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«6В01406-Визуалды өнер, көркем еңбек, графика және жобалау» бойынша білім беру бағдарламасы келесі  

нормативті  құжаттар негізінде құрастырылған: 

–Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III (31.03.2021 ж. ӛзгерістер 

мен толықтыруларымен); 

– Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151-I. (24.05.2018 ж. желтоқсанындағы 

ӛзгерістер мен толықтыруларымен); 

– - Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (ҚР БҒМ 31.10.2018 ж. 

№604 бұйрығы) (05.05.2020 №182 енгізілген ӛзгерістер мен толықтырулармен); 

–  Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жӛніндегі Республикалық үшжақты 

комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы Ұлттық біліктілік шеңбері; 

- Оқытудың кредиттік технологяисы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 2 қазаннан №152 бұйрығы (12.10.2018 № 563 берілген 

ӛзгерістермен толықтырулармен). 

–  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығымен бекітілген 

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы».  

–  «Педагогтің» кәсіби стандарты 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша; 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 «жалпы білім беретін 

ұйымдарға арналған жалпы білім беретін пәндер, таңдау курстары және факультативтер бойынша үлгілік оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығына ӛзгерістер мен толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2018 жылғы 10 мамырдағы № 199 бұйрығы. 

–  «Қазақстан Республикасында бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына 

ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 4 

қыркүйектегі № 441 бұйрығы. 
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№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1 Білім беру бағдарламасының коды 

2 Білім беру саласының классификациясы  және коды 

3 Білім беру бағытының классификациясы және коды 

4 Білім беру бағдарлмасының  тобы 

5 Кредиттер кӛлемі: 

6 Оқыту түрі 

7 Оқыту тілі 

8 Берілетін академиялық дәрежесі 

9 Білім беру бағдарлмасының  түрі 

10 БХСЖ деңгейі  

11 ҰБШ деңгейі 

12 СБШ деңгейі 

13 Білім беру бағдарлмасының  ерекшелігі (біріккен, қосдипломдық) 

14 Кадрларды даярлау  бағытына арналған   лицензияға қосымшаның  № 

15 Білім беру бағдарламасын аккредиттеу ұйымының атауы мен аккредиттеудің қолданыстағы мерзімі  

16 Миссиясы 

15 Кӛрінісі 

18 Құндылықтар  

19 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

20 Түлектің атрибуттары 

21 Білім беру бағдарламасының біліктілік сипаттамасы 

21.1 Біліктілік пен лауазымдар тізбесі 

21.2 Қызмет кӛрсету саласы мен нысаны 

21.3 Қызмет  кӛрсету түрлері 
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21.4 Қызмет кӛрсету функциялары 

22 Білім беру бағдарламасының түлегінің құзырлылықтары 

23 Білім беру бағдарламасы модульдерінің мазмұны 

24 Сертификаттық бағдарламасы (майнор) 

25 Оқыту  нәтижелерін қалыптастыру матрицасы 

26 Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

27 Жұмыс берушілердің тізімі 

28 Білім беру бағдарламасындағы модульдер кесіндісінде меңгерілген кредиттер кӛлемін бейнелейтін жинақ 

кестесі 
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Білім беру бағдарламасының төлқұжаты  

1. Білім беру бағдарламасының коды: 6В01 Педагогикалық ғылымдар 

2. Білім беру саласының коды мен жіктелуі: 6В014-Жалпы дамудың пәндік мамандандыруымен мұғалімдерді 

дайындау 

3. Білім беру саласының коды мен дайындау бағытының жіктелуі: 6В014-Жалпы дамудың пәндік 

мамандандыруымен мұғалімдерді дайындау 

4. Білім беру бағдарламаларының тобы: - В07 Кӛркем еңбек және сызу пәндерінің мұғалімін дайындау 

5. Кредиттер көлемі: 248 ECTS. 

6. Оқыту түрі: күндізгі. 

7. Оқыту тілі: қазақ 

8. Берілетін академиялық дәрежесі: «6В01406-Визуалды ӛнер, кӛркем еңбек, графика және жобалау» білім беру 

бағдарламасы бойынша білім бакалавры. 

9. Білім беру бағдарламаларының түрі: инновациялық  

10. БХЖ бойынша деңгей: (Білім берудің халықаралық стандарттық классификациясы) – 6 деңгей; 

11. ҰБШ бойынша деңгей: (Ұлттық біліктілік шеңбері) – 6 деңгей; 

12. СБШ бойынша деңгей (салалық біліктілік шеңбері): 6 деңгей 

13. Білім беру бағдарлмасының  ерекшелігі (біріккен, қосдипломдық): жоқ 

14. Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның: №016  KZ83LAA00018495 28.07.2020 ж. 

15. Білім беру бағдарламасын аккредиттеу ұйымының атауы мен аккредиттеудің қолданыстағы мерзімі: 
БСҚА. Аккредиттеу мерзімі: 13.06.2019 по 13.06.2024 

16. Миссия: ӛмірдің ӛзгеріп отыратын жағдайына бейімделе алатын, бәсекеге қабілетті, жоғары білікті мұғалім 

дайындау. 

17. Көрінісі: педагогтің білім беру саласындағы педагогикалық шеберлігі мен құзыреттілігі. 

18. Құндылықтар:  

- парасаттылық; 

- жүйелі және дәйекті; 

- адалдық; 
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- жеке әлеуеті; 

- жауапкершілік; 

- шығармашылығы; 

- әр адамның құндылығын түсіну; 

- академиялық еркіндік; 

- қоршаған әлемге деген махаббат. 

19. Білім беру бағдарламаларының мақсаты:  

19.1 Білім беру бағдарламаларының стратегиялық мақсаты: білім беру саласында бәсекеге қабілетті мамандар 

даярлау, жаһандық сындарға бейімделген адами капиталды дамыту. 

19.2 Білім беру бағдарламаларының мақсаты: орта білімнің жаңартылған мазмұны жағдайында ғылыми-

педагогикалық, кәсіби-практикалық қызметті жүзеге асыру үшін іргелі және қолданбалы білімі, зерттеу дағдылары бар, 

білім беру саласында IT-ны қолданудың тереңдетілген дағдылары бар бәсекеге қабілетті педагог дайындау. 
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20. Түлектің атрибуттары (құзыреттіліктері мен оқыту нәтижелерінің негізінде жасалған): 

 

Атрибуттар Құзыреттіліктердің түрлері 
Визуалды ӛнер, Кӛркем еңбек және жобалау 

саласындағы жоғары кәсіпқойлық 

 «Қатты» құзыреттіліктер (Hard skills) Кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктері 

(Professional pedagogical competencies) 

Кәсіби АКТ құзыреттіліктері 

Professional ICT Competencies  (Hard 

skills) 

Эмоциялық интеллект  

«Жұмсақ» құзыреттіліктер (Soft skills) Жаһандық ӛзгерістерге үйренушілігі 

Лидерлік 

Шығармашыл және жобалық ой-ӛрісі 

Жаһандық азаматтық 

Академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің 

маңызын түсіну 
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21. «6В01406 - Визуалды өнер, көркем еңбек, графика және жобалау» мамандығы бойынша білім беру 

бағдарламасының бакалаврының біліктілік сипаттамасы   

21.1 Біліктілік пен лауазымдар тізбесі: Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі 

Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2017 жылғы 11 мамырдағы №130-од бұйрығымен бекітілген және 

қолданысқа енгізілген). Соның ішінде: 

 кӛркем еңбек, бейнеелу ӛнері және сызу, графика және жобалау пәндерінің мұғалімі  

 оқыту әдістемесі бойынша маман-кәсіпкерлер (жалпы бейін) 

 жалпы білім беру бағдарламаларын және оқу-әдістемелік құралдарын жасау бойынша маман-кәсіпкерлер 

 кәсіби бағдарламаларды және және оқу-әдістемелік құралдарын жасау бойынша маман-кәсіпкерлер  

 жалпы білім беру бағдарламалары және оқу жетістіктерін бағалау бойынша маман-кәсіпкерлер  

 кәсіби бағдарламалар бойынша оқу жетістіктерін бағалайтын маман-кәсіпкерлер   

 ӛнер және кәсіпшілік оқытушысы 

 қосымша білім беру саласының басқа да оқытушылары 

 мүсіншілер 

 суретшілер (кескіндеме) 

 иллюстраторлар мен инфограферлер 

 басқа суретшілер 

 сызушылар 

 сызушылар (жалпы бейін) 

 фотосуретшілер 

 интерьер дизайнерлері мен декораторлар 

 қолӛнер бойынша нұсқаушылар 

 мұғалімнің кӛмекшісі 

 ағаш бойынша қолӛнершілер (жиһаз дайындайтындардан басқа) 

 тоқыма, былғары, тері, мех және басқа материалдар бойынша қолӛнершілер 

 шыны және  қыш, ағашты бояу мен сәндеу  бойынша суретшілер 
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  қағаз бұйымдарын әшекейлеу мен сәндеу бойынша суретшілер 

21.2 Қызмет көрсету саласы мен нысаны: 

Кәсіби қызмет саласы кӛркем білім, тәрбие және әлеуметтендіру және тұлғаның үйлесімді дамуы болып табылады.  

Бітірушілердің кәсіби қызметінің нысандары:   

– мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері (жалпы білім беретін мектептердің барлық сатысы, 

педагогикалық колледждер, педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары, білім 

департаменттері); 

- кӛркем білім беру саласындағы ғылыми-зерттеу институттары, зертханалар; 

- жарнама және дизайн саласындағы агенттіктер, фирмалар, шеберханалар, студиялар; 

- шығармашылық зертханалар мен бейнелеу ӛнері шеберханалары; 

- бейнелеу ӛнері мұражайлары. 

Кәсіби қызмет пәндері:  

- білім беру қызметі; 

- тәрбие қызметі; 

- білім беру және дизайн саласындағы ұйымдастыру-басқару қызметі; 

- кәсіпкерлік қызмет;  

- ғылыми-зерттеу қызметі; 

- жобалау қызметі; 

- кӛркем қызмет; 

21.3 Кәсіби қызмет түрлері: 

- білім беру (педагогикалық, тәрбие);  

– ғылыми-зерттеу (орта мектепте білім беруді модельдеу, жобалау, білім беру мәселелерін шешуде шығармашылық 

ізденіс, педагогикалық тәжірибені зерттеу, рефлексия); 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық («субъект-субъект» ӛзара іс-қимылы, білім берудегі менеджмент). 

 

 

 



10 

 

21.4 Кәсіби қызметінің функциялары: 

- оқыту-оқу ақпаратын таратады, ӛз бетінше білім алуға үйретеді, оқушылардың лингвистикалық сұраныстары мен 

сұраныстарын ескере отырып, оқу сабақтарын құрастырады, оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде АКТ-ны 

бейнелеу, кӛркем-шығармашылық қызметте және т. б. пайдаланады; 

- тәрбиелеуші-білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне бейімдейді, педагогикалық тактіні, 

педагогикалық этика ережелерін сақтайды, білім алушылардың жеке тұлғасына құрмет кӛрсетеді, білім алушылармен 

қарым-қатынаста демократиялық стильді ұстанады, Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып, тәрбие 

пОNцесін қалыптастырады, мәдени хабардарлықты, тілдік құзыреттілікті және т. б. дамытады; 

- әдістемелік – білім беру үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады, ӛз біліктілігін арттыруды 

жоспарлайды, әдіс-тәсілдерді анықтайды, оқушылардың жалпы оқу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырады; 

сабақтардың берілген мақсаттарына сәйкес оқу материалдарын әзірлейді және т. б.; 

- зерттеушілік – білім алушылардың білім беру мазмұнын меңгеру деңгейін зерттейді, білім беру ортасын зерттейді, 

білім алушылардың жеке ерекшеліктерін диагностикалау нәтижелерін қолданады; жобалайды; креативті идеяларды 

таныстырады, оқуға деген қажеттілік пен қиындықтарды анықтайды; 

- әлеуметтік-коммуникативтік – кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптармен ӛзара іс-

қимылды жүзеге асырады, білім беру ұйымының саясаты шеңберінде командалық жұмыс және кәсіби ынтымақтастық 

тәсілдерін қолданады, білім беру стейкхолдерлерін біріктіретін инновациялық идеяларға бастамашылық жасайды және 

т. б. 
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22. «6В01406 – Визуалды өнер, көркем еңбек, графика және жобалау» бойынша білім беру бағдарламасының 

түлегінің құзырлылықтары 
Құзыреттіліктер түрі Оқу нәтижесінің 

коды 

 

Оқу нәтижелері 

(Блум таксономиясы бойынша) 

Аналитикалық-зерттеу 

құзыреттері 

(Analytical and research 

skills) 

0N1 Визуалды ӛнер саласындағы озық білімге негізделген визуалды ӛнер бойынша оқу процесінде 

теориялық білімдерін кӛрсету; шығармашылық және кӛркем қызмет объектілерін макеттейді және 

үлгілейді, объектілерді жобалаудың барлық кезеңдерінде және құрылымдар мен модельдерді 

әзірлеуде заманауи материалдарды, әдістерді, құралдар мен жобалау графикасының түрлерін тиімді 

пайдаланады, үй жүргізу мәдениетіне, тамақтандыруды ұйымдастыруға қойылатын талаптарды, 

жабдықтармен жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтайды 
ОN2 Графикалық бейнелер, Графикалық ақпарат түрлері, бірыңғай конструкторлық құжаттама жүйесінің 

стандарттары туралы білімді сын тұрғысынан түсінеді; білімді және түсінікті кәсіби деңгейде 

қолдану, дәлелдерді тұжырымдау, түрлі шығармашылық жұмыстарды дербес орындайды; жобалау 

қызметіне қатысады. Тәжірибеде кәсіби және графикалық компьютерлік бағдарламаларды 

қолданады. 
ОN3 Оқытудың инновациялық технологияларының негізгі түсініктері мен терминологиясын меңгерген, 

оқушылардың оқу жетістіктерін талдайды және бағалайды, диагностикалайды. 
ОN4 Материалдарды кӛркем ӛңдеу бойынша технологиялық операцияларды орындауда оқу-практикалық 

және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану, кӛркемдік 

қызметтегі құралдар мен жабдықтарды оңтайлы таңдау, композиция жасауда стилизацияны 

пайдалана отырып эксперименттер жүргізу, кәсіби құжаттамамен жұмысты орындау. 
ОN5 Түрлі техниканы, құрылымдарды пайдалана отырып, күрделі, бірегей бұйымдарды, жылжымалы 

үлгілерді жасау дағдыларын кӛрсетеді, жобаларды әзірлеу үшін компьютерлік бағдарламаларды, 

фотоӛнер мен анимация тәсілдерін таңдайды және эксперименттер жүргізеді. 
Кәсіби  

коммуникациялық-

этикалық құзыреттер 

(Forensic eloquence and 

ethical skills) 

ОN 6 Ауызша және жазбаша сауатты сӛйлейді, кәсіби терминологияны біледі, оқушылардың топтық 

қызметін ұйымдастырады, сыни ойлауды қалыптастыру, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану қабілетін кӛрсетеді. 
ОN 7 Түстану саласындағы ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру, түс спектрін сауатты 

пайдалану және сурет салу мен кескіндеменің әдістері мен әдістерін практикада сәтті пайдалану, 

бейнелеу ӛнері объектілерін әртүрлі материалдарда бейнелеу кезінде композицияның 

заңдылықтарын, суреттегі, кескіндемедегі, мүсіндік жұмыстардағы стильдік ерекшеліктерді сақтау 
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ОN 8 Визуалды ӛнер, кӛркем еңбек және графикалық жобалау саласында міндеттерді шешу үшін 

теориялық білімдерді қолдану, оқу-тәрбие қызметін ұйымдастырудың әртүрлі әдістерін жобалау 

және интеграциялау түрлерін меңгерген; визуалды ӛнер, кӛркем еңбек саласында ғылыми зерттеу 

және академиялық жазу әдістерін білу және қолдану. 
ОН 9 Визуалды ӛнер объектілерінің эстетикалық құндылығын, кӛркем шығармашылықтың ішкі 

құрылымын түсінеді; оларды визуалды ӛнерді оқытудың мазмұны мен әдістемесін, эстетикалық 

тәрбиелеуді практикада қолданады,кӛркем шығармашылықтың психологиялық механизмдерін 

талдай алады; Қазақстанның кӛрнекті бейнелеу ӛнері шеберлерінің шығармашылығын талдайды.  
ОN 10 Визуалды ӛнер, кӛркем еңбек және графикалық жобалау бойынша шығармашылық жұмыстарды 

орындау барысында танымдық белсенділік таныта отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми 

ойларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру.   
Soft skills ОN11 Басқа адамдардың эмоцияларын, ниеттерін, уәждемесін және ниеттерін және ӛз ниеттерін таниды 

ОN12 Сандық сауаттылықты, мәліметтер базасымен жұмыс істей білу, жобаларды талдау және басқару, 

педагогикалық және шығармашылық қызметті әкімшілендіру және жоспарлау дағдылары 

қалыптасқан. 
ОN13 Жанжалдар мен педагогикалық жағдайларды талдайды. 
ОN 14  Бейнелеу ӛнері және кӛркем еңбек саласында фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 

олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану, кез келген келіп түскен 

ақпаратты сыни бағалайды. 
ОN15 Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинау және түсіндіру; бәсекеге қабілеттілікке, прагматизмге, ӛзара түсіністікке, 

тӛзімділікке, бӛтен мүлікті құрметтеуге, бостандыққа, қазіргі қоғамның даму қажеттілігі мен 

демократиялық құндылықтарына негізделген жаһандық азаматтыққа сүйене отырып ӛзінің кәсіби 

қызметін ұйымдастырады. 

