5312 
MNPI 5312 
MSPR 5312 

Дизайн-білім берудегі оқытудың 
жаңа технологиялары 
Новые технологии обучения в 
дизайн-образовании  
New learning technologies in design 
education  
 

КП/ЖООК 
ПД/ВК 
РD/UK 
 
 
 
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 30 15  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚВ  
ПКВ  
PCВ 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 
 

Бір модульді таңдау/ Выбрать один модуль/ Choose one module 
DESN 63006  
Орта дизайны теори-
ясы мен дизайн-жоба-
лаудың менед-жменті  
және заманауи дизайн-
дағы этностиль 
мәселелері/ 
Теория дизайна среды и 
менеджмент дизайн-
проекта и проблемы 
этностиля в совре-
менном дизайне/ 
Theory of environmental 
design and design project 
management and the 
problem of ethnicity in 
modern design 

ODTT 5313 
ESSI 5313 
ESMD 5313 

Орта дизайны тарихы мен теориясы 
История и теория средового дизайна 
History and theory of environmental 
design 
 
 

КП/ТК 
ПД/КВ 
РD/ЕC  
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6 
 
 
 
 
 

30 30  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚВ  
ПКВ  
PCВ 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 
 

DZhM 5314 
MDP 5314 
DPM 5314 

Дизайн-жобалау менеджменті 
Менеджмент дизайн- 
проектирования  
Design-project  management 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6 
 
 
 

 

30 30  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚВ  
ПКВ  
PCВ 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 

ANKZhA 5315 
SMKAO 5315 
MMDOC 5315 

Арт-нысандарды құрылымдаудың 
заманауи әдістері 
Современные методы 
конструирования арт-объектов  
Modern methods of  design-objects 
construction 

КП/ТК 
ПД/КВ 
РD/ЕC  
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 
 
 

30 15  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚВ  
ПКВ  
PCВ 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 
 

DESN 63007  
Дизайн-ортаны қабыл-
дау психологиясы және 
дизайн-жобалауда 
нормативтік құжат-
тарды қолдану әдістері  
Психология вос-
приятия дизайн-среды и 
методы применения 
нормативных доку-
ментов в дизайн-
проектировании/ 
 Psychology of 
perception of design 
environment and 
methods of application 

ZOES 5316 
ESSI 5316 
ESMD 5316 

Дизайн-ортаны қабылдау 
психологиясы 
Психология восприятия дизайн-среды  
Psychology of perceiving design 
environment 

КП/ТК 
ПД/КВ 
РD/ЕC  
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6 
 
 
 
 

30 30  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚВ  
ПКВ  
PCВ 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 

OKP 5317 
PVS 5317 
PPE 5317 

Заманауи дизайндағы этностиль 
Этностиль в современном дизайне 
Ethnic style in modern design 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6 
 
 
 
 

30 30  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚС  
ПКС  
PCС 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 

DZhM 5318 
MDP  5318 
DM 5318 

Нормативтік құжаттарды дизайн-
жобалауда қолдану әдістері  
Методы применения нормативных 
документов в дизайн-
проектировании 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 30 15  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚС  
ПКС  
PCС 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 
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of normative 
documents in design 

Methods of application of regulatory 
documents in design design 

 

EDUC 51001 
Магистерлік дайын-
дықтың әдістемесі 
Методология магис-
терской подготовки 
Methodology The 
Master Training 

PP 5319 
РР 5319 
TI  5319 

Педагогикалық практика 
Педагогическая практика 
Pedagogical internship 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 
 
 
 
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

4     Есеп 
Отчет   
Report 

ЖЖҚА  
ОПКА 
GPCА  
 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 
 

EDUC 51001 
Магистерлік дайын-
дықтың әдістемесі 
Методология магис-
терской подготовки 
Methodology The 
Master Training 

МҒЗЖ 5401 (3) 
NIRM  5401 (3) 
SRWG 5401 (3) 
 

