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ӘЗІРЛЕГЕН / РАЗРАБОТАНА / DESIGNED 
Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша академиялық кеңес 
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___________ 
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(Аты-жөні/ФИО/Name) 
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(қолы/подпись/signature) 
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(Аты-жөні/ФИО/Name) 

___________ 
(қолы/подпись/signature) 

_________ 
(күні/дата/date) 

ҚАРАСТЫРЫЛДЫ / РАССМОТРЕНО / CONSIDERED   
Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша академиялық кеңестің отырысында 
На заседании Академического совета по разработке и экспертизе ОП   
At the meeting of the Academic Council for the Development and Evaluation of EPs 
Күні / дата / date     _________ 20___    хаттама / протокол / Record № ___ 
Төраға/Председатель/Chairperson      Палымбетов Ш.Б. 

(Аты-жөні/ФИО/Name) 
___________ 
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(күні/дата/date) 
КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО / AGREED  
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(күні/дата/date) 
ҰСЫНЫЛДЫ / РЕКОМЕНДОВАНО / RECOMMENDED 
Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында / на заседании УМС / by Academic and Methodological Council  
Күні / дата /  date     _________ 20___    хаттама / протокол / Record № ___ 
Бірініші проректор – оқу ісі жөніндегі проректор / Первый проректор – проректор по УР / First Vice-Rector – Vice Rector for Academic Affairs  
Молдажанова А.А 
(Аты-жөні/ФИО/Name) 

___________ 
(қолы/подпись/signature) 

_________ 
(күні/дата/date) 
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы /  
Passport of Educational Program 

Қолдану саласы 
Область применения   
Application area 

Жарнама және корпоративтік дизайн; баспа және полиграфия;  арт-
дизайн және безендіру өнері; фотографика, мультимедиа және өндіріс 
салалары; жобалау және дизайн-білім беру мекемелері. 

 
Реклама и  корпоративный дизайн; типография и полиграфия; арт-
дизайн и оформительское искусство;  фотографика, сферы мультимедиа 
и промышленности; учреждения проектирования и дизайн-образования. 

 
Advertising and corporate design; typography and printing; art design and 
decoration art; photography, multimedia and industry; institutions of design 
and design education. 

Білім беру бағдарламасының 
коды мен атауы 
Код и наименование 
образовательной программы  
Code and name of education 
program 

6В02121- Графикалық дизайн 
 
6В02121- Графический дизайн 
 
6B02121 - Graphic design 

Нормативтік-құқықтық 
қамтылуы 
Нормативно-правовое 
обеспечение  
Regulatory and legal support 

«Білім» туралы Қазақстан Республикасының Заңы;  
Жоғары білім МЖББС (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 классификаторы (13.10.2018 ж. №569). 
 
Закон Республики Казахстан «Об образовании»; 
ГОСО высшего 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 Educational Program 

ББ мақсаты 
Цель ОП  
Objective of Education 
Program 

Нысаналы аудиторияның қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған 
алға қойылған міндеттерді шешуге қажетті   графикалық дизайн саласы 
бойынша іргелі білім деңгейі қалыптасқан және көрнекі ақпарат, 
сәйкестендіру, байланыс нысандары мен жүйелерін жасау және 
жобалауға қабілетті бакалаврларды даярлау. 
 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

Подготовка бакалавров, обладающих фундаментальными знаниями по 
дизайну, способного разрабатывать и проектировать объекты и системы 
визуальной информации, идентификации и коммуникации, в 
соответствии с поставленными задачами и потребностями целевой 
аудитории.  
 
Training bachelors with fundamental design knowledge, that able to design 
and develop objects and systems of visual information, identification and 
communication, in accordance with the tasks and needs of the target audience. 

Білім беру бағдарламасының 
тұжырымдамасы 
Концепция образовательной 
программы  
Concept of education program 

Білім беру бағдарламасы адамның тіршілік етуіне және кәсіби қызметін 
атқаруға жайлы визуалды-коммуникациялық орта құруға бағытталған 
графикалық дизайнның түрлі салаларында шығармашылық және 
жобалық қызмет атқаруға құзіретті болашақ маманның даярлық деңгейін 
қалыптастыруға бағытталған оқыту үрдісінің жағдайы мен 
технологияларын іске асыруды, оның түпкі мақсатын, нәтижелерін және 
мазмұнын реттейді.    
  
Образовательная программа регламентирует цели, результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника способного 
осуществлять творческую и проектную деятельность в сферах 
графического дизайна, создающий комфортную визуально-
коммуникационную среду для жизнедеятельности человека. 
 
The educational program regulates the goals, results, content, conditions and 
technologies for the implementation of the educational process, assessment of 
the quality of graduate training capable of carrying out creative and project 
activities in the areas of graphic design, creating a comfortable visual and 
communication environment for human life. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / 
Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 
Присуждаемая степень: 
Degree Awarded: 

«6В02121- Графикалық дизайн» білім беру бағдарламасы бойынша өнер  
бакалавры.  
 
Бакалавр искусства по образовательной программе «6В02121- 
Графический дизайн». 
  
Bachelor of Arts in the educational program «6B02121- Graphic design». 
 

Маманның лауазымдарының 
тізімі 
Перечень должностей 
специалиста  
List of Specialist’s Positions 

Графикалық дизайнер, Корпоративтік стиль дизайнері, Жарнама 
дизайнері, Баспа ісі дизайнері, Безендіруші дизайнер, Веб және моушн 
дизайнері, Мультимедиа дизайнері. 
 
Графический дизайнер, Дизайнер по рекламе, Дизайнер издательского 
дела, Дизайнер-декоратор, Веб и моушн-дизайнер, Дизайнер 
мультимедиа.  
 
Graphic Designer, Corporate Designer, Advertising Designer, Publishing 
Designer, Designer - decorator, Web and Motion Designer, Multimedia 
Designer. 

Кәсіби қызмет саласы 
Область профессиональной 
деятельности  
Area of Professional Activity 

Жарнамалық дизайн; корпоративтік дизайн; баспа және полиграфиялық 
дизайн; фотосурет және қаріп дизайны; графикалық тіл және көрнекі 
мәдениет саласы; безендіру  өнері және арт-дизайн; өндірістік графика 
және қаптама дизайны; виртуалды интернет-кеңістігі дизайны;  
ақпараттық және мультимедиа өнімдері дизайны. 
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Дизайн рекламы; корпоративный дизайн; типография и 
полиграфический дизайн; фотографика и дизайн шрифта; графический 
язык и визуальная культура; оформительское искусство и арт-дизайн; 
промышленная графика и дизайн упаковки; дизайн виртуального 
интернет-пространства; дизайн информационных и мультимедиа 
продукций. 
 
Advertising design; corporate design; typography and print design; 
photography and design of the font; graphic language and visual culture; art 
design; industrial graphics and packaging design; design of the virtual Internet 
space; design of information and multimedia products. 

Кәсіби қызмет объектісі 
Объект профессиональной 
деятельности  
Object of Professional Activity 

Дизайн-студиялар; дизайнерлік шығармашылық шеберханалар; 
мемлекеттік және коммерциялық кәсіпорындар, шығармашылық одақтар 
мен ұйымдар; баспа және полиграфия;  бұқаралық ақпарат салалары; 
жарнама және жобалау ұйымдары; веб-сайт және мобилді 
қосымшалармен айналысатын агенттіктер мен компаниялар; сонымен 
қатар графикалық өнімдер шығаратын өндіріс орындары. 
 
Дизайн-студии, творческие мастерские дизайнеров; государственные и 
коммерческие предприятия; творческие союзы и организации;  
издательство и полиграфия; сферы массовой информации; рекламные и 
проектные организации; агентства и компании по разработке веб-сайтов 
и мобильных приложений; а также предприятия по производству 
графической продукции. 
 
Design studios, creative design workshops; state and commercial enterprises; 
creative unions and organizations; publishing and printing; media; advertising 
and design organizations; website and mobile application development 
agencies and companies; as well as enterprises for the production of graphic 
products. 

Кәсіби қызмет функциялары 
Функции профессиональной 
деятельности  
Functions of Professional 
Activity 

Графикалық дизайн салаларындағы кәсіби қызмет функцияларына 
үйлесімді визаулды-кеңістіктік ортаны, сонымен қатар түрлі көркем 
нысандардың мақсатталған қасиеттерін қалыптастыруға мүмкіндік 
беретін дизайнның заманауи көркем құралдарын, әдістерін және 
нысандарын қолдана білу жатады. 
 
Профессиональная деятельность в сферах графического дизайна 
означает владение современными средствами, методами и формами 
художественно-дизайнерского проектирования, позволяющими 
создавать гармоничную визуально-пространственную среду, а также 
заданные состояния разнообразных художественных объектов. 
 