 ОN16 Жалпы білім беру мекемелерінде қашықтықтан білім беру технологиясын меңгерген, қашықтықтан 

оқытудың әдістерін, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, онлайн-сервистер, мектептің 

білім беру жүйесінде қашықтықтан оқыту платформаларын қолдана алады, қашықтықтан оқыту 

үшін тапсырмалар дайындайды. 
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23. «6В01406 – Визуалды өнер, көркем еңбек, графика және жобалау» бойынша білім беру бағдарламасы 

модульдерінің мазмұны 

 
Модуль атауы Пәндер атауы Саны  (ECTS) 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Философия 

Рухани жаңғыру 

Қолданбалы бизнес 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері 

5 

5 

5 

 

Әлеуметтік-саясаттану білім модулі Саясаттану, Әлеуметтану 

Мәдениеттану, Психология 

4 

4 

Ақпараттық-коммуникативтік Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Қазақ тілі 

Шетел тілі 

Дене шынықтыру 

5 

10 

10 

8 

Педагогикалық дайындық негіздері Оқушылардың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы  

Педагогика 

Білім берудегі менеджмент 

Инклюзивті білім беру 

Зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі 

Кӛркем шығармашылық психологияся 

Тәрбие жұмысының әдістемесі 

Мектептегі білім берудің жаңартылған мазмұнының аспектілері 

Оқу  

Педагогикалық  

4 

5 

4 

5 

5 

 

5 

 

2 

4 

Кӛркем шеберлік негіздері Түстану 

Композиция 

Мүсін және адамның пластикалық анатомиясы 

Академиялық сурет I 

5 

5 

5 

6 
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Классикалық сурет I 

Классикалық кескіндеме I 

Академиялық кескіндеме I 

Классикалық сурет II 

Академиялық сурет II 

Классикалық кескіндеме II 

Академиялық кескіндеме II 

 

5 

 

7 

 

7 

 

Жобалау қызметі 

 

Графика және жобалау 

Ӛнердегі перспектива  

Сызба геометриясының негіздері  

Компьютерлік жобалау  

Компьютерлік сызу 

5 

5 

 

6 

 

Визуалды ӛнер тарихы  Кӛркем ӛнердің тарихы мен теориясы  

Қазақстанның кӛркем мәдениеті  

Қазақстан ӛнер тарихы 

Оқу  

5 

4 

 

1 

Дизайнерлік қызмет негіздері  

(MINOR) 

Дизайн негіздері 

Заманауи дизайн 

Сәулет дизайны 

Үй және тамақтану мәдениеті 

Графикалық дизайн 

Киім дизайны 

4 

 

4 

 

4 

Жеке әдістемелер Визуалды ӛнер және кӛркем еңбекті оқыту әдістемесі 

Графика және жобалауды оқыту әдістемесі 

Педагогикалық  

Педагогикалық (ӛндірістік) 

5 

5 

5 

15 

Қолданбалы шығармашылық және 

технологиялар 

Сәндік-қолданбалы ӛнер 

Бұйымды жобалау және құрастыру негіздері (қыздар) 

Материалдарды ӛңдеу технологиясының практикумы  (ұлдар)  

Бұйымды кӛркемдеп безендіру (қыздар) 

Материалдарды ӛңдеу (ұлдар) 

Бейнелеу ӛнеріндегі заманауи материалдар мен техникалар 

6 

5 

 

5 

 

5 
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Техникалық және кӛркем шығармашылық 

Анимация және фотоӛнер 

Бейнелеу іс-әрекетіндегі компьютерлік графика 

Диплом алды  

 

6 

 

3 

Қашықтықтан оқыту технологиялары Қашықтықтан оқыту платформалары мен сервистері 

Мектеп жүйесінде қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру 

4 

4 

Қорытынды  аттестаттау Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе 

кешенді емтиханға  дайындалу және тапсыру 

12 
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24. «Дизайнерлік қызмет негіздері»  бойынша сертификаттық бағдарламасы (майнор) – 12 кредит 

 

Дизайн негіздері, Заманауи дизайн    -5 кредит 

Үй және тамақтану мәдениеті, Сәулеттік дизайн - 5 кредит 

Графикалық дизайн, Киім дизайны    - 5 кредит 

 

 

Сертификаттық 

бағдарлама 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

Дизайнерлік 

қызмет негіздері  
(MINOR) 

      Дизайн негіздері 

Заманауи дизайн 

      Үй және тамақтану мәдениеті  

Сәулеттік дизайн  

      Графикалық дизайн 

Киім дизайны 
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25. Оқыту  нәтижелерін қалыптастыру матрицасы 
 

N

N 

р/с 

Пәндер 

атауы 

Пәннің қысқаша мазмұны 

(30-50 сөздер) 

Кре 

дит 

саны 

Қалыптасатын оқыту нәтижелері (кодтар)  

О
N

1
 

О
N

2
 

О
N

3
 

О
N

4
 

О
N

5
 

О
N

6
 

О
N

7
 

О
N

8
 

О
N

9
 

О
N

1
0

 

О
N

1
1

 

О
N

1
2

 

О
N

1
3

 

О
N

1
4

 

О
N

1
5

 

О
N

1
6

 

Жалпы білім беру циклы 

ЖОО компоненті/Таңдау компоненті 

 

D1 

 

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР 

конституциялық құқық негіздері. ҚР 

Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР 

мемлекеттік билік органдары. ҚР 

Әкімшілік құқық негіздері.  ҚР Азаматтық 

және отбасылық құқық негіздері. ҚР 

Еңбек құқығы және әлеуметтік 

қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас 

жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық 

жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыру 

5           + + + + +  

Экология және 

тіршілік қауіпсіздік 

негіздері 

Қоғам мен табиғатты дамыту негіздері, 

Табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың 

қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік 

әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, 

жағымсыз әсерлердің дамуын болжау 

және тӛтенше жағдайлардың салдарын 

бағалау. Тірі организмдер 

популяциясының жай-күйі, экожүйелердің 

бұзылу дәрежесі, популяцияның 

құрылымы мен динамикасы, 

қауымдастықтағы тірі организмдердің 

ӛзара әрекеттесу тетіктері, қазіргі 

заманның негізгі экологиялық 

проблемалары, адамның тіршілік ету 

ортасымен қауіпсіз ӛзара іс-қимылы, 

тӛтенше қауіпті жағдайларда жағымсыз 

факторлардан қорғау, тұрмыстық, 
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әлеуметтік, ӛндірістік салалардағы 

ықтимал тӛтенше жағдайларды болжау, 

табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ 

туындаған кезде сауатты шешімдер 

қабылдау. 

Рухани жаңғыру Қазақстанның модернизациясының тарихи 

тәжірибесі және қазіргі заман. Ұлттық 

сана және оның қалыптасу ерекшеліктері. 

"Мәңгілік ел" патриоттық актісі және 

оның ұлттық сана үшін маңызы. 

Жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық 

бірегейлік. Рухани мұра және оның 

жаңғырту үрдісіндегі рӛлі. Бәсекеге 

қабілеттілік және прагматизм қазіргі 

қоғамдық сананың құндылығы ретінде. 

Меритократтық қоғам және оның 

құндылықтары. Қазақстан "білім 

қоғамы"ретінде. Қазақстан "ақпараттық 

қоғам" және "цифрлық технологиялар" 

қоғамы ретінде. Рухани жаңғыртудағы 

жастардың жетекші рӛлі. 

 

Қазақ халқының 

рухани мұрасы 

Қазақ халқының рухани мұрасы болып 

табылатын кӛркем шығармалар туралы 

жалпы түсінік. Рухани-кӛне түркі 

жазуында, қазақ халқының тарихи даму 

жолындағы фольклорлық 

шығармаларындағы ұлттық мұраның 

негізі. Халықтың эстетикалық 

дүниетанымын қалыптастыруда ауызша 

халық әдебиеті мен жазбаша әдебиеттің 

маңызы. Қазіргі ақпараттық-

технологиялық дәуірдегі әдебиет және 

ӛнер туралы жалпы түсінік. 
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Қолданбалы бизнес Бұл пәнде бизнес-жоспарды құрудың 

әдіснамалық негіздері қарастырылады. 

«Қолданбалы бизнес» курсы ӛткізу 

нарығын талдау әдістерін зерделеуді, 

ӛнімді сипаттауды, ӛндірістік жоспарды 

әзірлеуді және ұсынуды, маркетинг 

жоспарын және ұйымдастыру жоспарын 

әзірлеуді және ұсынуды, қаржылық 

жоспарды әзірлеуді және ұсынуды 

қамтиды. Курстың мақсаты студенттерді 

қолданбалы бизнес негіздерімен 

таныстыру. 

 

Базалық пәндер циклы 

ЖОО компоненті 
 

D2 Оқушылардың 

анатомиясы, 

физиологиясы және 

гигиенасы 

«Мектеп оқушыларының анатомиясы, 

физиологиясы және гигиенасы» пәнінің 

пәні мен мазмұны; мектеп оқушылары 

ағзасының дамуы мен ӛсуінің жалпы 

заңдылықтары; балалардың ОЖЖ және 

ІНҚ физиологиясы; висцералды 

жүйелердің жас ерекшеліктері; 

гомеостазды қамтамасыз ету жүйелері мен 

негізгі ӛмірлік функцияларын реттеу 

принциптері мен механизмдері; мектеп 

оқушыларының қоршаған ортасын 

гигиеналық бағалау әдістері; күн тәртібін, 

оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың 

гигиеналық негіздері. 

4            + +     

D3 Педагогика Педагогиканың әдіснамалық негіздері, 

оның дамуының негізгі кезеңдері, тұтас 

педагогикалық процестің мәні мен 

мазмұны. Тұлғаны тәрбиелеу объектісі, 

субъектісі және оның дамуы мен 

қалыптасуының факторлары ретінде. 

Ғылыми дүниетанымына. Оқыту қазіргі 

мектептегі білім беру мазмұны тұтас 

педагогикалық процестің құрамдас бӛлігі 

ретінде. Сабақ оқытудың негізгі формасы 

ретінде. Мұғалімнің кәсіби қызметінде 

оқыту технологиясын оқытуда 

Диагностика және бақылау. 

5 +       +     +    
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D4 Білім берудегі 

менеджмент 

Білім берудегі менеджменттің теориялық-

әдіснамалық негіздері. Менеджмент 

басқару туралы ғылым ретінде. 

Педагогикалық менеджмент 

педагогикалық жүйелерді басқарудың 

теориясы мен технологиясы ретінде. 

Музыкалық жанр саласындағы жаңа 

құбылыстар. Мектеп педагогикалық жүйе 

және басқару объектісі ретінде. 

Мектептегі инновацияны басқару. 

Мектептегі әдістемелік қызмет және 

Мұғалімдерді аттестаттау. Педагогикалық 

ұжым объект және басқару субъектісі 

ретінде. Білім берудегі менеджердің 

кӛшбасшылық және кӛшбасшылық 

қасиеттері. 

4 +     +       +    

D5 Инклюзивті білім 

беру 

Курс инклюзивті (интеграцияланған) білім 

беруді енгізудің ұйымдастырушылық 

шарттарын қарастырады; инклюзивті 

практика субъектілерін психологиялық-

педагогикалық сүйемелдеу бойынша 

жұмыстың мазмұнын; инклюзивті білім 

беруді іске асыратын мамандарға 

қойылатын біліктілік талаптарын 

қарастырады. 

5 +  +          +    

D6 

Түстану 

Түстің теориясы мен физикалық 

қасиеттері, түс тану негіздері, түстің 

үйлесімді үйлесімін құру. Кеңістіктік және 

түстік қатынастар. Түс визуалды 

қабылдаудың қасиеті ретінде. табиғаттағы 

түстің ғылыми түсінігін қалып-тастыруға 

мүмкіндік береді. Бейнелеу ӛнері 

практикасында түсті қолдану және 

балалардың сәндік-қолданбалы 

қызметіндегі түсінікті алу.Ӛнер 

туындысын эстетикалық құндылық 

ретінде қабылдау; ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізу; түстану, 

композиция және адам анатомиясы 

жӛніндегі теориялық білімдерді кәсіби іс-

әрекетте пайдалану.  

Дағдысы:әртүрлі ақпарат және арнайы 

әдебиет кӛздерімен жұмыс жасауға 

5       +       +   
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машықтанып,  кӛркем қабылдау 

мәдениетін қалыптастырып туыстас ӛнер 

түрлерінің (кескіндеме, мүсін, 

композиция, әдебиет, музыка т.б.) арнайы 

«тілін» меңгеру. 

D7 

Композиция 

Ӛнер туындыларын талдау, кәсіби 

шеберлікті меңгеру және оны кӛркем-

жобалық қызметте қолдана білу. әр-түрлі  

бейнелеу материалдарының 

ерекшеліктерінің мәні, кескіндерді 

құрастыру теориясы мен таихының 

дағдыларын жан-жақты оқып игеру, 

иемдену. Бейнелеу ӛнерінің тарихы және 

теориялық даму процесі жӛнінде 

тереңірек білім алып, кӛркем шығарманы 

талдауды және ол туралы ӛз пікірін 

сауатты жеткізе білу; адам тұлғасының 

анатомиялық құрылысын, композициямен 

түстану негіздерін меңгеріп, оларды 

мүсіндеу және бейнелеу іс-әрекеттерінде 

қолдану. Кӛркем қабылдау мәдениетін 

қалыптастыру, ұқсас ӛнер түрлерінің 

(кескіндеме, мүсін, композиция, әдебиет, 

музыка т.б.) арнайы «тілін» меңгеру. 

Композиция және адам анатомиясы 

жӛніндегі теориялық білімдерді 

қалыптастыру. 