Магистранттың ғылыми зерттеу 
жұмысы 
Научно-исследовательская работа 
магистранта  
Scientific-research work of graduate 
students 

 Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

4  120   Есеп 
Отчет   
Report 

ЖЖҚА  
ОПКА 

GPCА  
 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 
EDUC 51001 
Магистерлік дайын-
дықтың әдістемесі 
Методология магис-
терской подготовки 
Methodology The 
Master Training 

ZP 5320 
IP 5320 
RP 5320 

Зерттеу практикасы 
Исследовательская практика 
Research practice 

КП ЖООК 
ПД ВК 
PD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

12     Есеп 
Отчет   
Report 

ЖЖҚА  
ОПКА 
GPCА  
 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 
 

EDUC 51001 
Магистерлік дайын-
дықтың әдістемесі 
Методология магис-
терской подготовки 
Methodology The 
Master Training 

МҒЗЖ  5401 (4) 
NIRM  5401 (4) 
SRWG 5401 (4) 
 

Магистранттың ғылыми зерттеу 
жұмысы 
Научно-исследовательская работа 
магистранта  
Scientific-research work of graduate 
students 

 Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6     Есеп 
Отчет   
Report 

ЖЖҚА  
ОПКА 
GPCА  
 

Дизайн және 
инженерлік графика/ 
Дизайн и инженерная 
графика/ Design and 
engineering graphics 
 

MFA 42008 
Қорытынды аттестат-
тау модулі 
Модуль итоговой 
аттестации  
Module of final 
assessment 

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау 
Оформление и защита магистерской диссертации 
Accomplishment and defense of master’s degree thesis 
 

ҚА 
ИА 
FA 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

12 

  

  МД 
қорғау 
Защита 
МД 
Defense 
of degree 
work 

 Дизайн және 
инженерлік графика 
кафедрасы/ Кафедра 
Дизайн и инже-
нерная графика / 
Department of 
design and 
engineering 
graphics 

2 курсқа барлық кредит 
Итого кредитов за 4 курс   

Total credits for 4rd year 

 
60 120 90  450   

 

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 
Итого по образовательной программе 
Total for education program 

 
120 
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4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі 
Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 
Summary table displaying the amount of obtained credits within the modular education program 
 

К
ур

с 
/К

ур
с 

/C
ou

rs
e 

С
ем

ес
тр

 /С
ем

ес
тр

 /S
em

es
te

r 

М
ең

ге
рі

ле
ті

н 
мо

ду
ль

де
р 

са
ны

 
К

ол
ич

ес
тв

о 
ос

ва
ив

ае
мы

х 
мо

ду
ле

й 
A

m
ou

nt
 o

f m
od

ul
es

 to
 b

e 
stu

di
ed

 

Оқылатын 
пәндер саны 
Количество 
изучаемых 
дисциплин 
Amount of 
subjects 

Кредит көлемі / Объем кредитов / Total credits 

Ба
рл

ы
қ 

са
ға

т 
са

ны
 

В
се

го
 в

 ч
ас

ах
 

To
ta

l a
m

ou
nt

 in
 h

ou
rs

 

Саны/Количество/Amount 

Ж
О

О
К

 / 
В

К
 / 

U
C

 

ТК
/К

В
/E

C
 

Те
ор

ия
лы

қ 
бі

лі
м 

Те
ор

ет
ич

ес
ко

е 
об

уч
ен

ие
  

Th
eo

re
tic

al
 c

la
ss

es
 

М
ҒЗ

Ж
/N

IR
M

 / 
SR

W
G

 

Зе
рт

те
у 

тә
ж

ір
иб

ес
і 

И
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ая
 

пр
ак

ти
ка

 
R

es
ea

rc
h 

pr
ac

tic
e 

П
ед

аг
ог

ик
ал

ы
қ 

пр
ак

ти
ка

 
П

ед
аг

ог
ич

ес
ка

я 
пр

ак
ти

ка
 

Te
ac

hi
ng

 in
te

rn
sh

ip
 

Қ
ор

ы
ты

нд
ы

 а
тт

ес
та

ци
я 

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
Fi

na
l a

ss
es

sm
en

t 

 Б
ар

лы
ғы

  
 B

се
го

 
 T

ot
al

 