Professional activity in the field of design means the possession of modern 
means, methods and forms of artistic design, allowing creating a harmonious 
subject - spatial environment, as well as the specified state of a variety of 
artistic objects. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Map / Profile of Competences 

Әмбебап құзыреттілік(ӘҚ)/ 
Универсальные компетенции (УК)/  

Universal competences (UC) 

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

Result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын  
(құзыреттілік мөлдшері) пәндер атауы / 

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения 
(единицы компетенций) / 

Names of Courses that Form Results of Training  
(units of competences) 

ӘҚА –  үш тілді оқытуды есепке ала 
отырып, ақпараттық және 
коммуникациялық 
технологиялардың заманауи түрлерін 
қолдану мүмкіндігі. 
УКА – способность использовать 
современные виды информационно-
коммуникационных технологий с 
учетом трехязычного образования. 
UCА – ability to use modern types of 
information and communication 
technologies with regard to trilingual 
education. 

ОН1 –АКТ саласындағы дағдылар мен бизнесті ұйымдастыруды 
мемлекеттік және шет тілдерінде игере білу. 
РО1 – Владеть навыками ИКТ и организации бизнеса на государственном и 
иностранном языках.  
RT1 –  ICT and business organization skills in the state and foreign languages. 
ОН2 – Ашық сөйлеу дағдыларын меңгеру және өз көзқарастарын жазбаша 
түрде нақты дәлелдей білу 
РО2 – Иметь навыки публичного выступления и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения. 
RT2 – Skills of public speaking and written reasoned presentation of personal 
point of view. 

1. Шетел тілі / Иностранный язык / Foreign language 
2. Қазақ (орыс) тілі / Казахский (русский) язык / Kazakh (Russian) 

language 
3. Өнеркәсіп бойынша цифрлық технология / Цифровые технологии 

по отраслям применения / Digital technologies by branches of 
application 

4. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар / 
Информационно-коммуникационные технологии / Information and 
communication technology  

5. Кәсіпкерлік және бизнес / Предпринимательство и бизнес / 
Entrepreneurship and business  

 

ӘҚВ  – Біртұтас ғылыми жүйелік 
көзқарасқа негізделген әртүрлі 
жағдайларды бағалау қабілеті. 
УКВ  – способность оценивать 
различные ситуации на основе 
целостного системного научного 
мировоззрения. 
UCВ  – ability to assess various 
situations based on a holistic systemic 
scientific worldview. 

ОН3 – Философиялық және тарихи мазмұнды мәтіндерді талқылау 
әдістерімен және пікірталастарды қолдана отырып, талдау дағдыларын 
меңгеру 
РО3 – Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 
философское и историческое содержание, приемами ведения дискуссии и 
полемики.  
RT3 – Skills of perception and analysis of texts with philosophical and historical 
content as well as skills of discussion and debate methods. 
 
ОН2 – Ашық сөйлеу дағдыларын меңгеру және өз көзқарастарын жазбаша 
түрде нақты дәлелдей білу 
РО2 – Иметь навыки публичного выступления и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения. 
RT2 – Skills of public speaking and written reasoned presentation of personal 
point of view. 

1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы / Современная история 
Казахстана / Мodern history of Kazakhstan  

2. Рухани жаңғыру / Рухани жангыру / Rukhani Zhangyru 
3. Философия / Философия  / Philosophy  
4. Әлеуметтік және саяси білім модулі / Модуль социально-

политических знаний / Social and Political Knowledge Module 

ӘҚС – әлеуметтік ортада адамды 
қалыптастыру және анықтау қабілеті, 
салауатты өмір салтын ұстану. 
УКС – способность формировать и 
определять личность в социальной 
среде  и ориентироваться на 
здоровый образ жизни. 
UCС  – ability to form and define a 
person in a social environment and 
focus on a healthy lifestyle. 

ОН4 – Әлеуметтік ортада тұтас тұлғаны қалыптастыруға және жеке 
тұлғаның жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсете білу. 
РО4 – Демонстрировать знания, способствующие формированию 
целостной личности в социальной среде и повышению ответственности 
индивида. 
RT4 – Demonstrate knowledge that contributes to the formation of a holistic 
personality in a social environment and increases responsibility of the individual. 
 
ОН5 – Қоғамдық қауіпсіздік әдістерін қолдана білу. 
РО5 – Применять методы обеспечения безопасности общества.  

1. Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Training 
2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет / Антикоррупционная 

культура / Anti-corruption culture 
3. Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі / Основы экологии и 

безопасности жизнедеятельности / Fundamentals of ecology and life 
safety 
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RT5 – Applies methods of public safety. 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 
Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) /  
General Professional Competences 

(GPC) 

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

Result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын  
(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения 
(единицы компетенций) / 

Names of Courses that Form Results of Training  
 (units of competences) 

ЖКҚА – кескіндеме, композиция, 
пластикалық модельдеу, мүсін, баспа 
графикасы және суреттің көркемдік 
құралдарын еркін игеру; 
ОПКА – свободно владеть 
изобразительными средствами 
рисунка, живописи, композиции, 
пластического моделирования, 
скульптуры и техниками печатной 
графики; 
GPCА – to freely master the visual 
means of drawing, painting, 
composition, plastic modeling, 
sculpture and printed graphics 
techniques 

 

ОН6 – практика жүзінде композицияны құруда суреттерді қолдана біледі 
және оны кез-келген нысанды жобалау бағытында өңдеу мүмкіндігі, 
сызықтық-конструктивті құру дағдыларына ие және белгілі бір бейнені 
орындау техникасын таңдау қағидаттарын түсінеді. 
РО6 – использовать художественные приемы в практике для составления 
композиций и переработки их в направлении проектирования любого 
объекта, владеть навыками линейно-конструктивного построения и 
понимает принципы выбора техники исполнения конкретного 
изображения. 
RT6 – the ability to use drawings in the practice of composing and processing 
them in the direction of the design of any object, skills of linear-constructive 
construction and understands the principles of choosing the technique of 
execution of a particular drawing. 

1. Академиялық сурет/Академический  рисунок /Academic 
drawing  

2. Сурет/Рисунок/Drawing 
3. Академиялық кескіндеме/Академическая живопись/Аcademic 

painting/Кескіндеме/Живопись/Painting 
4. Классикалық сурет/Классический рисунок/Classic drawing 
5. Графиканың көркем техникалары/Художественные техники 

графики/Artistic graphics techniques 
6. Композиция/Композиция /Composition 
7. Арнайы сурет/Специальный рисунок/Special drawing 
8. Классикалық кескіндеме/ Классическая живопись/ 
Classic painting 
9. Кескіндеменің көркем техникалары/Художественные техники 

живописи/Artistic painting techniques 
10. Сандық кескіндеме/Цифровая живопись/Digital painting 
11. Арнайы кескіндеме/Специальная живопись/Special painting  
12. Көркем бейнелеу тәсілдері/Приемы художественного 

изображения/Artistic image techniques 

ЖКҚВ – дизайнерлік мәселені 
шешуге ғылыми-теориялық, 
тұжырымдамалық және  
шығармашылық көзқарас негізінде 
жобалық идеяны әзірлеу кезінде өз 
ұсыныстарын негіздей білуі; 
ОПКВ – способность обосновать 
свои предложения при разработке 
проектной идеи, основанной на 
научно-теоретическом, 
концептуальном и творческом 
подходе к решению дизайнерской 
задачи; 
GPCВ – the ability to substantiate their 
proposals when developing a project 
idea based on a conceptual, creative 
approach to solving a design problem; 

ОН7 – графикалық дизайнның ғылыми-теориялық негізін дизайнның 
салаларының қалыптасу кезеңдеріне негізделе отырып меңгеру.  
РО7 – освоить научно-теоретическую базу сфер графического дизайна 
основываясь на его исторические периоды развития. 
RT7 – to master the scientific and theoretical base of the sphere of graphic 
design, based on its historical periods of development. 