5       +       +   

D8 

Мүсін және адамның 

пластикалық 

анатомиясы 

Пән аясында:адамның пластикалық 

анатомиясы, дене құрылысы, бастың 

пластикалық анатомиясы, бұлшықет 

қарастырылады. Мүсін мен пластикалық 

анатомия салаларындағы практикалық 

материалдарды меңгеру, әртүрлі 

пластикалық материалдардан әртүрлі 

кӛлемді композициялар жасай білу. 

Шынайы ӛнер мәселелері; кӛркем сурет 

шығармашылық қабілетін дамыту. 

мүсіннің құрылыс принциптерін  зерттеу, 

мүсінде шынайы объектілермен олардың 

пластикалық формаларының үш ӛлшем 

бойынша берілуі. Мүсіндеу процестері, 

соның ішінде гипс розеткасын мүсіндеу, 

гипс бастарын бұлшық етпен мүсіндеу 

5       +      +    
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зерттеледі. 

D9 

Графика және 

жобалау 

Сызбаларды құрастыру, макеттерді, 

кӛркем-технологиялық мақсаттағы 

объектілерді орындау үшін жобалау және 

технологиялық құжаттаманы әзірлеу. 

Векторлық және растрлық графика 

теориясы, шрифтпен жұмыс істеу, шрифт 

композициясын құру, компьютерлік 

графика және жобалау заңдары, 

принциптері, әдістері мен құралдары. 

5      + +       +   

D10 

Кӛркем ӛнердің 

тарихы мен 

теориясы 

Қазақстан аумағындағы ежелгі мәдениет 

пен дәстүрлер; ежелгі түріктердің 

мәдениеті; орта ғасырлық Қазақстан 

архитектурасы; қазақтардың рухани 

құндылықтары және олардың ӛнерде 

бейнеленуі; XX - XXI ғасырлар 

тоғысындағы Қазақстанның қазіргі 

заманғы бейнелеу ӛнері. 

5        + +    +    

D11 

Сәндік-қолданбалы 

ӛнер 

Композиция заңдылықтарын: ритм, метр, 

симметрия, асимметрия, контраст, нюанс 

және т. б. қолдана отырып сәндік-

қолданбалы ӛнер пәндерінің 

шығармашылық композицияларын 

орындау. Интерьерге арналған матаға 

аппликация техникасында 

шығармашылық композиция. Құрақ 

техникасының негізгі түрлері (құрақ тігу, 

тоқыма коллаж, құрақ, мозаика, квилт, 

пейчворг, аппликация). 

6          +   +    

Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 
 

D12 Зерттеушілік іс-

әрекетін 

ұйымдастыру 

әдістемесі 

ың пәні, міндеттері, функциялары. 

Әдіснамалық білімнің деңгейлері мен 

құрылымы. Ғылым әдіснамасын 

қалыптастыру. Теория ғылыми білімді 

ұйымдастырудың жоғары формасы ретінде. 

Ғылыми теориялардың құрылымы мен 

типологиясы. Әдіснаманың басқа ғылыми 

пәндермен байланысы. Ғылым, оның 

мақсаттары, пәні, негізгі функциялары, 

ғылыми зерттеу әдістері, педагогикалық 

5   +     +         



23 

 

эксперимент. Ғылыми танымның 

ерекшеліктері. Ғылыми 

критерийлері.Ғылыми білімнің 

функциялары. Ғылыми мәселе, факт, идея, 

принцип, гипотеза және ұғымдар. Ғылыми 

зерттеулерді жоспарлау. Ғылыми 

зерттеулерді болжау. Ғылыми зерттеу 

тақырыбын таңдау. Педагогикалық 

зерттеудің критериалды аппараты. 

Педагогикалық зерттеу әдістері мен 

әдістемесі. Педагогикалық эксперимент 

нәтижелерін ӛңдеу әдістері. Зерттеу 

нәтижелерін ресімдеу, тарату және бағалау. 

Ғылыми-педагогикалық зерттеу нәтижелерін 

ресімдеуге қойылатын нормативтік талаптар 

педагогикадағы ғылыми хабарламалар 

нысандары. 

Кӛркем 

шығармашылық 

психологияся 

 

Шығармашылық, оның мәні мен түрлері; 

Л.С. Выготскидің еңбектеріндегі ӛнер 

психологиясы; талант құрылымы, талант 

қалыптастыру факторлары мен шарттары; 

кӛркем шығармашылықтың тұлғалық 

негіздері;  суретшінің ӛмірбаяны 

эстетикалық және психологиялық мәселелер; 

кӛркем шығармашылықтың психологиялық 

механизмдері; кӛркем шығармашылық 

процесі; шығармашылық үрдісінің нәтижесі 

ретінде ӛнер туындысы; кӛркемдік қабылдау 

психологиясы; визуалды қабылдау 

ерекшеліктері; кӛркем шығармашылықтың 

педагогикалық аспектілері; кӛркем 

шығармашылық психологиясы саласындағы 

зерттеулер. 

D13 

  

Мектептегі білім 

берудің 

жаңартылған 

мазмұнының 

аспектілері 

ҚР білім берудің жаңартылған мазмұнының 

негіздері, білім беруді дамытудың 

мемелекеттік бағдарламасы, білім берудің 

базалық мазмұнын білу, орта білім беру 

мазмұнының компоненттері, білім берудің 

екі деңгейінде пәндік нәтижені бағалау, оқу 

әрекетін жоспарлаудың жаңа формасы. Білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бағалау. 

БЖБ және ТЖБ ұйымдастыру және ӛткізу. 

БЖБ және ТЖБ тапсырмалары. 

5   +      +        
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Тәрбие 

жұмысының 

әдістемесі 

Тәрбие мақсаты, оның әлеуметтік 

шарттылығы. Тәрбие процесі тұтас 

педагогикалық процестің құрамдас бӛлігі 

ретінде. Мектептің тәрбие жүйесі: мәні, 

құрылымы, принциптері, негізгі 

компоненттері және ӛзара іс-қимыл. 

Отбасылық тәрбие негіздері. Сынып 

жетекшісінің қызмет жүйесі. Қазіргі оқу-

тәрбие үрдісіндегі тәрбие теориясы мен 

әдістемесі қиын балалармен сынып 

жетекшісінің жұмыс теориясы мен 

әдістемесі. Сынып жетекшісінің дарынды 

балалармен жұмысының теориясы мен 

әдістемесі. 

D14 

Классикалық 

сурет 1 

 

 

Қарапайым және күрделі заттардың 

формаларын сызықтық-конструктивті 

тұрғызу туралы. Сызықтық және ауа 

кеңістігі. Суреттегі біртұтастыққа жету үшін 

жалпылама тәсілдер. Геометриялық 

денелердің пропорциялары.геометриялық 

денелерді салу және кӛшіру.текшеге 

негізделген әртүрлі формаларды 

перспективалық бейнелеу әдісі. Жарық пен 

кӛлеңкелер Заңы. Натюрмортты салу. Ежелгі 

астаналардың суреттері. Гипс розеткасын 

салу және кӛшіру. 

6       +          

Академиялық 

сурет I 

Тұрмыстық нысан бойынша қарапайым 

заттардан жасалған натюрморттар. Әртүрлі 

фактуралар мен материалдарды пайдалана 

отырып күрделі натюрморттар. 
Геометриялық денелерден композицияны 

дұрыс құрастыру, заттың фактурасы мен 

материалдылығын дұрыс бейнелеу. 

Заттардың жазықтықта орналасу 

заңдылықтары, сызықтық перспектива, ауа 

перспективасы, композиция және пішін 

конструкциясы. Академиялық бейнелеу 

әдістерін қолдана отырып, әртүрлі 

материалдармен және сурет техникасымен 

парақтың екі ӛлшемді жазықтығындағы 

заттардың кӛлемді пішінін беру 

натюрморт сурет салу саласындағы ӛзіндік 

шығармашылық жұмыс дағдылары. 
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D15 

Классикалық 

кескіндеме I 

 

Кескіндемелік материалдардың қасиеттері, 

олардың мүмкіндіктері мен эстетикалық 

қасиеттері; кескіндеменің алуан түрлі 

техникасы; түстің кӛркемдік және 

эстетикалық қасиеттері, түс сымын 

жасаудың негізгі заңдылықтары; кеңістік-ауа 

ортасы жағдайында түс қатынастарын беру; 

заттық әлем объектілерінің, кеңістіктің, адам 

фигурасының бейнесі; негізгі техникалар 

мен материалдар; кескіндеме жұмыстарын 

дәйекті жүргізу. 

5       +          

Академиялық 

кескіндеме I  

Бейтарап фонда гипсті геометриялық 

денелерден жасалған натюрморт. Гризайль 

(акварель). Қара фонда екі заттан тұратын 

қойылым этюді (акварель).Натюрморт түсі 

бойынша жақын, бірақ түрлі түсті 

қанықтығы бар заттардан жасалған. Жарық 

фонда екі заттан тұратын қойылым этюді 

(акварель). Кӛкӛністер мен жемістердің 

қысқа мерзімді этюдтері. Суық фонда ақ 

заттардан жасалған натюрморт. 

D16 

Классикалық 

сурет II 

Адамның басының классикалық бейнесі. Бас 

сүйек сүйектерінің пластикалық анатомиясы. 

Бас сүйегін салу. Бастың ежелгі бӛлшектерін 

салу. Гипс басын салу және кӛшіру. Тірі 

басын салу. Қаңқаның пластикалық 

анатомиясы. Адам фигурасын салу және 

кӛшіру. Классикалық суреттің негізгі 

заңдылықтары, оның әдістері мен әдістері, 

классикалық сурет техникасы және кӛркем 

графикалық материалдарды пайдалану 

ережелері. Бас сүйегінің, ежелгі бастың, тірі 

табиғаттың басы мен фигурасының 

эскиздері мен бірнеше сағаттық 

қойылымдарын жасау. Классикалық 

графикалық материалдарды қолдана 

отырып, кез-келген шығармашылық 

композицияны орындау. 

Қарындаш суретіндегі суреттер бірлескен 

қызметте: қызметті басқа қатысушылармен 

үйлестіру және үйлестіру; ұжымның жалпы 

міндеттерін шешуге қосқан үлесін 

объективті бағалау. 

7       +            
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Академиялық 

сурет II 

 

Адам басын бейнелеуде негізгі академиялық 

білім беру. Бастың қаңқасы. Бастың 

бӛлшектерін салу- кӛз, мұрын, ерін, құлақ. 

Гиспс басты салу.адам денесін салу.  

Скелетін салу. Киімдегі адам денесін салу. 

Композиция идеясын, академиялық сурет 

салу әдістері мен тәсілдерін, сурет 

техникасы мен қолданылатын 

материалдарды жазықтықта бейнелеудің 

негізгі заңдылықтары мен әртүрлі 

графикалық әдістері. 

Адамның бас сүйегінің эскиздерін, гипс 

басын, тірі модельдің басын, адам 

фигурасын жасау, материализм мен 

жоспарлауды беру. Әр түрлі графикалық 

материалдардағы кез-келген шығармашылық 

композицияны орындауда масштаб пен 

пропорцияларды сақтау. Академиялық сурет 

аясында адамның басы мен денесінің 

пропорцияларына қатысты қолданылатын 

заңдар мен заңдылықтар. 

D17 

Академиялық 

кескіндеме II 

Академиялық кескіндеме туындылары  және 

қоршаған орта болмысы мен 

жағдайлардыкӛзбен кӛріп қабылдау.  Пәнді 

кеңістікпен, қоршаған ортамен, жаңалықпен 

және оның түс ерекшеліктерін ескере 

отырып бейнелеуге үйрету; кӛрермен жадын 

дамыту, студенттерді есте сақтау, елестету 

және қиял бойынша жұмыс істеуге үйрету. 
Кесілген гипс басының этюді (гризаиль). 

Бейтарап фонда иық белдігі бар натурщик 

басының этюді. 

7       +          

Классикалық 

кескіндеме II 

Кескіндеме материалдарымен бейнелеу 

ерекшелігі, тарихы, теориясы, бейнені 

салудың тәжірибесі. Гипс баспен күрделі 

натюрморт салу. Әр түрлі ракурста 

натурщиктің белге дейінгі суретін салу. 

Натуралық қойылымдарды және айналадағы 

шындықты классикалық шешу тәсілдері. 

Классикалық кескіндеме арқылы портрет 

жанры саласындағы бейнелеу 

сауаттылығының теориялық негіздері. 

Академиялық және классикалық бейнелеу 
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әдістерін қолдана отырып, парақтың екі 

ӛлшемді жазықтығындағы заттардың 

кӛлемді пішінін классикалық кескіндеменің 

әртүрлі материалдарымен және 

техникаларымен беру. 

D18 

Сызба 

геометриясының 

негіздері 

 

Кеңістікті жазықтыққа бейнелеудің негізгі 

проекциялық модельдері, Монждың екі, - 

үшкартты сызба аппараты, жазық және 

кеңістіктік формалардың түзілу және 

конструкциялау заңдары және олардың 

бейнелерін Монж сызбасында да, 

аксонометрияда да салу тәсілдері; 

кескіндерде позициялық және метрикалық 

есептерді шешу; Сызба геометриясы 

бӛлімдерінің ғылыми-практикалық 

дамуының қазіргі заманғы тенденциялары 

және шектес пәндерде оның қолданбалы 

маңызы. 

5 

 

 + 

 

 +             

Ӛнердегі 

перспектива   

Туралы түсінік болашақта бұл бейнеде 

заттарды. Перспективалық проекцияларды 

құрудың әртүрлі тәсілдерін қарастыру. 

Перспективалы кескіндердің түрлері, жалпақ 

және кӛлемді формаларды құру ережелері 

мен әдістері, перспективалық кескіндерде 

кӛлеңкелерді салу әдістері туралы. 

Геометриялық объектілерді әр түрлі 

жарықтандыру кезінде кӛлеңкелерді 

қолданудың дұрыстығын салыстыру және 

негіздеу үшін ақпаратты графикалық түрде 

ұсыну үшін перспективті кескіндерді 

пайдалану. Объектінің дизайн 

ерекшеліктерін, объектінің ӛзі мен жарық 

кӛзінің кеңістіктегі орналасуын ескере 

отырып, перспективалар мен кӛлеңкелерді 

құру әдіснамасы. 

D19 

Қазақстан ӛнер 

тарихы  

Қазақстан аумағындағы ежелгі мәдениет пен 

дәстүрлер; ежелгі түріктердің мәдениеті; 

орта ғасырлық Қазақстан архитектурасы; 

қазақтардың рухани құндылықтары және 

олардың ӛнерде бейнеленуі; XX - XXI 

ғасырлар тоғысындағы Қазақстанның қазіргі 

заманғы бейнелеу ӛнері. 

4        + 

 

+        
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Қазақстанның 

кӛркем мәдениеті 

Әлемдік кӛркем мәдениеттің тарихы мен 

теориясын "әлемнің кӛркем суреті" ретінде, 

оның ішінде келесі негіздер: дәуірдің 

дүниетанымы, ӛнердегі адам бейнесі, 

философиялық-эстетикалық ой және кӛркем 

теория, түрлердің дамуындағы ӛнердің ӛзара 

байланысы мен синтезі, форманың 

қалыптасу принциптері, ӛнердің доминантты 

түрі, ӛнер синтезінің идеалды моделі ретінде 

стиль, шығармашылық тұлғаның кӛркемдік 

әмбебаптылығы. Ӛнерді біріктіруде ӛнердің 

кеңістіктік түрлері – кескіндеме, графика, 

мүсін, сәулет, қолданбалы ӛнер бӛлінеді. 

Негізгі кезеңдер: ежелгі ӛркениеттердің 

кӛркем мәдениеті, антикалық, орта ғасырлар, 

араб-мұсылман шығысы, Үндістан, Қытай, 

Жапония, Қайта ӛрлеу, Батыс Еуропаның 

XVII, XVIII, XIX ғасырлар, XIX ғасырдың 

соңы – XX ғасырдың басындағы кӛркем 

мәдениеті. 