Ем
ти

ха
н 

 
Э

кз
ам

ен
 

Ex
am

 

Ес
еп

 
О

тч
ет

   
R

ep
or

t 

К
ур

ст
ы

қ 
ж

ұм
ы

с 
К

ур
со

ва
я 

ра
бо

та
  

C
ou

rs
e 

pa
pe

r 

1 
1 3 2 3 23 7    30 900 5 1 -  
2 3 3 2 23 7    30 900 5 1   

2 
3 4 1 3 22 4  4  30 900 4 2   
4 3    6 12  12 30 900 1 2   

Барлығы 
Всего  
 Total: 

13 6 8 68 24 12 4 12 120 3600 15 6 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса/ 
Organization of educational process 

 
1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Магистратураға түсетін 
университеттің түлектері 7М02121-«Дизайн» білім беру бағдарламаларының топтары 
бойынша  шет тілінен тест және оқуға дайындықты анықтауға арналған кешенді емтихан 
тапсырады: білім беру бағдарламаларының кәсіби пәндерінен теориялық және 
шығармашылық клаузурадан тұрады. Магистратураға ағылшын тілінде білім алушылар білім 
беру бағдарламаларының топтары үшін кешенді ағылышын тілінде тест тапсырады және 
қазақ немесе орыс тілдерінде оқуға дайындықты анықтайтын (таңдау бойынша) кешенді 
шығармашылық емтханнан өтеді. Магистратураға қабылдау жоғары білім берудің білім 
бағдарламаларын меңгерген тұлғалардың оқуға түсу емтихандарының нәтижелері бойынша 
конкурстық негізде жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын магистратураға қабылдау ақылы 
негізде жүзеге асырылады. 
 
Особые вступительные требования: Выпускники ВУЗа, поступающие в магистратуру по 
образовательной программе 7М02121-«Дизайн» сдают тест по иностранному языку и  
комплексный творческий экзамен состоящий из: по профилю группы образовательных 
программ по дисциплинам теоретический экзамен и по творческой части клаузура для 
определения готовности к обучению. Лица, поступающие в магистратуру с английском 
языком обучения, сдают тестирование по английскому языку, по иностранному языку и  
комплексный творческий экзамен состоящий из: по профилю группы образовательных 
программ по дисциплинам теоретический экзамен и творческую клаузуру и  теста на 
определение готовности к обучению на казахском или русском языках (по выбору). Прием в 
магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных 
экзаменов лиц,  о освоивших образовательные программы высшего образования. Прием 
иностранных граждан в магистратуру осуществляется на платной основе.  
 
Specific admission requirements: Graduates of the university entering the master's program on the 
7M02121-«Design» educational program take a foreign language test and a comprehensive creative 
exam consisting of: according to the profile of a group of educational programs in the disciplines a 
theoretical exam and a creative part of the assessment for readiness to learn 
Persons entering the magistracy with the English language of instruction, pass the test in English, in 
a foreign language and a comprehensive creative exam consisting of: according to the profile of the 
group of educational programs in the disciplines theoretical examination and creative clause and 
test for determining readiness for learning in Kazakh or Russian (optionally). 
Admission to a master’s program is carried out on a competitive basis based on the results of 
entrance examinations of persons who have a bachelor’s degree on education programs of higher 
education. Admission of foreign citizens to a master’s program is carried out on a fee basis. 
 
2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: Алдыңғы білімді тану 
шарттары университеттің ішкі нормативтік құжаттары аясында жүзеге асырылады. Бейресми 
білім беру нәтижелерін растайтын құжат - аяқталу туралы куәлік. 
 
Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов 
неформального обучения: Условие для признания предшествующего образования 
осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема на обучение в 
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Документом, 
подтверждающим результаты неформального обучения, является сертификат о завершении 
обучения или свидетельство о завершении обучения.  
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Specific arrangements for recognition of prior learning: The condition for the recognition of 
previous education is carried out in accordance with the current Rules for admission to study at the 
L.N. Gumilyov Eurasian National University. The document confirming the results of non-formal 
education is a diploma of completion or a certificate of completion.  
 
3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде 
магистратураның оқу түрлерінің бәрін қоса алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті 
аяқтаған, кем дегенде 120 академиялық кредитті игерген тұлғаларға «магистр» дәрежесі және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом қосымшасымен (транскрипт) беріледі.  
 
Требования и правила присвоения степени: Лицам, освоившим не менее 120 
академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной и научной 
деятельности магистранта, и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается 
степень «магистр» и выдается диплом о послевузовском образовании с приложением 
(транскрипт). 
 
Qualification requirements and regulations: Persons who have mastered no less than 120 
academic credits for the entire period of study, including all types of educational and research 
activities of the undergraduate, and successfully passed the final certification, are awarded the 
degree of «Master» and issued a diploma of postgraduate education with a transcript. 
 
4. Түлектердің кәсіби бейіні:  
Магистр дәрежесін алған түлектер ұйымдастырушылық-технологиялық, өндіріс және 
басқару, дизайн, зерттеу, оқыту және басқа да салаларда жұмыс жасай алады.  
Сонымен қатар ол дизайнның барлық салаларында шығармашылық қызметпен айналыса 
алады. 
Профессиональный профиль выпускников: Выпускники, получившие степень «магистр», 
имеют квалификацию для работы в сфере организационно-технологической, 
производственно-управленческой, проектной, научно-исследовательской, педагогической 
деятельности в сферах образования. Кроме этого, он может осуществлять творческую 
деятельность во всех сферах дизайна.  
Occupational profile/s of graduates: Graduates with a master's degree are qualified to work in the 
field of organizational, technological, industrial, managerial, design, research, teaching activities in 
the field of education. In addition, they can carry out creative activities in all areas of design. 
 
5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: ББ жүзеге асыру кезінде 
сабақтарда инновациялық технологиялар және оқытудың интерактивті әдістері 
қолданылады.   
Способы и методы реализации образовательной программы: При реализации ОП на 
учебных занятиях будут использованы инновационные технологии и интерактивные методы 
обучения. 
Methods and techniques for program delivery: For realization of EP innovation technologies and 
interactive methods of teaching are widely used in academic classes. 
 
6. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:  Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, 
дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 
баллдық шкала бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан 
«D»-ге дейін, «қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық 
эквивалентке сәйкес (кесте) 
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Критерии оценки результатов обучения: 
Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в 
баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной практике 
буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», 
«неудовлетворительно» – «FХ», «F») с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х 
балльной шкале (Таблица). 
 
Assessment criteria of learning outcomes:  
Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are scored 
according to a 100-point scale corresponding to the international letter grading system (positive 
grades, as they decrease, from «А» to «D», «unsatisfactory» – «FХ», «F») with the corresponding 
digital equivalent on a 4-point scale (see Table). 
 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім 
алушыларды дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, 
обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their 
transfer into the traditional grading scale and ECTS 

 
 Әріптік жүйе 

бойынша баға/Оценка 
по буквенной 

системе/  Evaluation 
by letter grading system 

Баллдардың сандық 
эквиваленті/ 
Цифровой 

эквивалент / 
Equivalent in numbers 

Баллдар (%-
түрінде)  

Баллы (%-ное 
содержание) 
Points (in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 
баға/Оценка по 

традиционной системе/ 
Assessment by traditional 

system 
А 4,0 95-100 Өте жақсы/Отлично/  

Excellent А- 3,67 90-94 
В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-79 
С+ 2,33 70-74 
С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 
Satisfactory 

С- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D- 1,0 50-54 
FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 
Unsatisfactory 

F 0 0-24 
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