1. Түстану /Цветоведение /Chromatics 
2. Композиция/Композиция /Composition 
3. Өнер тарихы /История искусства/History of Art  
4. Материалдық мәдениет пен дизайн тарихы/История 

материальной культуры и дизайна/History of material culture 
and design  

5. Эргономика/Эргономика/Ergonomics  
6. Арт-дизайн/Aрт-дизайн/Art-Design 
7. Этнодизайн /Этнодизайн/ Ethnic Design 
8. Плакат өнері/Искусство плаката/Poster Art 
9. Графикалық дизайнның тарихы мен жіктелуі/История и 

классификация графического дизайна/History and 
classification of graphic design  

10. Колористика/Колористика/Coloristics  
11. Түстік комбинаторика/Цветовая комбинаторика/Color 

combinatorics 
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ЖКҚС – көркемдік ойды құрастыру 
кезінде материалдардың 
ерекшеліктерін, олардың форматүзу 
қасиеттерін ескеру қабілеті; 
ОПКС – способность учитывать при 
разработке художественного замысла 
особенности материалов с учетом их 
формообразующих свойств 
GPCС – the ability to take into account 
in the development of artistic design 
features of materials, taking into 
account their shaping properties 

ОН8 – бастапқы кәсіби мүсінші дағдыларын игеру арқылы модельдеу, 
құрылымдау және макеттеу жұмысындағы тәсілдерді меңгеру. 
РО8 – обладать начальными профессиональными навыками скульптора, 
приемами работы в макетировании, конструировании и моделировании. 
RT8 – ability to possess the initial professional skills of a sculptor, work 
techniques in prototyping and modeling 

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

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

3. Графикалық дизайн нысандарын құрылымдау 
/Конструирование объектов графического 
дизайна/Construction of objects of grafic design 

4. Дизайндағы заманауи материалдар/ Современные материалы 
в дизайне/ Modern materials in design  

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

6. Қаптаманы құрастыру және оның дизайны /Конструирование 
упаковки и его дизайн /Construction and packaging design  

7. Жобалау әдістері/Методы проектирования/Design Methods  
8. Компьютерлік графика /Компьютерная графика /Сomputer 

design 
9. Инженерлік графика /Инженерная графика/Engineering 

Graphics  

Кәсіби құзыреттілік/ 
Профессиональные компетенции 

(ПК) / 
 Professional Competences (PC) 

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

Result of Training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) 
пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения 
(единицы компетенций) / 

Names of Courses that Form Results of Training  
(units of competences)  

КҚА – дизайн-жобаға қойылатын 
талаптарды талдауға және анықтауға 
және дизайн-жобаны іске асыруға 
арналған тапсырмаға немесе 
тәсілдерге ықтимал шешімдер 
жиынтығын синтездеу мүмкіндігі; 
ПКА– способность анализировать и 
определять требования к дизайн-
проекту и синтезировать набор 
возможных решений задачи или 
подходов к выполнению дизайн-
проекта 
PCA – the ability to analyze and define 
requirements for a design project and 
synthesize a set of possible solutions to 
a task or approaches to the 
implementation of a design project  

ОН9 – дизайнерлік және көркемдік іс-шараларды жүргізудің әдістемесі 
және пәндік кешендерді енгізу негізінде кешендік дизайн-жобаны,  өнімдер 
мен жүйелерді орындау.  
РО9 – выполнять комплексные дизайн-проекты, изделий и систем, 
предметных комплексов на основе методики ведения проектно-
художественной деятельности; 
RT9 – implementation of complex design projects, products and systems, subject 
complexes on the basis of the methodology for conducting design and artistic 
activities 

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

2. Графикалық дизайн нысандарын өндіру/Производство 
объектов графического дизайна/Production facilities of graphic 
design  

3. Жарнама және баспа графикасы/Рекламная и печатная 
графика/Аdvertising and printed graphics 

4. Типографика /Типографика /Тypography 
5. Қаріп дизайны/Дизайн шрифта/Design of Font 
6. Стилизация әдістері мен тәсілдері/Приемы и методы 

стилизации/Techniques and methods of stylization 
7. Жарнама және маркентинг /Реклама и маркетинг /Advertising 

and marketing 
8. Бредбукті орындау/Разработка брендбука/Brand book design 
9. Фотографика /Фотографика /Photographics  

КҚВ – ақпараттық ресурстарды 
пайдалану мүмкіндігі: заманауи 

ОН10 – дизайн-жобалауда қолданылатын компьютерлік технология мен 
заманауи жобалық мәдениетті қолдана білуі 

1. Вебдизайн/Вебдизайн/Web design 
2. Видео және моушн-дизайн/Видео и моушн-дизайн/Video and 
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ақпараттық технологиялар және 
графикалық редакторлар дизайн- 
жобалар бойынша құжаттаманы 
енгізу және жасау үшін; 
ПКВ – способность использовать 
информационные ресурсы: 
современные информационные 
технологии и графические редакторы 
для реализации и создания 
документации по дизайн-проектам 
PCВ - the ability to use information 
resources: modern information 
technologies and graphic editors for the 
implementation and creation of 
documentation for design projects  

РО10 – применять современную проектную культуру и компьютерные 
технологии в дизайн-проектировании 
RT10 – the ability to have the initial skills of the sculptor, practices in modeling 
and simulation 
 
ОН11 – графикалық кескіндерді, жобалық құжаттарды, компьютерлік 
модельдеуді құру үшін заманауи ақпараттық технологияларды игеру. 
РО11 – владеть современными информационными технологиями для 
создания графических образов, проектной документации, компьютерного 
моделирования 
RT11 – possession of modern information technologies for the creation of 
graphic images, project documentation, computer modeling 
 

motion design 
3. Интерактивті интерфейстерді жобалау/Проектирование 

интерактивных интерфейсов/Design of Interactive Interfaces 
4. Компьютерлік графика /Компьютерная графика /Сomputer 

graphics 
5. Компьютерлік дизайн/Компьютерный дизайн/Computer 

design 
6. Сандық кескіндеме/Цифровая живопись/Digital painting 
7. Adobe Indesign компьютерлік редакторы/Компьютерный 

редактор/ Adobe Indesign/Computer editor Adobe Indesign 
8. Инфографика /Инфографика/Infographics 
9. Медиа өнімдер дизайны/Дизайн медиа продукций /Media 

Products Design 
10.  Корпоративтік стильдің компьютерлік 

шешімі/Компьютерное решение корпоративного стиля/ 
Computer solution of corporate style  

КҚС - дизайн-жобаларды құру 
кезінде ғылыми-зерттеу әдістерін 
қолдану және өз тұжырымдамалық 
шешімдерінің жаңалығын негіздеу 
мүмкіндігі. 
ПКС- способность применять методы 
научных исследований при создании 
дизайн-проектов и обосновывать 
новизну собственных 
концептуальных решений. 
PCС – the ability to apply research 
methods when creating design projects 
and to justify the novelty of their own 
conceptual solutions. 

ОН12 – дизайн-жобасын құруда зерттеу әдістерін қолдану. 
РО12 – применять методы научных исследований при создании дизайн-
проектов. 
RT12 – application of research methods in the creation of design projects 
 

ОН13 – дизайн-жобалау бойынша жобалық құжаттамаға қойылатын 
талаптардың егжей-тегжейлі сипаттамасын жасау және жобаны іске асыру 
үшін негізгі экономикалық есептермен дизайн жобаға арналған 
құжаттаманың толық жиынтығын дайындау. 
РО13 – составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту 
документации и готовить полный набор документации с основными 
экономическими расчетами для реализации проекта. 
RT13 – preparation of a detailed specification of the requirements for the design 
project documentation for the design project, and prepare a full set of 
documentation for the design project with the main economic calculations for 
the project 

1. Визуалды өнердің заманауи тенденциялары/Современные 
тенденции визуального искусства/Current trends in visual Art 

2. Заманауи дизайн /Современный дизайн/Modern design 
3. Заманауи жобалау әдістері/Современные методы 

проектирования/Modern design methods 
4. Дизайндағы заңнамалық және құқықтық құжаттама 

/Нормативно-правовая документация в дизайне/Regulatory 
and legal documentation in design 

5. Дизайн-жобаны басқару /Управление дизайн-
проектом/Design project management 

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

7. Дизайн-қызметінің психологиялық 
ерекшеліктері/Психологические особенности дизайн- 
деятельности/Psychological features of design activity 

8. Жобаалды талдау/Предпроектный анализ/ Pre-project analysis 
9. Инклюзивтік дизайн/Инклюзивный дизайн/Inclusive Design 
10. Қаланың визуалды-коммуникациялық ортасының 

дизайны/Дизайн визуально-коммуникационной среды 
города/Design of the visual communication environment of the 
city 

11. Графикалық дизайн нысандарын жобалау/Проектирование 
объектов графического дизайна/Design of objects of graphic 
design 
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3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the educational program 
Модуль атауы және 

коды 
Название и код 

модуля 
Module Name and Code 

Пәннің коды 
Код 

дисциплины  
Course Code 

Пән атауы 
Наименование 
дисциплины 
CourseName 

Цикл, 
компонент           

Цикл, 
компонент 

Cycle, 
Component 

О
қы

ту
 т

іл
і 

Я
зы

к 
об

уч
ен

ия
 

L
an

gu
ag

e 
of

 in
st

ru
ct

io
n 

К
ре

ди
т 

кө
ле

м
і /

 О
бъ

ем
 к

ре
ди

то
в/

To
ta

l 
of

 c
re

di
ts

 