D20 

Дизайн негіздері 

Графикалық суретші үшін негізгі кӛркемдік 

құралдар. Суретші дизайнерін дайындаңыз. 

Қаріп. Дизайн дағдыларын қолдана отырып, 

шығармашылық жобаларды орындау. 

Шығармашылық ізденістің және жобалық 

міндеттерді шешудің негізгі дағдылары, 

жобаларды орындаудың практикалық 

дағдыларын меңгеру. Дизайндағы жобалау 

процесі, компьютерлік технологиялар 

кӛмегімен жобалау жұмыстарын орындау. 

Шығармашылық жұмыстардағы заманауи 

дизайн әдістері. Қоршаған орта кеңістігінің 

графикалық объектілерін құру үшін жобалау 

және ғылыми қызмет міндеттерін шешу 

4      +           

 

Қазіргі дизайн 

Әмбебап диапазон бойынша курс заманауи 

сәулет проблемаларымен ӛзара байланыста 

қазіргі заманғы дизайн мәселелерін 

(сәулеттік, пәндік, кӛрмелік, графикалық) 

қамтиды. Қазіргі заманғы дизайнның негізгі 

оқиғалары мен даму үрдістерін талдау, 

әлемдік дизайн кӛшбасшыларының 

шығармашылық портреттері, заманауи 

дизайн теориясы мен дизайн туралы 
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пікірталастар ХХ ғасырдың кӛркем-мәдени 

оқиғаларының кең кӛрінісін, ХХ-ХІ 

ғасырдың шептерін жаңғыртумен ұштасады. 

D21 

Сәулет  дизайны 

Архитектуралық дизайн нысандарын 

жобалау әдістері мен тәсілдері. 

Сәулеттік дизайн объектілерінің құрылымы, 

оларды пайдалану процесінде жұмыс істеуі. 

Орта кеңістіктің дизайн элементтері жүйесін 

қалыптастыру; тұрғын орта объектілерін 

қайта құру тәсілдері мен әдістері; Күрделі 

емес дизайн-объектілердің жабдықтары. 

4     + 

 
           

Үй және 

тамақтану 

мәдениеті 

Ӛсімдік шаруашылығының негіздері, тұрғын 

үйді ұстауға, үй ішіндегі жӛндеу 

жұмыстарына, тұрмыстық техникамен 

жұмыстарға қойылатын гигиеналық 

талаптар. Қазақ мәдениетінде, әртүрлі 

халықтардың мәдениеттерінде және 

қоғамдық тамақтану орындарында үстел 

басында жүріс-тұрыс ережелері, тамақ 

дайындау технологиялары. 

материалдар мен ақпарат құралдарын 

пайдалануға және қайта құруға; 

ресурстардың шектеулілігі және таңдау 

еркіндігі жағдайларында еңбек объектілерін 

немесе кӛрсетілетін қызметтерді орындауға 

құқығы бар. Шығармашылық ойлаушы, 

белсенді әрекет ететін және жаңа әлеуметтік-

экономикалық жағдайдағы іс-әрекетке оңай 

бейімделетін тұлғаның қасиеттері. 

Отбасылық және ұлттық дәстүрлерді сақтау, 

дұрыс тамақтану негіздері. Ӛнімдердің 

қасиеттері және олардың ағзаға әсері, 

барлық пайдалы заттарды барынша қолдана 

отырып, оларды дұрыс таңдау және 

дайындау қабілеті; тағамдарды беру және 

тамақтану ережелері, дайын тағамды тұтыну 

мәдениеті; азық-түлік ӛнімдеріне үнемді 

қатынас, Қазақстан халықтарының дәстүрлі 

тағамдары туралы, үстелдегі этикет 

ережелері, үстел үстелі. 

D22 Графикалық 

дизайн 

Формальды композиция тәсілдерін, 

формальды композиция құралдарымен 
4      +           
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материалдың физикалық қасиеттерін білдіру 

тәсілдерін, ақ-қара графика тәсілдерін 

зерделеу. Идеялар мен хабарламалардың 

визуалды кӛрінісін қалыптастыру үшін 

таңбаларды, суреттер мен мәтіндерді құру 

және біріктіру, визуалды композициялар 

жасау үшін типографияны, бейнелеу ӛнері 

мен орналасу әдістерін қолданыңыз. 

Корпоративтік дизайн тәсілдері (логотиптер 

және брендинг), редакциялық дизайн 

(журналдар, газеттер және кітаптар), 

навигациялық немесе экологиялық дизайн, 

жарнама, веб-дизайн, коммуникациялық 

дизайн, ӛнімді қаптау және маңдайшалар. 

Киім дизайны 

Киімді макеттеу (қағаз, тоқыма және басқа 

материалдар), костюм жасау (шағын 

манекенге немесе қуыршаққа); тігін 

бұйымдарын түрлендіру 

(трансформациялау) және декорациялау 

(киім, аксессуарлар, бижутерия). Қазақ 

ұлттық киімі, этностильде бұйым жасау (бас 

киім, жилет). Ою-ӛрнек және оның 

стилизациясы, жеке тұлға мен сән үйлесімі, 

ӛз имиджін жасау, визаж, шаш, аксессуарлар 

құралдарымен жеке бейнені жасау, 

қарапайым геометриялық пішіндердің 

«Fastcloth» сәнді киімінің дизайны (пончо, 

кейп, туника) (немесе мод журналынан). 

Бейін бойынша пәндер циклы 

ЖОО компоненті 
D23 Визуалды ӛнер 

және кӛркем 

еңбекті оқыту 

әдістемесі 

Қоршаған әлемде ӛнерді, дизайн мен 

технологияларды қабылдауды оқыту 

әдістемесі; Қазақстан және әлем 

халықтарының кӛркем-мәдени мұрасы; 

кӛркем және технологиялық дағдыларды, 

шығармашылық идеяларды ӛнер мен 

дизайнның мәнерлі құралдарымен беру 

дағдыларын дамыту; объектілерді зерттеу, 

жасау, талдау, кӛркемдік трансформациялау 

процесінде білім алушылардың 

шығармашылық және сыни ойлауын 

5   +   +       +    
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дамыту; оқу іс-әрекетінің барлық түрлерінде 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану тәжірибесін 

меңгеру.; әр түрлі ресурстар мен ақпарат 

кӛздерін жұмыс нәтижелері үшін олардың 

маңызын түсіне отырып зерттеу және 

қолдану; әр түрлі ӛнер түрлерін оқыту, ӛнер 

құралдарымен идеяларды білдіру, әмбебап 

(тұрмыстық) және арнайы (пәндік) білім мен 

іскерлікті, материалдар мен объектілерді 

кӛркем ӛңдеу және қайта құру дағдыларын 

қалыптастыру, үй шаруашылығын жүргізу, 

техника мен технологияларды пайдалану 

дағдыларына үйрету. 

D24 

Графика және  

және жобалауды 

оқыту әдістемесі 

Графикалық бейнелер теориясының 

негіздерін, геометриялық үлгілеу әдістерін 

оқыту әдістемесі, оқушылардың жобалық 

шығармашылық қызметін дамыту, 

графикалық мәдениетті қалыптастыру. 

Теориялық оқытуды ұйымдастырудың 

негізгі формалары. Сабақтарда оқу-тәрбие 

мақсаттарына жету және жоспарлау. Оқу 

жұмысын жоспарлау және мұғалімдерді 

графика және жобалау. Жобалау қызметін 

келесі бес білім беру желісі бойынша 

оқытудың әдістері мен формалары: 

"графикалық жүйелер, ақпаратты 

визуализациялау әдістері, тәсілдері мен 

құралдары", "бейнелер. Графикалық 

бейнелердің түрлері мен түрлері. Бейнелерді 

түрлендіру", " графикалық модельдеу. 

Формообразование. Құрастыру", " Жобалау. 

Жобалау әдістері. Жобалық графика", " 

компьютерлік (машиналық) графика. 

Автоматтандырылған жобалау жүйелері 

(АЖЖ)". 

5   + +         +    

D25 

Қашықтықтан 

оқыту 

платформалары 

мен қызметтері 

Қашықтықтан оқыту негіздері. 

Қашықтықтан оқыту модельдері мен 

технологиялар; бейнеконференция, бейне-

кездесу, вебинарларды ӛткізу 

платформалары. Қашықтықтан оқыту 

жүйесі (LMS). Қашықтықтан оқыту үшін 

білім беру контенттерін жасау: оқу 

4            +    + 
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мультимедиалық презентацияларын жасау 

сервистері, сұрақ  пен тесттер жасау 

сервистері; Интерактивті тапсырмалар 

дайындау онлайн-сервистер; интерактивті 

жұмыс парағының конструкторы; Аудио 

және видеоны ӛңдейтін құралдар. 

Курстардың конструкторы. 

D26 

Мектептегі білім 

беру жүйесінде 

қашықтықтан 

оқытуды 

ұйымдастыру 

Мектептегі білім беру жүйесінде 

қашықтықтан оқыту түсінігі. Қашықтықтан 

оқытуды ұйымдастыруға қойылатын 

техникалық талаптар. қашықтықтан 

оқытуды ұйымдастырудың педагогикалық 

принциптері. Онлайн және офлайн 

режимінде оқу процесін ұйымдастыру 

тәсілдері. Қашықтықтан оқытудың 

әдістемесі.  Қашықтықтан оқытудың негізгі 

түрлері; ебйнедәріс, конференция, 

вебинарлар, чаттар. Интернет іс-шараларын 

ұйымдастыру: олимпиадалар, фестивальдер, 

конкурстар, желілік жобалар. 

4            +    + 

Кәсіби пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

 

D27 

Компьютерлік 

сызу 

Жобалау саласындағы компьютерлік 

графика әдістері мен құралдары. ArchiCAD, 

AUTOCAD кӛмегімен үш ӛлшемді 

кеңістіктегі виртуалды дизайнды зерттеу. Әр 

түрлі объектілердің сызбаларын жасау үшін 

жобалық және технологиялық құжаттаманы 

әзірлеу. Векторлық графика теориясы, 

шрифтпен жұмыс, шрифт құрамын құру, 

білім беру саласындағы компьютерлік 

графиканың заңдары мен принциптері, 

әдістері мен құралдары. 

6 

 

 +              + 

Компьютерлік 

жобалау 

Ғимарат элементтерін құрастыру, үш 

ӛлшемді модельдеу, жеке кітапхана 

элементтерін құру: терезелер, есіктер, 

объектілер. Макеттеу, үш ӛлшемді 

визуализация. Компьютерлік графика 

саласында қолданылатын әдістер мен 

әдістер, векторлық және растрлық кескіндер, 

шрифтпен жұмыс және т.б. компьютерлік 



33 

 

графикалық редакторлардың мүмкіндіктері, 

графикалық және фотографиялық 

кескіндерді ӛңдеу, эффектілер мен сүзгілерді 

қолдану. Материалдармен және 

текстуралармен жұмыс істеу тәсілдері, 

объектінің модификацияларын басқару 

мүмкіндіктері. 

D28 

Бұйымды жобалау 

және құрастыру 

негіздері (қыздар) 

Әр түрлі тарихи және мәдени шығу тегі 

ӛнер, қолӛнер және дизайн туындыларының 

ерекшеліктері; дайындалатын бұйымдарға 

қойылатын функционалдық (техникалық), 

эстетикалық, эргономикалық және 

экологиялық талаптар; Қазақстанның 

дәстүрлі тоқымасы. Қазақ кілемдері, алаша, 

кілем тоқу, гобелен. Заманауи кілемдер, 

Үйге арналған тоқыма бұйымдарының 

дизайны. 

5      +           

Материалдарды 

ӛңдеу 

технологиясының 

практикумы  

(ұлдар) 

Шеберханада оқу-еңбек процесін 

ұйымдастыру. Ағашты қолмен және 

механикалық ӛңдеу кезіндегі еңбекті қорғау. 

Ағаш және ағаштың құрылысы мен 

соғыстары.  Ағашты қолмен ӛңдеу 

технологиясы (кесу, сүргілеу, қашау, 

бұрғылау). Ағашты механикалық ӛңдеу 

түрлері. Бӛлшектерді шегемен, бұрамамен, 

нагельмен қосу. Желім қосылысы. Ағаштан 

бұйымдар жасау. Металды қолмен және 

механикалық ӛңдеу. Станоктарда жұмыс 

істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы 

мәселелері. Металл кесетін станоктар және 

технологиялық процесс туралы жалпы 

мәліметтер. Металдан (сымнан және табақты 

металдан) бұйымдар жасау. 

D29 

Бұйымды 

кӛркемдеп 

безендіру (қыздар) 

 

 

Қазақтың қолданбалы ӛнерінің негіздері (ши 

току, киіз басу); халық шығармашылығының 

түрлері; материалдар мен жабдықтар; ою-

ӛрнектің тарихы мен түрлері, Қазақтың 

ұлттық ою-ӛрнектері (түрлері, стилизациясы 

және мотивтері); кӛркем кестелеу, ӛру. 

Комбинаторика, графикалық дизайндағы 

түстерді қабылдау және сәндеу. Қара және 

ақ графика кӛмегімен графикалық 

5      +           
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дизайндағы стилизацияны қолдану 

ерекшеліктері, комбинаторика әдістері. 

Комбинаториканың әдістері мен әдістері 

ресми композиция, дизайндағы стилизация. 

Сән дизайнындағы сәндеу және 

комбинаторика. 

Материалдарды 

ӛңдеу (ұлдар) 

Материалдарды ӛңдеуге арналған қол 

құралдары мен құралдары. Ағашты кӛркем 

ӛңдеу. Ағаш кесу негіздері. Геометриялық 

оюға тән ерекшеліктері немесе элементтері. 

Ойық бұранданы орындаудың тән 

ерекшеліктері. Металды кӛркем ӛңдеу. 

Нақыштауға арналған құралдар мен 

аспаптар. Нақыштауға арналған эскиздерді 

орындау. Нақыштаудың тән тәсілдері мен 

технологиясы. Әр түрлі материалдарды 

қолдана отырып музыкалық аспаптарды 

жобалау. Музыкалық аспапты жасау. 

D30 

Техникалық және 

кӛркем 

шығармашылық 

Мектептегі техникалық және кӛркем 

шығармашылықтың мақсаты, міндеттері 

және негізгі бағыттары. Әр түрлі бағыттар 

бойынша бағдарламалық мазмұнды оқу: 

кӛркем құрастыру, конструктивті қызметтегі 

бейнелеу тілі, схемалық, динамикалық және 

тән бейнелер мен әр түрлі композицияларды 

құру. 

5      +           

Бейнелеу 

ӛнеріндегі 

заманауи 

материалдар мен 

техникалар 

Бейнелеу ӛнеріндегі заманауи материалдар 

мен техник саласындағы теориялық білім, 

композициялар жасау әдістері мен 

құралдары, авторлық композициялар жасау 

кезінде бейнелеу ӛнерінің заманауи 

материалдары мен техникасын сипаттау 

және қолдану. 

 

 

D31 

Анимация және 

фотоӛнер 

 

Графикалық примитивтер. Координаттар 

жүйесі түсінігі. Графикалық ақпаратты 

түрлендіру түрлері. 2D графикалық жүйелер 

шеңберіндегі модельдеу. Сызықтық 

сегменттерді сурет салу және редакциялау. 

Контурларды жасау және ӛңдеу. 

Қылқаламмен бояу. Құю және жиектеу 

6     +            
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атрибуттарын толтыру, жиектеу, кӛшіру, 

ӛшіргішпен жуу, құю және жиектеу 

жиектерінің тұтас түсін жасау, ӛшіргішпен 

жуу, тұтас түстер жасау. Градиенттерді 

жасау және ӛңдеу. Растрлық құймалар. 