Сабақ түрі бойынша сағат көлемі 
Объем часов по видам занятий 
The volume of hours by types of 

occupations 

Б
ақ

ы
ла

у 
ф

ор
м

ас
ы

 
Ф

ор
м

а 
ко

нт
ро

ля
 

T
yp

e 
of

 c
on

tr
ol

 

Қ
ал

ы
пт

ас
ат

ы
н 

құ
зы

ре
тт

іл
ік

те
р 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 D
ev

el
op

ed
 

co
m

pe
te

nc
es

 

О
қи

ты
н 

ка
ф

ед
ра

 
Ч

ит
ае

м
ая

 к
аф

ед
ра

 
D

ep
ar

tm
en

t i
n 

ch
ar

ge
 

Л
ек

ци
ял

ар
/л

ек
ци

и 
/ 

L
ec

tu
re

s 

С
ем

ин
ар

/с
ем

ин
ар

 / 
Se

m
in

ar
s 

Зе
рт

ха
на

лы
қ 

са
ба

қт
ар

/Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
/ L

ab
or

at
or

y 
C

la
ss

es
 

С
Ө

Ж
/С

РО
/ S

IW
 

1 семестр /1 семестр / Semester 1 
EDUC21001 
Жалпы білім беру 
модулі  
Модуль общей 
образованности 
Module of 
generaleducation 
 

KZT 1101 
SIK 1101 
MHK 1101 

Қазақстанның қазіргі 
заман тарихы 
Современная история 
Казахстана  
Мodern history of 
Kazakhstan 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCD CC 

Қазақ 
Казахский 
Kazakh 
 

5 30 15  105 МЕ 
ГЭ  
SE 

ӘҚВ 

УКВ 
UCВ 

Қазақстан тарихы   
История 
Казахстана   
History of 
Kazakhstan 

ShT 1103 (1) 
IYa 1103 (1) 
FL 1103 (1) 

Шетел тілі  
Иностранный язык 
Foreign language 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCD CC 

Ағылшын 
Английский  
English 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ӘҚА 
УКА 
UCА 

Шетел 
тілдері/Иностранн
ые языки/ Foreign 
Languages  

K(O)T1104 (1) 
K(R)Ya1104 
(1) 
K(R)L1104 (1) 

Қазақ (орыс) тілі  
Казахский (русский) 
язык 
Kazakh (Russian) 
language 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCD CC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский/ 
Kazakh 
Russian 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ӘҚА 
УКА 

UCА 

Практикалық қазақ 
тілі /Практический 
казахский язык/ 
Practical Kazakh 
language/ 
Орыс филологиясы/ 
Русская  
филология/ 
Russian philology 

ASBM 1107 
MSPZ 1107 
SPKM 1107 

Әлеуметтік және саяси 
білім модулі 
Модуль социально-
политических знаний 
Social and Political 
Knowledge Module 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCD CC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

8 30 60  150 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ӘҚВ 

УКВ 
UCВ 

Саясаттану   
Политология   
Political Science  
Әлеуметтану   
Социология   
Sociology 
Философия   
Философия  
Philosophy 
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ӘПӨТ 
СПС 
SRS 

EDUC 21001 
Жалпы білім беру 
модулі / Модуль общей 
образованности / 
Module of general 
education 

DSh 1111 (1) 
FK 1111(1) 
PhT 1111(1) 

Дене шынықтыру  
Физическая культура 
Physical Training 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCD CC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

2  60   Диф. 
сынақ 
Диф. 
зачет 
mixed-
Grading-
system 
test 

ӘҚС 
УКС 
UCС 

Дене шынықтыру 
және спорт   
Физическая 
культура и спорта   
Physical training 
and sports 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN22004 
 Көркем - 
шығармашылық 
қызметтің модулі/ 
Модуль 
художественно- 
творческой 
деятельности/  
Module: Art and 
creativity  

AS 1201 
AR 1201 
AD 1201 

Академиялық сурет 
Академический рисунок  
Academic drawing 

БП ТК 
БД КВ 
BDEK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚА 
ОПКА 
GPCА 

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

DESN22005 
Заманауи көркем 
техникалар модулі/  
Модуль современных 
художественных 
техник/The module of 
modern art techniques 

Syr 1202 
Ris 1202 
BP 1202 

Сурет 
Рисунок 
Drawing 

БПТК 
БДКВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚА 

ОПКА 
GPCА 

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

2 семестр /2 семестр / Semester 2  
EDUC 21001 
Жалпы білім беру 
модулі / Модуль общей 
образованности/  
Module of general 
education 

AKT 1105 
ІKT 1105 
ІСT 1105 

Ақпараттық-
коммуникациялық 
технологиялар 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 
Information and 
сommunication 
technologies 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCD CC 

Ағылшын 
Английский  
English 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 
 

ӘҚА 
УКА 
UCА 

Информатика   
Информатика 
Computer science  

K(O)T 1104 (2) 
K(R)Ya 1104 (2) 
K(R)L 1104 (2) 

Қазақ (орыс) тілі  
Казахский (русский) 
язык 
Kazakh (Russian) 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCD CC 

Қазақ 
Орыс 
Казахский 
Русский 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 
 

ӘҚА 
УКА 

UCА 

Практикалық қазақ 
тілі /Практический 
казахский язык/ 
Practical Kazakh 
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language Kazakh 
Russian 

language/ Орыс 
филологиясы/ 
Русская  
филология/ 
Russian philology 

ShT1103(2) 
IYa 1103 (2) 
FL 1103 (2) 

Шетел тілі  
Иностранный язык 
Foreign language 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCD CC 

Ағылшын 
Английский  
English 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 
 

ӘҚА 
УКА 

UCА 

Шетел 
тілдері/Инностран
ныеязыкы/ Foreign 
Languages  

EDUC 21001 
Жалпы білім беру 
модулі/  
Модуль общей 
образованности/  
Module of general 
education 

DSh 1111(2) 
FK 1111 (2) 
PhT 1111 (2) 

Дене шынықтыру   
Физическая культура   
Physical Training 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCD CC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

2     Диф. 
сынақ 
Диф. 
зачет 
mixed-
Grading-
system 
test 

ӘҚС 
УКС 
UCС 

Дене шынықтыру 
және спорт/   
Физическая 
культура и спорта/   
Physical training 
and sports 

DESN22004  Көркем-
шығармашылық 
қызметтің модулі/ 
Модуль 
художественно- 
творческой 
деятельности/ Module: 
Art and creativity 

Tus 1203 
Cve 1203 
Chro 1203 

Түстану  
Цветоведение  
Chromatics 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 
 

ЖКҚВ 

ОПКВ 
GPCВ 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN22004 
Көркем-шығармашылық 
қызметтің модулі/ 
Модуль художественно- 
творческой 
деятельности/  
Module: Art and 
creativity 

AK 1204 
AZh 1204 
AP 1204 

Академиялық кескіндеме 
Академическая живопись 
Аcademic painting 
 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 
 

ЖКҚА 
ОПКА 
GPCА 

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

DESN22005 
Заманауи көркем 
техникалар модулі/  
Модуль современных 
художественных 
техник/The module of 
modern art techniques 

Kes 1205 
Zhiv 1205 
Pain 1205 

Кескіндеме  
Живопись  
Painting 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 
 

ЖКҚА 
ОПКА 
GPCА 

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

EDIN 22015 
INEX 22015 
PWIN 22015 
Оқу және өндірістік 

OP 1203 
UP 1203 
EI 1203 

Оқу практикасы   
Учебная практика   
Educational internship 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 

3     Есеп 
Отчет 
Report 

ЖКҚВ 
ОПКВ 

GPCВ 

Дизайн және 
инженерлік 
графика/ Дизайн и 
инженерная 
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практикамодулі/ 
Модуль учебных и 
производственных 
практик/ Module 
educational and work 
practice 

Russian графика/ Design 
end engineering 
graphics 
 

1 курсқа барлық кредит 
Итого кредитов за 1 курс 

Total credits for 1st year 

 60 90 525 1095     

3 семестр /3 семестр / Semester 3 
EDUC 21001 
Жалпы білім беру 
модулі/ Модуль общей 
образованности/ Module 
of general education 

FiI 2102 
FiI 2102 

Философия 
Философия  
Philosophy 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCD CC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 30 15  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ӘҚВ 
УКВ 
UCВ 

Философия   
Философии   
Philosophy 
 

EDUC 21001 
Жалпы білім беру 
модулі / Модуль общей 
образованности/ Module 
of general education 