Растрлық бейнелерді трассалау. Сызықты 

формаларға түрлендіру және формалармен 

операциялар. Нысандарды редакциялау, 

нысандарды бӛлу. Суретті кӛру. 

Нысандарды топтау және топтармен 

операциялар. Объектілерді түрлендіру. 

Нысандарды теңестіру және бӛлу. Flash-

фильмдердегі мәтін. Графика мен 

фильмдерді экспорттау. Кадр бойынша 

анимация принциптері. 

Фотосурет-бұл негізгі шығармашылық 

процесс композицияны, жарықтандыруды 

және фотосуретті (немесе сәтін) іздеуден 

және таңдаудан тұратын фотосуреттерді алу 

ӛнері. Мұндай таңдау фотографтың 

іскерлігімен және дағдыларымен, сондай-ақ 

оның жеке қалауымен және дәмімен 

анықталады, бұл да ӛнердің кез келген 

түріне тән. 

Бейнелеу іс-

әрекетіндегі 

компьютерлік 

графика 

Векторлық және растрлық графиканың 

теориясы, қаріппен жұмыс істеу, шрифттік 

композицияны құру, білім беру саласындағы 

компьютерлік графиканың заңдары мен 

принциптері, әдістері мен құралдары 
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26. Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 
 

NN 

п/п 

Құзырет 

түрлері 

Оқыту 

нәтижеле

рі 

(код) 

Оқыту нәтижелері 

 атауы 

Оқыту нәтижелерін бағалау критериі 

Қанағаттанарлық-

сыз 

 

қанағат. жақсы үздік 

1 Hard skills 

  

ОN1 Кӛркем ӛнер саласындағы 

озық білімге негізделген 

визуалды ӛнер бойынша 

оқу процесінде теориялық 

білімдерін кӛрсету және 

кӛркем қызмет объектілерін 

макеттейді және үлгілейді, 

объектілерді жобалаудың 

барлық кезеңдерінде және 

құрылымдар мен 

модельдерді әзірлеуде 

заманауи материалдарды, 

әдістерді, құралдар мен 

жобалау графикасының 

түрлерін тиімді 

пайдаланады, үй жүргізу 

мәдениетіне, 

тамақтандыруды 

ұйымдастыруға қойылатын 

талаптарды, жабдықтармен 

жұмыс істеу барысында 

қауіпсіздік техникасы 

ережелерін сақтайды 

1) бейнелеу ӛнері 

саласы бойынша білімі 

жоқ  

2) педагогиканың 

ғылым ретіндегі мәні 

мен ерекшеліктерін, 

оның әдіснамалық 

негіздерін; жалпы білім 

беретін мектептің 

педагогикалық 

поnцессінің мәнін 

білмейді. 

3) ҚР-да білім беруді 

басқарудағы құжаттама 

жүйелері туралы білімін 

кӛрсете алмайды. 

1) бейнелеу ӛнері саласында 

жеткілікті білімі жоқ 

2) педагогиканың ғылым 

ретіндегі негізгі мәні мен 

ерекшеліктерін, оның 

әдіснамалық негіздерін; 

жалпы білім беретін 

мектептің педагогикалық 

поnцессінің мәнін біледі. 

3) ҚР-да білім беруді 

басқарудағы құжаттама 

жүйесінің білімін нашар 

кӛрсетеді. 

1) визуалды ӛнер 

саласындағы озық білімге 

негізделген визуалды ӛнер 

бойынша оқу процесінде 

теориялық білімдерін 

кӛрсетеді; 

2) ғылым ретінде 

педагогиканың мәні мен 

ерекшеліктері, оның 

әдіснамалық негіздері; 

жалпы білім беретін 

мектептің педагогикалық 

поnцессінің мәні. 

2) ҚР-да білім беруді 

басқарудағы құжаттама 

жүйесінің хобби алған 

білімін кӛрсетеді. 

1) визуалды ӛнер 

саласындағы озық білімге 

негізделген визуалды 

ӛнер бойынша оқу 

үрдісінде жоғары 

теориялық білімі бар; 

2) педагогиканың ғылым 

ретіндегі мәні мен 

ерекшеліктерін, оның 

әдіснамалық негіздерін; 

жалпы білім беретін 

мектептің педагогикалық 

поnцессінің мәнін 

кӛрсетеді. 

3) ҚР-да білім беруді 

басқарудағы құжаттама 

жүйесінің ӛте 

хошығушылық білімін 

кӛрсетеді. 

ОN2 графикалық бейнелер, 

графикалық ақпарат 

түрлері, бірыңғай 

конструкторлық құжаттама 

жүйесінің стандарттары 

туралы білімді сын 

тұрғысынан түсінеді; кәсіби 

деңгейде білім мен 

түсініктерді қолдану, 

дәлелдер қалыптастыру 

және әртүрлі 

1) жобалау және 

интегралдаудың әртүрлі 

әдістерін игере 

алмайды, графикте және 

жобалау және 

бейнелерді жобалау 

әдістерімен 

жұмыстарды орындау 

дағдыларын кӛрсетеді. 

2) 2) компьютерлік 

графика 

1) жобалау және 

интегралдау түрлері туралы 

білімді жеткілікті 

меңгермеген, графикада 

және жобалау және 

бейнелерді жобалау 

әдістерімен жұмыстарды 

орындау дағдыларын 

кӛрсетеді. 

2) компьютерлік 

графиканың түсініктері мен 

1) жобалау және 

интегралдау түрлері туралы 

білімді меңгерген, графикте 

және nnектиоnвания және 

бейнелерді жобалау 

әдістерімен жұмыстарды 

орындау дағдыларын 

кӛрсетеді. 

2) ұғымдар туралы 

білімдерінде кейбір жолдар 

бар және компьютерлік 

1 ) жобалау және 

интегралдаудың әртүрлі 

әдістерін интегралдау 

түрлері туралы ӛте хонn 

білімге ие, графикада 

және жобалау және 

бейнелерді постоnвания 

әдістерімен жұмыстарды 

орындау дағдыларын 

кӛрсетеді. 

2) компьютерлік 
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шығармашылық 

жұмыстарды ӛз бетінше 

орындау; жобалық іс-

шараларға қатысу. 

Практикада кәсіби және 

графикалық компьютерлік 

бағдарламаларды 

қолданады. 

тұжырымдамасын, 

түстердің ақпараттық 

модельдерін, векторлық 

және пиксельдік 

бейнелер модельдерін 

және олармен жұмыс 

істеу тәсілдерін 

білмейді және білмейді; 

3) ArchiCAD, AutoСАD, 

3D Max, жобалауда 

AdobePhotoshop 

компьютерлік 

бағдарламаларын 

практикада 

пайдаланудың кәсіби 

деңгейінің білімі мен 

дағдылары жоқ 

 

концепцияларын, түстің 

ақпараттық модельдерін, 

векторлық және пиксельді 

бейнелердің модельдерін 

және олармен жұмыс істеу 

тәсілдерін жеткілікті 

меңгермеген,  

3) ArchiCAD, Autosad, 3D 

Max, adobephotoshop 

компьютерлік 

бағдарламаларын 

практикада пайдаланудың 

кәсіби деңгейінің білімі мен 

дағдылары жеткіліксіз. 

. 

графиканың 

тұжырымдамасын, түстің 

ақпараттық модельдерін, 

векторлық және пиксельді 

бейнелердің модельдерін 

және олармен жұмыс істеу 

тәсілдерін білмейді, 

3)  Ngcad, Autosad, 3D Max, 

adobephotoshop 

компьютерлік 

бағдарламалық 

пайдаланудың кәсіби 

деңгейінің білімі мен 

дағдыларын меңгерген. 

графиканың 

тұжырымдамасын, түстің 

ақпараттық модельдерін, 

векторлық және пиксельді 

бейнелердің модельдерін 

және олармен жұмыс 

істеу тәсілдерін жақсы 

біледі, 

3)  ArchiCAD, AutoСАD, 

3D Max, adobephotoshop 

компьютерлік 

бағдарламаларын 

пайдаланудың кәсіби 

деңгейінің білімі мен 

дағдыларын ӛте жетік 

меңгерген. 

ОN3 Оқытудың инновациялық 

технологияларының негізгі 

түсініктері мен 

терминологиясын 

меңгереді, оқушылардың 

оқу жетістіктерін талдайды 

және бағалайды, 

диагностикалайды. 

1) түс және практикада 

пайдалану, сурет пен 

кескіндеме техникасы 

мен тәсілдері туралы 

білімдерінде едәуір 

сандар бар, классикалық 

кӛркем материалдарды 

пайдалана отырып, 

шығармашылық қызмет 

объектілеріндегі түс 

заңдылықтарын 

ескермейді. 

2) жұмысты 

ұйымдастыра алмайды, 

жоспарлай алмайды, 

жалпы білім беретін 

мектептің инклюзивті, 

арнайы сыныптарында, 

үйде оқыта алмайды. 

3) білім берудің 

жаңартылған мазмұны, 

мектепте оқу-тәрбие 

үрдісін ұйымдастыру, 

мұғалім мен 

оқушылардың іс-

1) түс және тәжірибеде 

пайдалану, сурет пен 

кескіндеме техникасы мен 

тәсілдері туралы 

білімдерінде кейбір 

pnбелдері бар, классикалық 

кӛркем материалдарды 

пайдалана отырып, 

шығармашылық қызмет 

объектілеріндегі түс 

заңдылықтарын ескермейді. 

2) жұмысты ұйымдастыру, 

жоспарлау, жалпы білім 

беретін мектептің 

инклюзивтік, арнайы 

сыныптарында 

оқушыларды оқыту моделін 

пайдалану бойынша шешім 

қабылдау, үйде оқыту 

әдістерін нашар меңгерген. 

3) білім берудің 

жаңартылған мазмұны, 

мектепте оқу-тәрбие 

жұмысын ұйымдастыру, 

мұғалім мен оқушылардың 

1) түс және тәжірибеде 

пайдалану, сурет пен 

кескіндеме әдістері мен 

техникасы туралы 

білімдерін кӛрсетеді, 

классикалық кӛркем 

материалдарды пайдалана 

отырып, шығармашылық 

қызмет объектілеріндегі түс 

заңдылықтарын ескермейді. 

2) жұмысты 

ұйымдастырудың, 

жоспарлаудың, жалпы білім 

беретін мектептің 

инклюзивтік, арнайы 

сыныптарында 

оқушыларды оқыту моделін 

пайдалану бойынша шешім 

қабылдаудың, үйде 

оқытудың кейбір әдістерін 

қолданады. 

3) білім берудің 

жаңартылған мазмұны, 

мектепте оқу-тәрбие үрдісін 

ұйымдастыру туралы 

1) сурет пен 

кескіндеменің түсі мен 

практикада 

пайдаланылуы, тәсілдері 

мен техникасы туралы 

білімді еркін кӛрсетеді, 

классикалық кӛркем 

материалдарды пайдалана 

отырып, шығармашылық 

қызмет объектілерінде 

түсті заңдылықтарды 

ескермейді. 

2) жұмысты 

ұйымдастыру, жоспарлау, 

жалпы білім беретін 

мектептің инклюзивтік, 

арнайы сыныптарында 

оқушыларды оқыту 

моделін пайдалану 

бойынша шешім 

қабылдау, үйде оқыту 

әдістерін еркін меңгерген. 

3) білім берудің 

жаңартылған мазмұны, 

мектепте оқу-тәрбие 
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әрекетін жоспарлау 

туралы білімді 

қолданбайды. 

4) мектептегі тәрбие 

жұмысының түрлері, 

түрлері туралы 

білімдерді меңгермеген;  

5) мектептегі тәрбие 

жұмысының түрлері, 

түрлері туралы 

білімдерді меңгермеген; 

іс-әрекетін жоспарлау 

туралы білімдеnбелгілері 

бар. 

4) мектептегі тәрбие 

жұмысының түрлері, 

түрлері туралы білімді 

қолданбайды;  

5) мектептегі тәрбие 

жұмысының түрлері, 

түрлері туралы білімді 

жеткілікті меңгермеген; 

жеткілікті білімі бар, 

мұғалім мен оқушылардың 

іс-әрекетін жоспарлауда 

елеусіз қателіктер жібереді. 

4) мектептегі тәрбие 

жұмысының түрлері мен 

формаларын жақсы біледі;  

5) мектептегі тәрбие 

жұмысының түрлері мен 

формалары туралы білімді 

меңгерген; 

үрдісін ұйымдастыру 

туралы жарқын білімі бар, 

мұғалім мен 

оқушылардың жұмысын 

дұрыс жоспарлайды. 

4) мектептегі тәрбие 

жұмысының әдістерін, 

формаларын, түрлерін 

біледі;  

5) мектептегі тәрбие 

жұмысының түрлері мен 

формалары туралы білімді 

меңгерген; 

  ОN4 Материалдарды кӛркем 

ӛңдеу бойынша 

технологиялық 

операцияларды орындауда 

оқу-практикалық және 

кәсіби міндеттерді шешу 

үшін теориялық және 

практикалық білімді 

қолдану, кӛркемдік 

қызметтегі құралдар мен 

жабдықтарды оңтайлы 

таңдау, композиция 

жасауда стилизацияны 

пайдалана отырып 

эксперименттер жүргізу, 

кәсіби конструкторлық 

және технологиялық 

құжаттамамен жұмысты 

орындау 

1) Материалдарды 

кӛркем ӛңдеу бойынша 

технологиялық 

операцияларды 

орындауда оқу-

практикалық және 

кәсіби міндеттерді 

шешу үшін білімді 

қолдануға, сызбаларды 

оқуға қабілетсіз; 

орындау ережелерін 

сақтамайды, кеңістіктік 

сызбаларды, беттерді 

қалыптастыру 

нысандары мен 

заңдарын, кеңістіктік 

модельдегі графикалық 

және шығармашылық 

процестердің 

құрылымын орындау 

және оқу бойынша 

білімдерінде 

олқылықтары бар. 

2) қазіргі заманғы 

материалдардан 

жасалған бұйымдарды 

құрастыру және сынау 

бойынша 

шығармашылық 

жұмыстарда ӛрескел 

1) Материалдарды кӛркем 

ӛңдеу бойынша 

технологиялық 

операцияларды орындауда 

оқу-практикалық және 

кәсіби міндеттерді шешу 

үшін білімді жеткілікті 

қолдана алмайды, 

сызбаларды ӛз бетінше 

орындай және оқи алмайды; 

орындау ережелерін 

сақтамайды, кеңістіктік 

сызбаларды, беттерді 

қалыптастыру нысандары 

мен заңдарын, кеңістіктік 

модельдегі графикалық 

және шығармашылық 

процестердің құрылымын 

орындау және оқу бойынша 

білімдерінде олқылықтары 

бар. 

2) қазіргі заманғы 

материалдардан жасалған 

бұйымдарды құрастыру 

және сынау бойынша 

шығармашылық 

жұмыстарда қателіктер 

жібереді; компьютерлік 

графиканы пайдалана 

отырып, киім коллекциясын 

1) Материалдарды кӛркем 

ӛңдеу бойынша 

технологиялық 

операцияларды орындауда 

оқу-практикалық және 

кәсіби міндеттерді шешу 

үшін білімді, сызбаларды ӛз 

бетінше орындай және оқи 

алады; орындау ережелерін 

жақсы сақтайды, кеңістіктік 

сызбаларды, беттерді 

қалыптастыру нысандары 

мен заңдарын, кеңістіктік 

модельдегі графикалық 

және шығармашылық 

процестердің құрылымын 

орындау және оқу бойынша 

білімдерінде елеусіз 

олқылықтары бар.. 