DSh 2111(3) 
FK 2111 (3) 
PhT 2111 (3) 

Дене шынықтыру 
Физическая культура  
Physical Training 
 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCD CC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

2     Диф. 
сынақ 
Диф.зачет 
mixed-
Grading-
system 
test 

ӘҚС 
УКС 
UCС 

Дене шынықтыру 
және спорт/   
Физическая 
культура и спорта/   
Physical training 
and sports 

DESN22004  
Көркем-шығармашылық 
қызметтің модулі/  
Модуль художественно- 
творческой деятельности/ 
Module: Art and creativity 

Kom 2106 
Kom 2106 
Com 2106 

Композиция  
Композиция  
Composition  

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 
 

ЖКҚА 
ОПКА 
GPCА 

 
ЖКҚВ 
ОПКВ 
GPCВ 

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

DESN 32005  
Тарихи-теориялық 
құзыреттілік модулі/ 
Модуль историко-
теоретических 
компетенций/ Module: 
Historical and theoretical 
competency 

OT 2107 
II 2107 
HA 2107 
 

Өнер тарихы  
История искусства 
History of art 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚВ 
ОПКВ 
GPCВ 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
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DESN22004  
Көркем-шығармашылық 
қызметтің модулі/  
Модуль художественно- 
творческой 
деятельности/ 
Module: Art and creativity 

KS 2208 
KR 2208 
CD 2208 

Классикалық сурет  
Классический рисунок 
Classic drawing 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

7  75  135 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚА 
ОПКА 
GPCА 

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

DESN22005 
Заманауи көркем 
техникалар модулі/  
Модуль современных 
художественных техник/ 
The module of modern art 
techniques 

GKT 2209 
KhTG 2209 
AGT 2209 

Графиканың көркем 
техникалары 
Художественные 
техники графики 
Artistic graphics 
techniques 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

7  75  135 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚА 
ПКА 
PCА 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN32006 
Жобалық графика 
модулі/ Модуль 
проектной графики/ 
Project graphics module 

IG 2108 
IG 2108 
EG 2108 

Инженерлік графика 
Инженерная графика 
Engineering Graphics 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚС 
ОПКС 

GPCС 

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

 DESN32007 
Заманауи компьютерлік 
технологиялар модулі/ 
Модуль современных 
компьютерных 
технологии/ Modern 
computer technology 
module  

KD 2109 
KD 2109 
CD 2109 

Компьютерлік графика 
Компьютерная графика 
Сomputer design 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚС 
ОПКС 
GPCС 
 
КҚВ 
ПКВ 
PCВ 

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

4 семестр /4 семестр / Semester 4 
EDUC 21001 
Жалпы білім беру 
модулі / Модуль общей 
образованности/ Module 
of general education 

DSh 2111 
(4)FK 2111 
(4) 
PhT 2111 (4) 

Дене шынықтыру 
Физическая культура 
Physical Training 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCD CC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

2     Диф. 
сынақ 
Диф. 
зачет 
mixed-
Grading-
system 
test 

ӘҚС 
УКС 
UCС 

Дене шынықтыру 
және спорт 
Физическая 
культура и спорта   
Physical training 
and sports 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
EDUC 21001 
Жалпы білім беру 
модулі / Модуль общей 
образованности / 

PB 1106 
KB 1106 
EB 1106 

Кәсіпкерлік және бизнес 
Предпринимательство и 
бизнес 
Entrepreneurship and 

ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD EC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 

5 30 15  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ӘҚА 
УКА 
UCА 

Экономика және 
кәсіпкерлік/ 
Экономика и 
предприниматель-
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Module of general 
education 

business Russian ство/ Economics and 
Entrepreneurship 

RZh 1112 
RZh 1112 
RZh 1112 

Рухани жаңғыру 
Рухани жангыру 
Rukhani Zhangyru 

ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD ЕК 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 30 15  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ӘҚВ 

УКВ 
UCВ 

Еуразиялық 
зерттеулер/ 
Евразийские 
исследования/ 
Eurasian Studies 

СTSBK 
1108 
СTOP 1108 
DTBA 1108 

Цифрлық 
технологияларды салалар 
бойынша қолдану 
Цифровые технологии по 
отраслям применения 
Digital technologies by 
branches of application 

ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD EC 
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 30 15  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 
 

ӘҚА 
УКА 
UCА 

Информатика 
Информатика 
Computer science  

SZhKM 
1109 
АКК 1109 
АСС 1109 

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениет 
Антикоррупционная 
культура 
Anti-corruption culture 

ЖБП ТК  
ООД КВ  
GCD EC 
 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 30 15  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ӘҚС 
УКС 
UCС 

Мемлекет және 
құқық теориясы мен 
тарихы, конститу-
циялық құқық/ 
Теория и история 
государства и права, 
конституционное 
право/ Theory and 
history of state and 
law, constitutional 
law 

ENTK 1110 
OEBZh 
1110 
FELS 1110 

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

ЖБП ТК  
ООД КВ  
GCD EC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 30 15  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ӘҚС 
УКС 
UCС 

Қоршаған ортаны 
қорғау 
инжиниринг 
Инжиниринг 
области охраны 
окружающей 
среды/ 
Environmentae 
engineering 

SM 1121  
KR 1121 
SC 1121 

Сөйлеу мәдениеті  
Культура речи  
Speech culture  

ЖБП ТК 
ООД КВ 
GCD EC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ӘҚА 
УКА 
UCА 

Теориялық және 
қолданбалы 
лингвистика 
кафедрасы/Кафедр
а теоре-тической и 
прик-ладной 
лингвис-тики/ 
Depart-ment of 
Theoretical and 
Applied Linguistics 
Қазақ тіл білімі 
кафедрасы/ 
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Кафедра казахс-
кого языкознания/ 
Department of 
Kazakh linguistics 

DESN 32005  
Тарихи-теориялық 
құзыреттілік модулі / 
Модуль историко-
теоретических 
компетенций/ 
Module: Historical and 
theoretical competency 

MMDT 
2212 
IMKD 2212 
HMCD 
2212 

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

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 30 15  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚВ 
ОПКВ 
GPCВ 

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

DESN32007 
Заманауи компьютерлік 
технологиялар модулі/ 
Модуль современных 
компьютерных 
технологии/ Modern 
computer technology 
module 

KD 2113 
KD 2113 
CD 2113 

Компьютерлік дизайн 
Компьютерный дизайн 
Computer design 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚВ 
ПКВ 
PCВ 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN23012 
Графикалық дизайн 
кәсіби дағдылары/ 
Профессиональные 
навыки графического 
дизайна/ Professional 
graphic design skills 

GDEU 2214 
EPGD 2214 
EPGD 2214 

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

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚА 
ПКА 
PCА 

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

DESN22004  
Көркем-шығармашылық 
қызмет модулі/  
Модуль художественно- 
творческой деятельности/ 
Module of artistic and 
creative activity  

SAT 2215 
PMS 2215 
TMS 2215 
 

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

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚА 
ПКА 
PCА 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN23010 
Жазықтықтағы көлемді 
формаларды бейнелеу 
модулі/  Модуль 
изображения объемных 
форм в плоскостях/ 
Image module of 

AS 2216 
SR 2216 
SD 2216 

Арнайы сурет 
Специальный рисунок 
Special drawing 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚА 
ОПКА 
GPCА 

Дизайн және 
инженерлік 
графика/ Дизайн и 
инженерная 
графика/ Design 
end engineering 
graphics 
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volumetric shapes in 
planes 

 

DESN22005 
Заманауи көркем 
техникалар модулі/  
Модуль современных 
художественных техник/ 
The module of modern art 
techniques 

KBT 2217 
PKhI 2217 
AIT 2217 
 

Көркем бейнелеу 
тәсілдері 
Приемы 
художественного 
изображения 
Artistic image techniques 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚА 

ОПКА 
GPCА 

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

EDIN 22015 
INEX 22015 
PWIN 22015 
Оқу және өндірістік 
практика модулі/  
Модуль учебных и 
производственных 
практик / Module 
educational and work 
practice 

OP 2106 
PP 2106 
IE 2106 

Өндірістік практика 
Производственная 
практика 
Industrial externship 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

3     Есеп 
Отчет 
Report 

КҚВ 
ПКВ 
PCВ 

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

2 курсқа барлық кредит 
Итого кредитов за 2 курс 

Total credits for 2nd year 

 60 30 255 525     
 
 

5 семестр /5 семестр / Semester 5 
DESN 32005  
Тарихи-теориялық 
құзыреттілік модулі/ 
Модуль историко-
теоретических 
компетенций/ 
The module of historical 
and theoretical 
competencies 

TKh 3117 
TSh 3117 
TF 3117 
 

Типографика 
Типографика  
Тypography  

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6 15 45  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚА 
ПКА 
PCА 