2) заманауи материалдардан 

жасалған бұйымдарды 

құрастыру және сынау 

бойынша шығармашылық 

жұмыстарды орындайды; 

компьютерлік графиканы 

пайдалана отырып, киім 

топтамаларын 

таныстырады. 

1) Материалдарды кӛркем 

ӛңдеу бойынша 

технологиялық 

операцияларды 

орындауда оқу-

практикалық және кәсіби 

міндеттерді шешу үшін 

білімді, сызбаларды ӛз 

бетінше орындай және 

оқи алады; орындау 

ережелерін сақтайды, 

кеңістіктік сызбаларды, 

беттерді қалыптастыру 

формалары мен заңдарын, 

кеңістіктік модельдегі 

графикалық және 

шығармашылық 

процестердің құрылымын 

орындау және оқу 

бойынша қажетті білімді 

меңгерген. 

2) қазіргі заманғы 

материалдардан жасалған 

бұйымдарды құрастыру 

және шығару бойынша 

шығармашылық 

жұмыстарды ӛте жақсы 

орындайды; 

компьютерлік графиканы 

пайдалана отырып, киім 
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қателіктер жібереді; 

компьютерлік 

графиканы пайдалана 

отырып, киім 

коллекциясын 

таныстырады 

таныстырады. коллекциясын дұрыс 

таныстырады. 

ОN5 Әртүрлі техниканы, 

құрылымдарды пайдалана 

отырып, күрделі, бірегей 

бұйымдарды, жылжымалы 

үлгілерді жасау 

дағдыларын кӛрсетеді, 

поnекттерді әзірлеу үшін 

компьютерлік 

поnграммаларды, фотоӛнер 

мен анимация тәсілдерін 

таңдайды және 

эксперименттерді жүргізеді 

1) сәулет, графикалық 

дизайн және сән 

бойынша 

шығармашылық 

жұмыстарды орындау 

барысында танымдық 

белсенділікті 

білдірмейді; техника, 

конструкция және 

заманауи материалдар 

туралы түсініктері жоқ; 

2) күрделі, бірегей 

бұйымдарды, 

жылжымалы үлгілерді 

жасау, әртүрлі 

техникаларды, 

конструкцияларды 

пайдалану дағдыларын 

меңгермейді. 

3) фотоӛнер және 

анимация, анимация 

үшін сценарийді әзірлеу 

машықтарын; 

фотосикус элементтерін 

паналау негіздерін 

меңгермеген; фото және 

анимациялық 

бейнелерді жасау 

бойынша идеялардың 

тұсаукесерін әзірлей 

алмайды. 

4) фото - және 

анимациялық жобалар 

жасау бойынша ӛз 

идеяларын кӛрсете 

алмайды. 

1) сәулет, графикалық 

дизайн және сән бойынша 

шығармашылық 

жұмыстарды орындау 

барысында танымдық 

белсенділіктің жеткіліксіз 

екенін; техника, 

конструкция және заманауи 

материалдар туралы 

шектеулі білімі бар; 

2) күрделі, бірегей 

бұйымдарды, жылжымалы 

үлгілерді жасау, әртүрлі 

техникаларды, 

конструкцияларды 

пайдалану дағдыларына ие 

емес. 

1) фотоӛнер және анимация, 

анимация үшін сценарийді 

әзірлеу дағдыларына; 

фотоӛнер элементтерді 

қолдану негіздеріне 

жеткіліксіз ие; фото және 

анимациялық бейнелерді 

жасау бойынша идеяларды 

презентациялауда елеусіз 

қателіктер жібереді. 

4) фото және анимациялық 

жобалар жасау бойынша ӛз 

идеяларын таныстыру 

қабілеті нашар. 

1) сәулет, графикалық 

дизайн және сән бойынша 

шығармашылық 

жұмыстарды орындау 

барысында танымдық 

белсенділік танытады; 

техника, конструкция және 

заманауи материалдар 

туралы шектеулі білімі бар; 

2) күрделі, бірегей 

бұйымдарды, жылжымалы 

үлгілерді жасаудың, әртүрлі 

техникаларды, 

конструкцияларды 

пайдаланудың негізгі 

дағдыларын меңгерген. 

3) фотоӛнер және анимация, 

Анимация үшін сценарийді 

әзірлеу дағдыларын; 

фотосикус элементтері 

бойыншаnектионвания 

негіздерін меңгерген; фото 

және анимациялық 

бағдарламаларды жасау 

бойынша идеяларды 

презентациялауда елеусіз 

қателіктер жібереді. 

4) фото - және анимациялық 

бағдарламаларды жасау 

бойынша ӛз идеяларын 

таныстыру шеберлігіне ие. 

1) сәулет, графикалық 

дизайн және сән бойынша 

шығармашылық 

жұмыстарды орындау 

барысында ӛте маңызды 

танымдық белсенділікті 

кӛрсетеді; техника, 

конструкция және 

заманауи материалдар 

туралы жарқын білімі бар; 

2) күрделі, бірегей 

бұйымдарды, 

жылжымалы үлгілерді 

жасау, әртүрлі 

техникаларды, 

конструкцияларды 

пайдалану дағдыларын 

меңгерген. 

3) фотоӛнер және 

анимация, анимация үшін 

сценарийді әзірлеу 

машықтарын; фотосикус 

элементтерін паналау 

негіздерін еркін 

меңгерген; фото және 

анимациялық 

бағдарламаларды жасау 

бойынша идеяларды 

таныстыру дағдысын 

меңгерген. 

4) фото - және 

анимациялық 

бағдарламаларды жасау 

бойынша ӛз идеяларын 

таныстыру шеберлігіне 

ие. 
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ОN 6 Ауызша және жазбаша 

сауатты сӛйлеуді дамытады, 

кәсіби терминологияны 

біледі, оқушылардың 

топтық қызметін 

ұйымдастырады, сыни 

ойлау қабілетін кӛрсетеді, 

1) қазіргі заманғы 

материалдардан 

жасалған бұйымдарды 

құрастыру және сынау 

бойынша 

шығармашылық 

жұмыстарда ӛрескел 

қателіктер жібереді; 

компьютерлік 

графиканы пайдалана 

отырып, киім 

коллекциясын 

таныстырады. 

2) оқушылардың топтық 

қызметін ұйымдастыра 

алмайды, оқыту мен 

оқытуда, диалогтік 

оқытуда, оқытуды 

бағалауда оның Нольін 

ескермейді, сыни 

ойлауды қалыптастыру 

қабілетін кӛрсетеді, 

АКТ-ны   қолданады. 

1) заманауи материалдардан 

жасалған бұйымдарды 

құрастыру 

жәнеnектиоnвациялау 

бойынша шығармашылық 

жұмыстарды орындау 

тәсілдерін нашар 

меңгерген; компьютерлік 

графиканы пайдалана 

отырып, киім коллекциясын 

таныстыру дағдыларын 

тәтті меңгерген. 

2) оқушылардың топтық 

қызметін ұйымдастыруды 

әлсіз біледі, оқыту мен 

оқытудағы, диалогтік 

оқытуда, оқытуды 

бағалаудағы оның Нольін 

әрдайым ескермейді, сыни 

ойлауды қалыптастыру 

қабілетін кӛрсетеді, АКТ-

ны   қолданады. 

1) қазіргі заманғы 

материалдардан жасалған 

бұйымдарды құрастыру 

және сынау бойынша 

шығармашылық 

жұмыстарды орындайды; 

компьютерлік графиканы 

пайдалана отырып, киім 

коллекциясын таныстыру 

дағдыларын меңгерген. 

2) оқушылардың топтық 

қызметін ұйымдастыра 

алады, оқыту мен 

оқытудағы, диалогтік 

оқытудағы, оқытуды 

бағалаудағы оның мәнін 

біледі, сын тұрғысынан 

ойлауды қалыптастыру 

қабілетін кӛрсетеді, акт 

уоnк-да қолданады. 

1) қазіргі заманғы 

материалдардан жасалған 

бұйымдарды құрастыру 

және шығару бойынша 

шығармашылық 

жұмыстарды еркін 

орындайды; 

компьютерлік графиканы 

пайдалана отырып, киім 

коллекциясын 

презентациялаудың 

тамаша дағдыларын 

меңгерген. 

2) оқушылардың топтық 

қызметін ұйымдастыруды 

ӛте жақсы біледі, оқыту 

мен оқытуда, диалогтық 

оқытуда, оқытуды 

бағалауда оның Нльін 

біледі, сыни ойлауды 

қалыптастыру қабілетін 

ӛте жақсы кӛрсетеді, 

АКТ-ны   қолданады. 

ОN 7 Түстану саласындағы 

ақпаратты жинауды және 

түсіндіруді жүзеге асыру, 

әртүрлі материалдарда 

бейнелеу ӛнері объектілерін 

бейнелеу кезінде 

композицияның 

заңдылықтарын, суреттегі, 

кескіндемедегі, мүсін 

жұмыстарындағы стильдік 

ерекшеліктерді сақтайды 

1) түстану саласында 

ақпаратты жинау мен 

түсіндіруді жүзеге 

асыра алмайды 

2) бейнелеу ӛнері 

объектілерін бейнелеу 

кезінде композицияның 

заңдылықтарын, әртүрлі 

материалдарда 

шығармашылық 

композицияны орындау 

кезінде масштабы мен 

поnпорциясын, 

бейнеленген 

композицияның 

стильдік ерекшеліктерін 

сақтамайды. 

3) әртүрлі 

материалдардан 

жасалған мүсін 

1) түстану саласындағы 

ақпаратты жинау және 

түсіндіру дағдыларын 

жеткіліксіз меңгерген; 

2) бейнелеу ӛнері 

объектілерін бейнелеу 

кезінде композиция 

заңдылығының 

құралдарын, әртүрлі 

материалдарда 

шығармашылық 

композицияны орындау 

кезінде масштабы мен 

поnпорциясын, 

бейнеленген 

композицияның стильдік 

ерекшеліктерін нашар 

меңгерген. 

3) әртүрлі материалдардан 

жасалған мүсін 

1) түстану саласындағы 

ақпаратты жинау мен 

түсіндіруді жүзеге асыру 

дағдыларын жеткілікті 

меңгерген 

2)  бейнелеу ӛнері 

объектілерін бейнелеу 

кезінде композицияның 

заңдылықтарын, әртүрлі 

материалдарда 

шығармашылық 

композицияны орындау 

кезінде масштабы мен 

пропорциясын, бейнеленген 

композицияның стильдік 

ерекшеліктерін 

қолданадышешімін жақсы 

табады. 

3) әртүрлі материалдардан 

жасалған мүсін 

1) түстану саласында 

ақпаратты жинау және 

интерпретациялауды 

жүзеге асыру дағдыларын 

ӛте жақсы меңгерген 

2)  ӛте жақсы бейнелеу 

ӛнері объектілерін 

бейнелеу кезінде 

композицияның 

заңдылықтарын, әртүрлі 

материалдарда 

шығармашылық 

композицияны орындау 

кезінде масштабы мен 

поnпорциясын, 

бейнеленген 

композицияның стильдік 

ерекшеліктерін 

қолданады. 

3) әртүрлі 
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жұмыстарының 

шығармашылық 

композициясын 

орындау кезінде 

масштабы мен 

поnпорциясы 

ескерілмейді. 

4) Графикалық 

материалдармен 

академиялық суретті 

үзу негіздерін толық 

меңгерген, бірлескен іс-

әрекеттегі әртүрлі 

графикалық 

материалдарда 

шынайы, бейнелі және 

абстрактілі бейненің 

жеткіліксіз дағдысын 

кӛрсетеді 

5) графикалық 

материалдармен 

академиялық сурет салу 

негіздерін меңгермеген, 

бірлескен іс-әрекеттегі 

әртүрлі графикалық 

материалдарда 

реалистік, бейнелі және 

абстрактылы бейнелеу 

дағдыларын 

кӛрсетпейді. 

6) академиялық және 

классикалық кескіндеме 

бойынша жұмыстарды 

орындаудың негізгі 

заңдылықтары жоқ, 

академиялық және 

классикалық кескіндеме 

стилін таңдау мен 

орындау техникасын 

дәлелдей алмайды. 

7) академиялық және 

классикалық кескіндеме 

арнайы 

жұмыстарының 

шығармашылық 

композициясын орындау 

кезінде масштабы мен 

поnпорцияларын нашар 

ескереді. 

4) графикалық 

материалдармен 

академиялық суретті үзу 

негіздерін жеткілікті 

деңгейде меңгерген, 

бірлескен қызметте әртүрлі 

графикалық материалдарда 

реалистік, бейнелі және 

абстрактілі бейненің 

жеткіліксіз дағдысын 

кӛрсетеді 

5) графикалық 

материалдармен 

академиялық сурет салу 

негіздерін меңгермеген, 

бірлескен іс-әрекеттегі 

әртүрлі графикалық 

материалдарда реалистік, 

бейнелі және абстрактылы 

бейнелеу дағдыларын 

кӛрсетпейді. 

6) академиялық және 

классикалық кескіндеме 

бойынша жұмыстарды 

орындаудың негізгі 

заңдылықтары жеткіліксіз, 

академиялық және 

классикалық кескіндеме 

стилін таңдауды және 

орындау техникасын 

дәлелдей алмайды. 

7) академиялық және 

классикалық кескіндеме 

арнайы терминологиясын 

нашар меңгерген, әртүрлі 

кӛркем материалдарда 

реалистік, бейнелі және 

жұмыстарының 

шығармашылық 

композициясын орындау 

кезінде масштабы мен 

поnпорцияларын ескереді. 

4) Графикалық 

материалдармен 

академиялық суретті үзу 

білімдерінің негізгі кӛлемін 

меңгерген, бірлескен 

қызметте әртүрлі 

графикалық материалдарда 

реалистік, бейнелі және 

абстрактілі бейненің 

жеткіліксіз дағдыларын 

кӛрсетеді 

5) академиялық суретті 

графикалық 

материалдармен 

біріздендіру негіздерін 

меңгерген, бірлескен іс-

әрекеттегі әртүрлі 

графикалық материалдарда 

реалистік, бейнелі және 

абстрактылы бейнелеу 

дағдыларын кӛрсетпейді. 

6) академиялық және 

классикалық кескіндеме 

бойынша жұмыстарды 

орындаудың негізгі 

заңдылықтарын хоон алған 

білімі бар, академиялық 

және классикалық 

кескіндеме стилін таңдау 

мен орындау техникасын 

дәлелдей алмайды. 

7) хооншо академиялық 

және классикалық 

кескіндеме арнайы 

терминологиясын 

меңгерген, әртүрлі кӛркем 

материалдарда реалистік, 

бейнелі және абстрактілі 

материалдардан жасалған 

мүсін жұмыстарының 

шығармашылық 

композициясын орындау 

кезінде масштабы мен 

поnпорциясы 

ескерілмейді. 

4) Графикалық 

материалдармен 

академиялық суретті үзу 

негіздерін толық 

меңгерген, бірлескен іс-

әрекеттегі әртүрлі 

графикалық 

материалдарда шынайы, 

бейнелі және абстрактілі 

бейненің жеткіліксіз 

дағдысын кӛрсетеді 

5) графикалық 

материалдармен 

академиялық сурет салу 

негіздерін меңгермеген, 

бірлескен іс-әрекеттегі 

әртүрлі графикалық 

материалдарда реалистік, 

бейнелі және 

абстрактылы бейнелеу 

дағдыларын кӛрсетпейді. 

6) академиялық және 

классикалық кескіндеме 

бойынша жұмыстарды 

орындаудың негізгі 

заңдылықтары жоқ, 

академиялық және 

классикалық кескіндеме 

стилін таңдау мен 

орындау техникасын 

дәлелдей алмайды. 