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

Erg 3118 
Erg 3118 
Erg 3118 

Эргономика 
Эргономика 
Ergonomics 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚВ 
ОПКВ 
GPCВ 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN23010 
Жазықтықтағы көлемді 
формаларды бейнелеу/ 
Изображение объемных 
форм в плоскостях/ 
Representation of 
volumetric forms in planes 

KK 3219 
KZh 3219 
CP 3219 

Классикалық кескіндеме/ 
Классическая живопись/ 
Classic painting 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚА 
ОПКА 

GPCА 

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

DESN22005 KKT 3220 Кескіндеменің көркем БП ТК Қазақ/Орыс 6  60  120 Емтихан ЖКҚА Дизайн және 
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Заманауи көркем 
техникалар модулі/  
Модуль современных 
художественных техник/ 
The module of modern art 
techniques 

KhTZh 
3220 
APT 3220 

техникалары/ 
Художественные 
техники живописи/ 
Artistic painting 
techniques 

БД КВ 
BD EK 

Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

Экзамен 
Exam 

ОПКА 
GPCА 

инженерлік 
графика/ Дизайн и 
инженерная 
графика/ Design 
end engineering 
graphics 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN 32005  
Тарихи-теориялық 
құзыреттілік модулі/ 
Модуль историко-
теоретических 
компетенций/ 
Module of historical and 
theoretical competencies 

GDTZh 
3325 
IKGD 3225 
HCGD 3325 

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

КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

7 30 45  135 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚВ 
ОПКВ 
GPCВ 

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

DESN32019 
Заманауи дизайн 
тенденциялары мен 
жобалау әдістері/ 
Современные тенденции 
дизайна и  методы 
проектирования/ 
Modern design trends and 
design methods 

ZhA 3224 
MP 3224 
DM 3224 

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

КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

7 30 45  135 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚС 
ОПКС 
GPCС 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN32006 
Жобалық және 
компьютерлік 
графикасының модулі/ 
Модуль проектная и 
компьютерная графика/ 
Project and computer 
graphics module 

AIDKR 3222 
KRAID 3222 
CEAID 3222 
 

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

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚВ 
ПКВ 
PCВ 

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

DESN32019 
Заманауи дизайн 
тенденциялары мен 
жобалау әдістері/ 
Современные тенденции 
дизайна и  методы 
проектирования/ 
Modern design trends and 
design methods 

ZhA 3224 
MP 3224 
DM 3224 

Жобалау әдістері/ 
Методы проектирования/ 
Design Methods 
 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚС 
ОПКС 

GPCС 

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

6 семестр /6 семестр / Semester 6 
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DESN 32005  
Тарихи-теориялық 
құзыреттілік модулі/ 
Модуль историко-
теоретических 
компетенций/ 
Module of historical and 
theoretical competencies 

ED 3225 
ED 3225 
ED 3225 

Этнодизайн  
Этнодизайн 
Ethnnic Design  

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚВ 
ОПКВ 
GPCВ 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN23012 
Графикалық дизайнның 
кәсіби дағдылары 
модулі/ Модуль 
профессиональных 
навыков графического 
дизайна/ The module of 
professional skills of 
graphic design 

Fot 3226 
Fot 3226 
Phot 3226 
 

Фотографика  
Фотографика 
Photographics 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚА 
ПКА 
PCА 

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

DESN32007 
Заманауи компьютерлік 
технологиялар модулі/ 
Модуль современных 
компьютерных 
технологии/ Modern 
computer technology 
module  

SK3227 
TsZh 3227 
DP 3227 

Сандық кескіндеме/ 
Цифровая живопись/ 
Digital painting 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚА 
ОПКА 
GPCА 

 
ЖКҚВ 
ОПКВ 
GPCВ 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN22004  
Көркем-шығармашылық 
қызметтің модулі  
Модуль художественно- 
творческой деятельности 
Module: Art and creativity 

AD 3228 
AD 3228 
AD 3228 

Арт-дизайн 
Aрт-дизайн 
Art-Design 
 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚВ 
ОПКВ 
GPCВ 

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

DESN22005 
Заманауи көркем 
техникалар модулі/  
Модуль современных 
художественных техник/ 
The module of modern art 
techniques 

VOZT 3229 
STBI 3229 
CTVA 3229 
 

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

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚС 
ПКС 
PCС 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN42016 BO 3330 Бредбукті орындау КП ТК Қазақ/Орыс 6  60  120 Емтихан КҚА Дизайн және 
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Жарнамалық өнімдер 
және графикалық 
кешендердің көркем - 
конструкторлық 
(дизайнерлік) жобалар 
модулі/ Модуль 
художественно- 
конструкторских 
(дизайнерских) проектов 
рекламной продукции и 
графических 
комплексов/ Module: Art 
and design projects of 
promotional products and 
graphic systems 

RB 3330 
BD 3330 

Разработка брендбука 
Brand book design 

ПД КВ 
РD EK 

Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

Экзамен 
Exam 

ПКА 
PCА 

инженерлік 
графика/ Дизайн и 
инженерная 
графика/ Design 
end engineering 
graphics 
 

DESN32019 
Заманауи дизайн 
тенденциялары мен 
жобалау әдістері/ 
Современные тенденции 
дизайна и  методы 
проектирования/ 
Modern design trends and 
design methods 

KSKSh 
3331 
KRKC 3331 
CSCS 3331 

Корпоративтік стильдің 
компьютерлік шешімі 
Компьютерное решение 
корпоративного стиля 
Computer solution of 
corporate style 

КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚВ 
ПКВ 
PCВ 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN22005 
Заманауи көркем 
техникалар модулі/  
Модуль современных 
художественных техник/ 
The module of modern art 
techniques 

AK 3332 
SZh 3332 
SP 3332 

Арнайы кескіндеме 
Специальная живопись 
Special painting  
 

КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚА 
ОПКА 
GPCА 

 

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

DESN22004  
Көркем-шығармашылық 
қызметтің модулі  
Модуль художественно- 
творческой деятельности 
Module: Art and creativity 
 

MPM 3333 
SPM 3333 
SPM 3333 

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

КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚС 
ОПКС 
GPCС 
 

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

EDIN 22015 
INEX 22015 
PWIN 22015 
Оқу және өндірістік 
практика модулі/ 

OP 3208 
PP 3208 
IE 3208 

Өндірістік практика  
Производственная 
практика 
Industrial externship 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

3  90   Есеп 
Отчет 
Report 

ЖКҚВ 
ОПКВ 
GPCВ 

Дизайн және 
инженерлік 
графика/ Дизайн и 
инженерная 
графика/ Design 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

Модуль учебных и 
производственных 
практик/ Module 
educational and work 
practice 

end engineering 
graphics 
 

3 курсқа барлық кредит 
Итого кредитов за 3 курс 

Total credits for 3rd year 

 60 60 495 1155     

7 семестр /7 семестр /Semester 7 
DESN 32005  
Тарихи-теориялық 
құзыреттілік модулі/ 
Модуль историко-
теоретических 
компетенций/ 
Module of historical and 
theoretical competencies 

ZD 4134 
SD 4134 
MD 4134 

Заманауи дизайн 
Современный дизайн 
Modern design 

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚС 
ПКС 
PCС 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN32007 
Заманауи компьютерлік 
технологиялар модулі/ 
Модуль современных 
компьютерных 
технологии/ Modern 
computer technology 
module 

VD 4235 
VD 4235 
WD 4235 
 

Вебдизайн 
Вебдизайн 
Web design 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

7  75  135 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚВ 
ПКВ 
PCВ 

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

DESN22005 
Заманауи көркем 
техникалар модулі/  
Модуль современных 
художественных техник/ 
The module of modern art 
techniques 

PO 4236 
IP 4236 
PA 4236 

Плакат өнері 
Искусство плаката 
Poster Аrt 
 
 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

7  75  135 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚВ 
ОПКВ 
GPCВ 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN23012 
Графикалық дизайн 
кәсіби дағдылары/ 
Профессиональные 
навыки графического 
дизайна/ Professional 
graphic design skills 

Col 4237 
Col 4237 
Col 4237 
 
 

Колористика 
Колористика 
Coloristics 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚВ 

ОПКВ 
GPCВ 

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

DESN32006 
Жобалық графика 

TK 4238 
Zh 4238 

Түстік комбинаторика/ 
Цветовая 

БП ТК 
БД КВ 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 

ЖКҚВ 

ОПКВ 

Дизайн және 
инженерлік 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

модулі/ Модуль 
проектной графики/ 
Project graphics module  

Cc 4238 комбинаторика/ 
Color combinatorics 
 

BD EK Русский 
Kazakh/ 
Russian 

Exam GPCВ графика/ Дизайн и 
инженерная 
графика/ Design 
end engineering 
graphics 
 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN 32005  
Тарихи-теориялық 
құзыреттілік модулі/ 
Модуль историко-
теоретических 
компетенций/ 
Module of historical and 
theoretical competencies 