7) академиялық және 

классикалық кескіндеме 

арнайы терминологиясын 

еркін меңгерген, әртүрлі 

кӛркем материалдарда 
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терминологиясын 

меңгермеген, әртүрлі 

кӛркем материалдарда 

реалистік, бейнелі және 

абстрактілі бейнелеу 

дағдыларын кӛрсетеді. 

абстрактілі бейнелеу 

дағдыларын кӛрсетеді. 

бейнелеу дағдыларын 

кӛрсетеді. 

реалистік, бейнелі және 

абстрактілі бейнелеу 

дағдыларын кӛрсетеді. 

ОN 8 Визуалды ӛнер, Кӛркем 

еңбек және графикалық 

бағдарламалау саласында 

оқу қызметін 

ұйымдастырудың әртүрлі 

әдістері бойынша  жобалау 

және кіріктіру түрлері 

бойынша міндеттерді шешу 

үшін теориялық білімді 

қолдану; ғылыми 

зерттеулер мен 

академиялық жазудың 

әдістерін білу және оларды 

бейнелеу ӛнері, кӛркем 

еңбек саласында қолдану 

1) Макеттеудің 

техникалық 

тәсілдерімен және 

композициялық 

модельдеумен есептерді 

шешу үшін теориялық 

білімді қолдана 

алмайды.  

2) графикалық 

бейнелер, графикалық 

ақпарат түрлері, 

конструкторлық 

құжаттаманың бірыңғай 

жүйесінің стандарттары, 

міндеттерді шешу 

туралы білімді сын 

тұрғысынан ойлай 

алмайды; түрлі 

шығармашылық 

жұмыстарды ӛз бетінше 

орындай алмайды; 

жобалы қызметте 

белсенділікті 

білдірмейді. 

3) бейнелеу ӛнері, 

кӛркем еңбек, сызу 

білім беру 

бағдарламаларын 

ұйымдастыру және 

шығару әдістемесін 

меңгермейді; оқытудың 

инновациялық 

технологияларының 

негізгі ұғымдары мен 

терминдерін 

қолданбайды; білім беру 

ұйымдарында 

1) Жобалаудың барлық 

кезеңдерінде макеттеудің 

және композициялық 

модельдеудің техникалық 

тәсілдерімен есептерді 

шешу үшін теориялық 

білімді, қазіргі заманғы 

тиімділігі жоғары әдістерді, 

жобалау графикасының 

құралдары мен түрлерін 

жеткіліксіз қолданады. 

2) графикалық бейнелер, 

графикалық ақпарат 

түрлері, конструкторлық 

құжаттаманың бірыңғай 

жүйесінің стандарттары, 

міндеттерді шешу туралы 

білімді сыни тұрғыдан 

ойлай біледі; түрлі 

шығармашылық 

жұмыстарды ӛз бетінше 

орындай алмайды; жобалы 

іс-әрекеттегі белсенділікті 

білдірмейді. 

3) бейнелеу ӛнері, кӛркем 

еңбек, сызу білім беру 

бағдарламаларын 

ұйымдастыру және шығару 

әдістемесін нашар 

меңгерген; оқытудың 

инновациялық 

технологияларының негізгі 

түсініктері мен терминдерін 

жеткілікті меңгермеген; 

білім беру ұйымдарында 

оқушылардың оқу 

жетістіктерін талдауды 

1) Жобалаудың барлық 

кезеңдерінде макеттеудің 

және композициялық 

модельдеудің техникалық 

тәсілдерімен есептерді 

шешу үшін теориялық 

білімді, қазіргі заманғы 

тиімділігі жоғары әдістерді, 

жобалау графикасының 

құралдары мен түрлерін 

орынды қолданады. 

2) графикалық бейнелер, 

графикалық ақпарат 

түрлері, конструкторлық 

құжаттаманың бірыңғай 

жүйесінің стандарттары, 

міндеттерді шешу туралы 

білімді сыни тұрғыдан 

ойлай біледі; түрлі 

шығармашылық 

жұмыстарды ӛз бетінше 

орындай алмайды; жобалы 

іс-әрекеттегі белсенділікті 

білдірмейді. 

3) бейнелеу ӛнері, кӛркем 

еңбек, сызу білім беру 

бағдарламаларын 

ұйымдастыру және шығару 

әдістемесін нашар 

меңгерген; оқытудың 

инновациялық 

технологияларының негізгі 

түсініктері мен терминдерін 

жеткілікті меңгермеген; 

білім беру ұйымдарында 

оқушылардың оқу 

жетістіктерін талдауды 

1) Жобалаудың барлық 

кезеңдерінде макеттеудің 

және композициялық 

модельдеудің техникалық 

тәсілдерімен есептерді 

шешу үшін теориялық 

білімді, қазіргі заманғы 

тиімділігі жоғары 

әдістерді, жобалау 

графикасының құралдары 

мен түрлерін ӛте дұрыс 

қолданады. 

2) графикалық бейнелер, 

графикалық ақпарат 

түрлері, конструкторлық 

құжаттаманың бірыңғай 

жүйесінің стандарттары, 

міндеттерді шешу туралы 

білімді сын тұрғысынан 

түсінеді; түрлі 

шығармашылық 

жұмыстарды ӛз бетінше 

орындай алмайды; 

жобалы қызметте 

белсенділікті білдірмейді. 

3) бейнелеу ӛнері, кӛркем 

еңбек, сызу білім беру 

бағдарламаларын 

ұйымдастыру және 

шығару әдістемесін еркін 

меңгерген; оқытудың 

инновациялық 

технологияларының 

негізгі түсініктері мен 

терминдерін меңгерген; 

білім беру ұйымдарында 

оқушылардың оқу 
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оқушылардың оқу 

жетістіктерін талдауды 

және бағалауды, 

диагностикалауды 

жүзеге асыруды, оқу-

тәрбие жұмысын 

жоспарлауда қателіктер 

жібереді. 

4) ғылыми зерттеулер 

мен академиялық жазу 

әдістерін білмейді және 

оларды бейнелеу ӛнері, 

кӛркем еңбек саласында 

қолдана алмайды. 

және бағалауды, 

диагностикалауды жүзеге 

асыруды нашар біледі, оқу-

тәрбие жұмысын 

жоспарлауда қателіктер 

жібереді. 

4) ғылыми зерттеулер мен 

академиялық жазу әдістерін 

жеткіліксіз меңгерген және 

оларды бейнелеу ӛнері, 

Кӛркем еңбек саласында 

қолдана алмайды. 

және бағалауды, 

диагностикалауды жүзеге 

асыруды нашар біледі, оқу-

тәрбие жұмысын 

жоспарлауда қателіктер 

жібереді. 

4) ғылыми зерттеулер мен 

академиялық жазудың 

жекелеген әдістерін біледі, 

оларды бейнелеу ӛнері, 

Кӛркем еңбек саласында 

жақсы қолданады. 

жетістіктерін талдауды 

және бағалауды, 

диагностикалауды жүзеге 

асыруды біледі, оқу-

тәрбие жұмысын дұрыс 

жоспарлайды 

4) ғылыми зерттеулер мен 

академиялық жазу 

әдістерін біледі және 

оларды бейнелеу ӛнері, 

Кӛркем еңбек саласында 

дұрыс қолданады. 

 ОN 9 Ғылыми зерттеу әдістерін 

білу және кӛрнекі ӛнер 

объектілерінің эстетикалық 

құндылығын түсіну, оларды 

визуалды ӛнерді оқытудың 

мазмұны мен әдістемесінің 

бірлігінде практикада 

пайдалану, эстетикалық 

тәрбие беру, Қазақстанның 

кӛрнекті бейнелеу ӛнері 

шеберлерінің 
шығармашылығын талдау. 

 

 

1) Қазақстанның 

бейнелеу ӛнерінің 

кӛрнекті шебеоnв 

шығармашылығын 

талдауда дәлсіздікке 

жол береді; ЮНЕСКО-

ның кӛркемдік білім 

беру және Қазақстан 

ӛнерінің тарихы 

жӛніндегі музейге 

дейінгі картасының 

мазмұнына 

бағдарланбайды. 

2) объектіні зерттеу 

тәсілдерін, жағдайды 

талдауды, 

композициялық шешім 

бойынша бағдарлама 

дизайнын құрастыруды, 

жобалы құжаттарды 

ресімдеудің графикалық 

және макеттік 

тәсілдерін меңгермеген; 

сәулет дизайнының 

теориялық негіздерін, 

архитектуралық дизайн 

объектілерінің 

жоспарлау және 

құрылымдық 

кӛркем білім беру және 

Қазақстан ӛнерінің тарихы 

бойынша ЮНЕСКО-ның ға 

дейінгі картасының 

мазмұнында нашар 

бағдарланады, 

қанағаттанарлық білім 

деңгейін кӛрсетеді 

2) объектіні зерттеу 

тәсілдерін, жағдайды 

талдауды, композициялық 

шешім бойынша грамма 

дизайнын құрастыруды, 

жобалы құжаттарды 

ресімдеудің графикалық 

және макеттік тәсілдерін 

нашар меңгерген; сәулет 

дизайнының теориялық 

негіздерін, Сәулеттік 

дизайн объектілерінің 

жоспарлау және 

конструктивтік элементтері 

мен әлеуметтік-

функционалдық 

элементтерін жеткілікті 

меңгермеген; 

1) Қазақстанның бейнелеу 

ӛнерінің кӛрнекті шебеоnв 

шығармашылығын талдау 

бойынша материалды 

жақсы біледі; Қазақстан 

ӛнерінің тарихы мен 

кӛркемдік білім беру 

бойынша ЮНЕСКО-ның 

Жол картасының 

мазмұнына бағдарлмасын 

талдайды. 

2) нысанды зерттеу 

тәсілдерін, жағдайды 

талдауды, композициялық 

шешімнің бағдарламасы 

бойынша дизайнын 

құрастыруды, жобалы 

құжаттарды графикалық 

және макеттік безендіру 

тәсілдерін меңгерген; 

1) Қазақстанның бейнелеу 

ӛнерінің кӛрнекті 

шебеоnв 

шығармашылығын талдау 

бойынша материалдарды 

жүйелі және терең біледі; 

Қазақстан ӛнерінің 

тарихы мен кӛркемдік 

білім беру бойынша 

ЮНЕСКО-ның Жол 

картасының мазмұнына 

бағдарланады. 

2) объектіні зерттеу 

тәсілдерін, жағдайды 

талдауды, композициялық 

шешім бойынша 

дизайнды құрастыруды, 

жобалау бойынша 

құжаттарды ресімдеудің 

графикалық және макеттік 

тәсілдерін еркін 

меңгерген; сәулет 

дизайнының сәулеттік-

дизайнерлік нұсқаудың 

теориялық негіздерін, 

Сәулеттік дизайн 

объектілерінің жоспарлау 

және конструктивтік 

элементтері мен 
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элементтері мен 

әлеуметтік-

функционалдық 

элементтерін 

меңгермеген; 

әлеуметтік-

функционалдық 

элементтерін меңгерген. 

 ОN 10 Визуалды ӛнер, кӛркем 

еңбек және графикалық 

жобалау бойынша 

шығармашылық 

жұмыстарды орындау 

процесінде танымдық 

белсенділік кӛрсете 

отырып, әлеуметтік, 

этикалық және ғылыми 

кӛзқарастарды ескере 

отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін ақпарат 

жинау және түсіндіру. 

 

1) әлеуметтік, этикалық 

және ғылыми 

пайымдауларды ескере 

отырып, 

пайымдауларды 

қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинауды 

және түсіндіруді жүзеге 

асыра алмайды; 

2) оқу процесінде 

графикалық дизайн 

нысандарының дизайн-

жобаларының 

концепциясын жасау 

кезінде теориялық 

білімді практикада 

қолдана алмайды;  

3) компьютерлік 

графикалық 

редакторларды 

иеленбейді, графикалық 

және фотографиялық 

бейнелерді редакциялай 

алмайды, әсерлер мен 

сүзгілерді пайдалана 

алмайды; материалдар 

мен текстуралармен 

жұмыс істеу тәсілдерін, 

объектінің 

модификациясын 

басқару мүмкіндіктерін 

қолдана алмайды. 

4) материалдарды 

кӛркем ӛңдеу бойынша 

технологиялық 

операцияларды 

орындамайды 

(материал, мата, ағаш, 

1) Әлеуметтік, этикалық 

және ғылыми 

пайымдауларды ескере 

отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинау мен 

түсіндіруді жүзеге асыру 

тәсілдерін нашар меңгерген. 

2) графикалық дизайн 

объектілерінің дизайн-

жобаларының 

тұжырымдамасын жасау 

кезінде теориялық 

білімдерін практикада 

нашар қолданады;  

3) компьютерлік 

графикалық редакторларды 

нашар меңгерген, 

графикалық және 

фотографиялық бейнелерді 

редакциялау үшін, 

әсерлерді және 

сараптаманы пайдалану 

кезінде ең нсталық әдістерді 

қолданады; материалдармен 

және текстуралармен 

жұмыс істеудің негізгі 

тәсілдерін қолданады, 

объектінің 

модификациясын 

басқарудың негізгі 

мүмкіндіктерін біледі. 

4) материалдарды кӛркем 

ӛңдеу бойынша 

технологиялық 

операцияларды нашар 

орындайды (приоnдты 

материал, мата, ағаш, 

1) Әлеуметтік, этикалық 

және ғылыми 

пайымдауларды ескере 

отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинауды және 

түсіндіруді жүзеге асырады 

2) графикалық дизайн 

нысандарының дизайн-жоба 

тұжырымдамасын жасау 

кезінде теориялық 

білімдерін практикада 

қолданады;  

3) Хооншо компьютерлік 

графикалық редакторларды 

иеленеді, графикалық және 

фотографиялық бейнелерді 

редакциялау үшін әртүрлі 

әдістерді пайдаланады, 

эффектілер мен сүзгіні 

қолданған кезде; 

материалдармен және 

текстуралармен жұмыстың 

негізгі тәсілдерін 

қолданады, объектінің 

модификациясын басқару 

мүмкіндігін біледі. 

4) материалдарды кӛркем 

ӛңдеу бойынша 

технологиялық 

операцияларды орындайды 

(приоnдты материал, мата, 

ағаш, металл және т. б.), 

материалдарды кӛркем 

ӛңдеу технологиясы 

бойынша білімді 

қолданады, бірақ 

материалдарды кӛркем 

1) Әлеуметтік, этикалық 

және ғылыми 

пайымдауларды ескере 

отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинауды және 

түсіндіруді дұрыс жүзеге 

асырады 

2) графикалық дизайн 

нысандарының дизайн-

жобаларының 

тұжырымдамасын жасау 

кезінде теориялық 

білімдерін практикада 

қолданады;  

3) компьютерлік 

графикалық 

редакторларды ӛте жақсы 

біледі, графикалық және 

фотографиялық 

бейнелерді редакциялау 

үшін әртүрлі тәсілдерді 

пайдаланады, эффектілер 

мен талдауды қолданған 

кезде; материалдар мен 

текстуралармен 

жұмыстың негізгі 

тәсілдерін қолданады, 

объектінің 

модификациясын басқару 

мүмкіндігін біледі. 

4) материалдарды кӛркем 

ӛңдеу бойынша 

технологиялық 

операцияларды (приоnдты 

материал, мата, ағаш, 

металл және т. б.) ӛте 

жақсы орындайды, 
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металл және т. б.), 

материалдарды кӛркем 

ӛңдеу технологиясы 

бойынша білімді 

қолданбайды, 

материалдарды кӛркем 

ӛңдеу түрлерін, 

бұйымдарды кӛркем 

ӛңдеу бойынша 

құралдар мен 

материалдарды 

пайдаланбайды. 