ZhBG 4239 
RPG 4239 
APG 4239 

Жарнама және баспа 
графикасы 
Рекламная и печатная 
графика 
Аdvertising and printed 
graphics 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚА 
ПКА 
PCА 

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

DESN22004  
Көркем-шығармашылық 
қызметтің модулі  
Модуль художественно- 
творческой деятельности 
Module: Art and creativity 

KD 4240 
DSh 4240 
DF 4240 

Қаріп дизайны 
Дизайн шрифта 
Design of Font 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚА 
ПКА 
PCА 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN42017 
Графикалық 
кешендердің көркем - 
конструкторлық 
(дизайнерлік) жобалар 
модулі/ Модуль 
художественно- 
конструкторских 
(дизайнерских) проектов 
и графических 
комплексов/ Module: Art 
and design projects of 
promotional products and 
graphic systems 

DZM 4241 
SMD 4241 
MMD 4241 

Дизайндағы заманауи 
материалдар/ 
Современные материалы 
в дизайне/   
Modern materials in design 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚС 

ОПКС 
GPCС 

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



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

DESN32019 
Заманауи дизайн 
тенденциялары мен 
жобалау әдістері/ 
Современные тенденции 
дизайна и  методы 
проектирования/ 
Modern design trends and 
design methods 

ZhA 4242 
SMP 4242 
MDM 4242 

Заманауи жобалау 
әдістері/ 
Современные методы 
проектирования/ 
Modern design methods 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚС 
ПКС 
PCС 

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

8 семестр /8 семестр /Semester 8 
DESN42018 
Дизайн жобаны басқару 
және рәсімдеу модулі/ 
Модуль управления и 
оформления дизайн-
проекта/ Module 
management and design 
project design 

DZKK 4143 
NPDD 4143 
RLDD 4143 

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

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚС 
ПКС 
PCС 

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

 DESN42018 
Дизайн жобаны басқару 
және рәсімдеу модулі/ 
Модуль управления и 
оформления дизайн-
проекта/ Module 
management and design 
project design 

DZhB 4144 
UDP 4144 
DPM 4144 

Дизайн-жобаны басқару  
Управление дизайн-
проектом  
Design project 
management  

КП ЖООК 
ПД ВК 
РD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚС 
ПКС 
PCС 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN 32005  
Тарихи-теориялық 
құзыреттілік модулі/ 
Модуль историко-
теоретических 
компетенций/ Module of 
historical and theoretical 
competencies 

ZhM 4345 
RM 4345 
AM 4345 

Жарнама және 
маркентинг  
Реклама и маркетинг 
Advertising and marketing 

КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

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 
end engineering 
graphics 
 

DESN42017 
Графикалық 
кешендердің көркем - 
конструкторлық 
(дизайнерлік) жобалар 
модулі/ Модуль 
художественно- 
конструкторских 
(дизайнерских) проектов 

KKD 4346 
KUD 4346 
CPD 4346 
 
 

Қаптаманы құрастыру 
және оның дизайны  
Конструирование 
упаковки и его дизайн  
Construction and 
packaging design 

КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚС 
ОПКС 
GPCС 

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



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

и графических 
комплексов/ Module: Art 
and design projects of 
promotional products and 
graphic systems 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN32006 
Жобалық және 
компьютерлік графика 
модулі/ Модуль 
проектная и 
компьютерная графика/ 
Project and computer 
graphics module 

VMD 4347 
VMD 4347 
VMD 4347 

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

КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚВ 
ПКВ 
PCВ 

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

DESN32007 
Заманауи компьютерлік 
технологиялар модулі/ 
Модуль современных 
компьютерных 
технологии/ Modern 
computer technology 
module 

MOD 4348 
DPM 4348 
MPD 4348 

Медиа өнімдер дизайны 
Дизайн медиа продукций  
Media Products Design 

КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚВ 
ПКВ 
PCВ 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN22005 
Заманауи көркем 
техникалар модулі/  
Модуль современных 
художественных техник/ 
The module of modern art 
techniques  

Info 4349 
Info 4349 
Info 4349 
 

Инфографика  
Инфографика 
Infographics 
 

КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚВ 
ПКВ 
PCВ 

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

DESN32019 
Заманауи дизайн 
тенденциялары мен 
жобалау әдістері/ 
Современные тенденции 
дизайна и  методы 
проектирования/ 
Modern design trends and 
design methods 

GDNK 
4350 
KOGD 
4350 
COGD 4350 

Графикалық дизайн 
нысандарын құрылымдау 
Конструирование 
объектов графического 
дизайна 
Construction of objects of 
grafic design 

КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚС 
ОПКС 

GPCС 

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

EDIN 22015 
INEX 22015 
PWIN 22015 
Оқу және өндірістік 
практика модулі/  

OP 4301 
PP 4301 
IE 4301 

Өндірістік практика  
Производственная 
практика  
Industrial externship 

КП ЖООК 
ПД ВК 
РD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

3  90   Есеп 
Отчет 
Report 

КҚС 
ПКС 
PCС 

Дизайн және 
инженерлік 
графика/ Дизайн и 
инженерная 
графика/ Design 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

Модуль учебных и 
Производственных 
практик/ Module 
educational and work 
practice 

end engineering 
graphics 
 

4 курсқа барлық кредит 
Итого кредитов за 4 курс 

Total credits for 4rd year 

 60 75 480 1155     

9 семестр /9 семестр /Semester 9 
DESN 32005  
Тарихи-теориялық 
құзыреттілік модулі/ 
Модуль историко-
теоретических 
компетенций/ Module of 
historical and theoretical 
competencies 

ZhGZR 5351 
PPNMI 5351 
DPSMR 
5351 

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

КП ЖООК 
ПД ВК 
РD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

5 15 30  105 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚС 
ПКС 
PCС 

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

DESN 32005  
Тарихи-теориялық 
құзыреттілік модулі/ 
Модуль историко-
теоретических 
компетенций/ Module of 
historical and theoretical 
competencies 

DKPE 5252 
PODP 5252 
PFDA 5252 

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

БП ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6 15 45  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚС 
ПКС 
PCС 

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

DESN42018 
Дизайн жобаны басқару 
және рәсімдеу модулі/ 
Модуль управления и 
оформления дизайн-
проекта/ Module 
management and design 
project design 

ZhT 5353 
PPA 5353 
PPA 5353 
 
 
 

Жобаалды талдау/ 
Предпроектный анализ/ 
Pre-project analysis 

КП ЖООК 
ПД ВК 
РD UK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6 15 45  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚС 
ПКС 
PCС 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN42018 
Дизайн жобаны басқару 
және рәсімдеу модулі/ 
Модуль управления и 
оформления дизайн-
проекта/ Module 
management and design 
project design 

GDNZh 
5354 
POGD 5354 
DOGD 5354 

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

КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

7  75  135 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚС 
ПКС 
PCС 

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

DESN32006 
Жобалық және 
компьютерлік графика 

YMV 5255 
TMV 5255 
TDMV 5255 

Үшөлшемді моделдеу 
және визуализация 
Трехмерное 

БП ТК 
БД КВ 
BD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 

7  75  135 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

ЖКҚС 

ОПКС 

Дизайн және 
инженерлік 
графика/ Дизайн и 
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модулі/  Модуль 
проектной и 
компьютерной графики/ 
Project and computer 
graphics module 

 моделирование и 
визуализация 
Three-dimensional 
modeling and 
visualization 

Kazakh/ 
Russian 

GPCС инженерная 
графика/ Design 
end engineering 
graphics 
 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN42017 
Графикалық 
кешендердің көркем - 
конструкторлық 
(дизайнерлік) жобалар 
модулі/ Модуль 
художественно- 
конструкторских 
(дизайнерских) проектов 
и графических 
комплексов/ Module: Art 
and design projects of 
promotional products and 
graphic systems 

KKZh 5356 
DGP 5356 
DUS 5356 

Қаланың визуалды-
коммуникациялық 
ортасының дизайны/   
Дизайн визуально-
коммуникационной 
среды города 
Design of the visual 
communication 
environment of the city 

КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚС 
ПКС 
PCС 

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

DESN32007 
Заманауи компьютерлік 
технологиялар модулі/ 
Модуль современных 
компьютерных 
технологии/ Modern 
computer technology 
module 

IIZh 5357 
PII 5357 
DII 5357 

Интерактивті 
интерфейстерді жобалау/ 
Проектирование 
интерактивных 
интерфейсов/ 
Design of Interactive 
Interfaces 

КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚВ 
ПКВ 
PCВ 

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

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
DESN42018 
Дизайн жобаны басқару 
және рәсімдеу модулі/ 
Модуль управления и 
оформления дизайн-
проекта/ Module 
management and design 
project design 

GDNO 5358 
POGD 5358 
PFGD 5358 

Графикалық дизайн 
нысандарын өндіру/ 
Производство объектов 
графического дизайна/                
Production facilities of 
graphic design 

КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚА 
ПКА 
PCА 

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

DESN32019 
Заманауи дизайн 
тенденциялары мен 
жобалау әдістері/ 
Современные тенденции 
дизайна и  методы 
проектирования/ 
Modern design trends and 
design methods  

ІD 5359 
ІD 5359 
ID 5359 
 
 
 

Инклюзивтік дизайн 
Инклюзивный дизайн 
Inclusive Design 

КП ТК 
ПД КВ 
РD EK 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 
Русский 
Kazakh/ 
Russian 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 
Exam 

КҚС 
ПКС 
PCС 

Дизайн және 
инженерлік 
графика/ Дизайн и 
инженерная 
графика/ Design 
end engineering 
graphics 
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10 семестр /10 семестр /Semester 10 
EDIN 22015 
INEX 22015 
PWIN 22015 
Оқу және өндірістік 
практика модулі 
Модуль учебных и 
производственных 
практик 
Module educational and 
workpractice 

DP 5302 
PP 5302 
UP 5302 
 

Дипломалды практика 
Преддипломная 
практика 
Undergraduate practice 

КП ЖООК 
ПД ВК 
РD UK 

 12     Есеп 
Отчет 
Report 

КҚС 
ПКС 
PCС 

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

MFA42008 
Қорытынды аттестаттау 
модулі 
Модуль итоговая 
аттестация  
Module of final 
assessment 

Мамандық бойынша мемлекеттік 
емтихан 
Государственный экзамен по 
специальности 
State examination in the speciality 

ҚА ИА 
FA 

 6     МЕ 
ГЭ  
SE 

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

Дипломдық жұмысты/жобаны жазу 
және қорғау 
Написание и защита дипломной 
работы/проекта 
Completion and defense of Bachelor 
degree diploma project 

ҚА 
ИА 
FA 

 6     ДЖБ 
Қорғау 
Защита
ДП 
Defense 
of degree 
work 

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

5 курсқа барлық кредит 
Итого кредитов за 5 курс 

Total credits for 5rd year 

 60 45 315  720    

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 
Итого по образовательной программе 

Total for education program 

 300        
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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 
/Consolidation table displaying the amount of obtained credits within the modular education program 
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1 
1 4 5 - 1 28     30 900 5 1  
2 4 4 1 1 25 3    30 900 5 1  

2 
3 5 2 2 2 28     30 900 5 1  
4 5 2 2 2 25  3   30 900 5 1  

3 
5 4 - 2 3 30     30 900 4  1 
6 5 - 1 4 27  3   30 900 4  1 

4 
7 3 - 1 4 30     30 900 4  1 
8 4 - 2 3 27  3   30 900 4  1 

5 9 4 - 3 3 36     36 1080 5  1 
10 1 - - - -   12 12 24 720 1   

Барлығы/ 
Всего/ 
Total: 

39 13 14 23 256 3 9 12 12 300 9000 42 4 5 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organization of 
Educational Process 

 
1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Бакалавриатқа Қазақстан Республикасының 
жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар азаматтар және ҰБТ 
нәтижесі және шығармашылық емтихандар  қорытындысы бойынша жіберіледі. Шетел азаматтарын 
ақылы негізде қабылдау сұхбат қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. 
Особые вступительные требования: В бакалавриат осуществляется прием граждан РК, имеющих 
общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, высшее  образование, по результатам 
ЕНТ и творческих экзаменов. Прием иностранных граждан на платной основе осуществляется по 
результатам собеседования.  
Specific admission requirements: 
Citizens of the Republic of Kazakhstan with general secondary, technical and professional, post-secondary, 
higher education are admitted to bachelor programs based on the results of the UNT and creativity exam. 
Acceptance of foreign citizens on a paid basis is carried out according to the results of an interview. 
 
2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты және бейресми білім алушылардың нәтижесінің 
ерекше шарттары: 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: Условия для признания предшествующего образования осуществляются в рамках 
внутренних нормативных документов университета. Документом, подтверждающим результаты 
неформального обучения, является сертификат о завершении обучения или свидетельство о 
завершении обучения.  
Specific arrangements for recognition of prior learning: Conditions for the recognition of prior learning 
are carried out according to the university’s internal regulations. The document that confirms results of non-
formal education is a certificate of completion or a diploma of completion. 
 
3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде студенттің 
оқу түрлерінің бәрін қоса алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті аяқтаған, кем дегенде 300 
академиялық кредитті игерген тұлғаларға «бакалавр» дәрежесі және жоғары білім туралы диплом 
қосымшасымен (транскрипт) беріледі. Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын мерзімінен 
бұрын игеру және оған қойылатын талаптарды орындау жағдайында студент оқу мерзіміне 
қарамастан «бакалавр» дәрежесі беріледі. 
Требования и правила присвоения степени: Лицам, освоившим не менее 300 академических 
кредитов за весь период обучения, включая все виды учебный деятельности студента, и успешно 
прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень «бакалавр» и выдается диплом о высшем 
образовании с приложением (транскрипт). В случае досрочного освоения образовательной 
программы бакалавриата и выполнения предусмотренных к ней требований, студенту присуждается 
степень «бакалавр» независимо от срока обучения. 
Qualification requirements and regulations: Individuals who have mastered at least 300 academic credits 
for the entire period of studies, including all types of student’s learning activities, and who have successfully 
completed their final attestation, are awarded a bachelor’s degree and a higher education diploma with an 
application (transcript). In the case of early mastering of the bachelor’s study program and fulfillment of the 
requirements envisaged for it, the student is awarded a bachelor’s degree regardless of the duration of his/her 
studies. 
 
4. Түлектердің кәсіби бейіні: 
Бакалавр дәрежесі алған түлектер ұйымдастырушылық-технологиялық, өндіріс және басқару, дизайн, 
зерттеу, білім беру, экологиялық және басқа да салаларда жұмыс жасай алады. Сонымен қатар 
олкелесі бағыттарда жұмыс істеуге рұқсат етілген:шағын сәулеттік формалар, абаттандыру мен 
көгалдандыру элементтері, визуалдық коммуникациялар, экспозициялық кеңістік, қалалық ортадағы 
жабдықтар мен жиһаз, тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың ішкі кеңістігі, қоғамдық мақсаттағы 
жерасты құрылыстары, интерьердегі бұйымдары, құрал-жабдықтар және жиһаз, көрмелік және сауда 
экспозициялары, экстерьер мен интерьердегі монументалды-декоративтік өнер элементтері,жарнама 
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дизайны, полиграфиялық дизайн, графикалық тіл және визуалды мәдениет, безендіру өнері және 
фотографика 
Профессиональный профиль выпускников: Выпускники, получившие степень бакалавра, имеют 
квалификацию для работы в сфере организационно-технологической, производственно-
управленческой, проектной, научно-исследовательской, педагогической, природоохранной и иных 
видов деятельности. Кроме этого, он может осуществлять профессиональную деятельность в 
следующих направлениях: малые архитектурные формы, элементы благоустройства и озеленение, 
визуальные коммуникации, экспозиционные пространства, оборудование и мебель в городской среде, 
внутренние пространства жилых и общественных зданий, подземные сооружения общественного 
назначения, убранство, оборудование и мебель в интерьере, выставочные и торговые экспозиции, 
элементы монументально-декоративного искусства в экстерьере и интерьере, дизайн рекламы, 
полиграфический дизайн, графический язык и визуальная культура, оформительское искусство и 
фотографика. 
Occupational profile/s of graduates: Graduates with a bachelor’s degree are qualified to work in the field 
of organizational and technological activities, production and management, design, research, teaching, 
environmental and other activities. In addition, they can carry out professional activities in the following 
areas: small architectural forms, elements of landscaping, visual communications, exhibition space, 
equipment and furniture in the urban environment, interior spaces of residential and public buildings, 
underground public buildings, decoration, equipment and furniture in the interior, exhibitions and trade 
expositions, elements of monumental and decorative art in the exterior and interior, advertising design, 
printing design, graphic language and visual culture, art and photography. 
 
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: Innovative technologies and interactive teaching methods 
will be used in classes within the implementation of the educational program. 
 
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) 
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/ 
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А- 3,67 90-94 Excellent 
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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