5) бұйымды кӛркем 

безендіруде қара-ақ 

графика құралдарымен 

стилдеуді, 

комбинаторика 

тәсілдерін 

пайдаланбайды; 

формальды композиция 

және стильдеу әдісімен 

Комбинаториканың 

тәсілдері мен тәсілдерін 

иеленбейді, 

конструкторлық және 

технологиялық 

құжаттамамен 

жұмыстарды орындау 

әдістемесін 

меңгермейді; 

материалдарды кӛркем 

ӛңдеу технологиялық 

нүктесінің режимін 

есептеуді жүргізе 

алмайды. 

металл және т.б.), 

материалдарды кӛркем 

ӛңдеу технологиясы 

бойынша білімді нашар 

қолданады, материалдарды 

кӛркем ӛңдеу түрлерін, 

бұйымдарда материалдарды 

кӛркем ӛңдеу бойынша 

құралдар мен 

материалдарды сенімді 

пайдаланбайды. 

5) бұйымдарды кӛркем 

безендіруде қара-ақ графика 

құралдарымен стилдеуді, 

комбинаторика тәсілдерін 

нашар қолданады; 

Комбинаториканың 

тәсілдері мен тәсілдерін, 

формальды композиция 

және стильдеу әдістерін 

нашар біледі, хооншо 

конструкторлық және 

технологиялық 

құжаттамамен жұмыстарды 

орындау әдістемесін 

жеткілікті меңгермейді; 

материалдарды кӛркем 

ӛңдеу технологиялық 

бойынша режимнің есебін 

жүргізе біледі, бірақ 

қателерге жол береді. 

ӛңдеу түрлерін, 

бұйымдарды кӛркем ӛңдеу 

бойынша құралдар мен 

материалдарды сенімсіз 

түрде пайдаланады. 

5) бұйымды кӛркем 

безендіруде қара-ақ графика 

құралдарымен безендіруде 

стильдеуді, комбинаторика 

тәсілдерін қолданады; 

формальды композиция 

және стильдеу әдісімен 

Комбинаториканың 

тәсілдері мен тәсілдерін 

біледі, конструкторлық 

және технологиялық 

құжаттамамен жұмыстарды 

орындау әдістемесін жақсы 

біледі; материалдарды 

кӛркем ӛңдеу 

технологиялық процесінің 

режимін есептеуді біледі, 

бірақ маңызды емес 

қателіктерге жол береді.  

материалдарды кӛркем 

ӛңдеу технологиясы 

бойынша білімді 

қолданады, 

материалдарды кӛркем 

ӛңдеу түрлерін, 

бұйымдарды кӛркем 

ӛңдеу бойынша құралдар 

мен материалдарды 

сенімді пайдаланады. 

5) бұйымдарды кӛркем 

безендіруде стилизацияны 

қара-ақ графика 

құралдарымен, 

комбинаторика тәсілдерін 

ӛте жақсы қолданады; 

Комбинаториканың 

тәсілдері мен тәсілдерін, 

формальды композиция 

және стильдеу әдістерін 

біледі, конструкторлық 

және технологиялық 

құжаттамамен 

жұмыстарды орындау 

әдістемесін сенімді біледі; 

материалдарды кӛркем 

ӛңдеу технологиялық 

поnцесс режимін 

есептеуді біледі. 

2 Soft skills ОN11 ейнелеу ӛнері, кӛркем 

еңбек және графикалық 

кескіндеме бойынша 

шығармашылық 

жұмыстарды орындау 

барысында танымдық 

белсенділікті кӛрсетеді   

1) қолданбалы 

экономикалық, заң, 

жаратылыстану-ғылыми 

пәндерді меңгермеген;;  

2) қоғам туралы білімді 

тұтас жүйе және адам 

ретінде қолданбайды; 

3) жеке және заңды 

1) қолданбалы 

экономикалық, заң, 

жаратылыстану-ғылыми 

пәндерді меңгермеген;;  

2) қоғам туралы білімді 

тұтас жүйе және адам 

ретінде қолданбайды; 

3) жеке және заңды 

1) қолданбалы 

экономикалық, заң, 

жаратылыстану-ғылыми 

пәндерді меңгерген;  

2) қоғам туралы білімді 

біртұтас жүйе және адам 

ретінде сенімді қолданады; 

3) жеке және заңды 

1) қолданбалы 

экономикалық, заң, 

жаратылыстану-ғылыми 

пәндерді жақсы 

меңгерген;  

2) қоғам туралы білімді 

тұтас жүйе және адам 

ретінде жақсы қолданады; 
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тұлғалардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы стоnн-ның 

құқықтық мүдделерін 

білмейді, 

4) Кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың 

экономикалық және 

әлеуметтік шарттарын 

түсінбейді, 

5) зиянды және қауіпті 

фактолардың адамға 

және қоршаған ортаға 

әсерін талдамайды;  

6) дене шынықтыру 

және спорт құралдарын 

және салауатты ӛмір 

салтын жеткіліксіз 

қолданады, әлеуметтік-

жеке құзыреттіліктерді 

нашар меңгерген және 

дене шынықтыру 

құралдары мен әдістерін 

мақсатты пайдалану 

қабілеті, кәсіби 

қызметке дайындық 

үшін денсаулықты 

сақтауды, нығайтуды 

қамтамасыз етеді.  

тұлғалардың құқықтарын 

қорғау саласындағы стоnн-

ның құқықтық мүдделерін 

білмейді, 

4) Кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың 

экономикалық және 

әлеуметтік шарттарын 

түсінбейді, 

5) зиянды және қауіпті 

факторлардың адамға және 

приоnдты ортаға әсерін 

талдамайды;  

6) дене шынықтыру және 

спорт құралдарын және 

салауатты ӛмір салтын 

жеткіліксіз қолданады, 

әлеуметтік-жеке 

құзыреттіліктерді нашар 

меңгерген және дене 

шынықтыру құралдары мен 

әдістерін мақсатты 

пайдалану қабілеті, кәсіби 

қызметке дайындық үшін 

денсаулықты сақтауды, 

нығайтуды қамтамасыз 

етеді.  

тұлғалардың құқықтарын 

қорғау саласындағы стоnн-

ның құқықтық мүдделері 

туралы біледі, 

4) кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың 

экономикалық және 

әлеуметтік жағдайларын 

түсінеді, 

5) адамға және приоnд 

ортасына зиянды және 

қауіпті фактоnв әсерін 

талдайды;  

6) дене шынықтыру және 

спорт құралдарын және 

салауатты ӛмір салтын 

қолданады, хоооnшо 

әлеуметтік-жеке 

құзыреттіліктерді және дене 

шынықтыру құралдары мен 

әдістерін мақсатты 

пайдалануға қабілетті, 

кәсіби қызметке дайындық 

үшін денсаулықты 

сақтауды, нығайтуды 

қамтамасыз етеді. 

3) жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтарын 

қорғау саласындағы 

тжстоnн-ның құқықтық 

мүдделері туралы ӛте 

жақсы біледі, 

4) кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың 

экономикалық және 

әлеуметтік жағдайларын 

түсінеді, 

5) зиянды және қауіпті 

фактоnв-ның адамға және 

приоnдты ортаға әсерін 

ӛте жақсы талдайды;  

6) дене шынықтыру және 

спорт құралдарын және 

салауатты ӛмір салтын 

жүйелі түрде қолданады, 

әлеуметтік-жеке 

құзыреттілікті және дене 

шынықтыру құралдары 

мен әдістерін мақсатты 

пайдалану қабілетін 

сенімді меңгерген, кәсіби 

қызметке дайындық үшін 

денсаулықты сақтауды, 

нығайтуды қамтамасыз 

етеді. 

 ОN 12 Сандық сауаттылықты, 

деректер қорымен жұмыс 

істей білу, педагогикалық 

және шығармашылық 

қызметті жоспарлау және 

басқару, талдау және 

талдау дағдылары 

1) адам ағзасының 

тұрақтылығы туралы 

білімдерінде, оның 

функциялық 

жүйелерінде реттеу 

және ӛзін-ӛзі реттеу, 

принципті практикалық 

тапсырмаларды 

орындаудағы 

қателіктер. 

2) мәдениет, визуалды 

ӛнер объектілерін құру 

және жаңғырту үшін 

қазіргі заманғы IT-

1) адам ағзасының 

тұрақтылығы туралы 

білімдерінде, оның 

функциялық жүйелерінде 

реттеу және ӛзін-ӛзі реттеу, 

практикалық 

тапсырмаларды орындауда 

принципті қателіктер 

жібереді. 

2) мәдениет, визуалды ӛнер 

объектілерін құру және 

жаңғырту үшін заманауи 

IT-технологияларды нашар 

меңгерген; 

1) адам ағзасының 

тұрақтылығы туралы 

білімдерді, оның 

функционалдық реттеу 

және ӛзін-ӛзі реттеу 

жүйелерін жақсы түсінеді, 

бірақ практикалық 

тапсырмаларды орындауда 

елеусіз қателіктер жібереді. 

2) мәдениет, визуалды ӛнер 

нысандарын құру және 

толықтыру үшін қазіргі 

заманғы IT-технологияларға 

ие; 

1) адам ағзасының 

тұрақтылығы туралы 

білімді, оның функциялық 

жүйесін реттеу және ӛзін-

ӛзі реттеу туралы білімді 

ӛте сенімді біледі, бірақ 

практикалық 

тапсырмаларды 

орындауда елеусіз 

қателіктер жібереді. 

2) мәдениет, визуалды 

ӛнер объектілерін құру 

және жаңғырту үшін 

заманауи IT-
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технологияларға ие 

емес; 

3) оқушылардың 

топтық қызметін 

ұйымдастыру 

дағдыларына ие емес, 

оның оқудағы мәнін 

түсінбейді, оқыту мен 

оқытуда, диалогтік 

оқытуда, оқытуды 

бағалауда ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды дұрыс 

пайдаланбайды. 

3) оқушылардың топтық іс-

әрекетін ұйымдастыру 

дағдысын нашар меңгерген, 

оның оқудағы мәнін 

түсінбейді, оқыту мен 

оқытуда, диалогтік 

оқытуда, оқытуды 

бағалауда ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды дұрыс 

пайдаланбайды. 

3) оқушылардың топтық іс-

әрекетін ұйымдастыру 

дағдыларын меңгерген, оны 

оқытуда түсінеді, оқыту мен 

оқытуда ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды дұрыс 

қолданады, диалогтық 

оқыту,  

 

технологияларды сенімді 

меңгерген; 

3) оқушылардың топтық 

қызметін ұйымдастыру 

дағдысын ӛте жақсы 

меңгерген, оны оқытуда 

түсінеді, оқыту мен 

оқытуда, диалогтік 

оқытуда, оқытуды 

бағалауда ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды дұрыс 

қолданады. 

ОN 13 Жанжалдар мен 

педагогикалық 

жағдайларды талдайды 

1) мәдени 

құндылықтарды 

әлеуметтік-саяси 

ғылымдарды талдау 

және зерттеу пәні 

ретінде адам және оның 

топтық мінез-

құлықтары, қазіргі 

заманғы қоғамдардың 

әлеуметтік-саяси 

дамуының бағыттары 

мен үрдістері туралы 

білімді түсіндірмейді. 

2) білім алушылардың 

ӛзін-ӛзі реттеуін 

дамытуға ықпал ететін 

педагогикалық 

жағдайларды, 

фактілерді талдамайды. 

1) мәдени құндылықтарды 

әлеуметтік-саяси 

ғылымдарды талдау және 

зерттеу пәні ретінде адам 

және оның топтық мінез-

құлықтары, қазіргі заманғы 

қоғамдардың әлеуметтік-

саяси дамуының бағыттары 

мен үрдістері туралы 

білімді түсіндірмейді. 

2) білім алушылардың ӛзін-

ӛзі реттеуін дамытуға ықпал 

ететін педагогикалық 

жағдайларды, фактілерді 

нашар талдайды. 

1) мәдени құндылықтарды 

жақсы саралайды 

әлеуметтік-саяси 

ғылымдарды талдау және 

зерттеу пәні ретінде адам 

және оның топтық мінез-

құлқы, қазіргі қоғамның 

әлеуметтік-саяси дамуының 

үрдістері мен бағыттары 

туралы білімді сенімді 

түрде түсіндіреді, бірақ 

дәлсіздікке жол береді. 

2) Хорошо білім 

алушылардың ӛзін-ӛзі 

реттеуін дамытуға ықпал 

ететін педагогикалық 

жағдайларды, фактілерді 

талдайды. 

1) мәдениеттануды жақсы 

саралайды 

әлеуметтік-саяси 

ғылымдарды талдау және 

зерттеу пәні ретінде адам 

және оның топтық мінез-

құлқы, қазіргі қоғамның 

әлеуметтік-саяси 

дамуының үрдістері мен 

бағыттары туралы білімді 

сенімді түрде түсіндіреді, 

бірақ дәлсіздікке жол 

береді. 

2) білім алушылардың 

ӛзін-ӛзі реттеуін дамытуға 

ықпал ететін 

педагогикалық 

жағдайларды, фактілерді 

дұрыс және сенімді 

талдайды. 

ОN 14 Визуалды ӛнер және кӛркем 

еңбек саласында фактілерді, 

құбылыстарды, 

теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі 

тәуелділіктерді білу мен 

түсінуді қолдану, кез келген 

келіп түскен ақпаратты 

сыни бағалау. 

1) Визуалды ӛнер және 

кӛркем еңбек саласында 

фактілерді, 

құбылыстарды, 

теорияларды және 

олардың арасындағы 

күрделі тәуелділіктерді 

білу мен түсінуді 

қолдана алмайды; 

1) Визуалды ӛнер және 

кӛркем еңбек саласында 

фактілерді, құбылыстарды, 

теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі 

тәуелділіктерді білу мен 

түсінуді толық кӛрсете 

алмайды; 

2) кәсіби қызмет 

1) Визуалды ӛнер және 

кӛркем еңбек саласында 

фактілерді, құбылыстарды, 

теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі 

тәуелділіктерді білу мен 

түсінуді жеткілікті деңгейде 

қолдана алады; 

2) кәсіби қызмет 

1) Визуалды ӛнер және 

кӛркем еңбек саласында 

фактілерді, 

құбылыстарды, 

теорияларды және 

олардың арасындағы 

күрделі тәуелділіктерді 

білу мен түсінігін дұрыс 

қолданады; 
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2) кәсіби қызмет 

бойынша міндеттерді 

шешу үшін үш тілде 

вербалды және 

вербалды емес формада 

істей алмайды, 

мәдениетаралық диалог 

тұрғысынан объективті 

интерпретация және 

сыни бағалау тәсілдерін 

меңгермейді; 

3) мектеп пәндерін 

оқыту процесінде 

оқушыларға жеке 

кӛзқарас ерекшеліктерін 

ескермейді; 

4) әлеуметтік, саяси 

ӛмірдің тұтас жүйелі 

бірлігі ретінде қоғам 

туралы білімді 

меңгермеген. 

міндеттерін шешу үшін үш 

тілде вербалды және 

вербалды емес формада 

істей алады, 

мәдениетаралық диалог 

тұрғысынан объективті 

интерпретация және сыни 

бағалау тәсілдерін нашар 

меңгерген; 

3) мектеп пәндерін оқыту 

процесінде оқушыларға 

жеке кӛзқарас 

ерекшеліктерін нашар 

ескереді; 

4) әлеуметтік, саяси ӛмірдің 

тұтас жүйелі бірлігі ретінде 

қоғам туралы білімді нашар 

меңгерген. 

міндеттерін шешу үшін үш 

тілде вербалды және 

вербалды емес формада 

істей алады, 

мәдениетаралық диалог 

тұрғысынан объективті 

интерпретация және сыни 

бағалау тәсілдерін 

меңгерген; 

3)   мектеп пәндерін оқыту 

процесінде оқушыларға 

жеке кӛзқарас 

ерекшеліктерін ескереді; 

4) әлеуметтік, саяси ӛмірдің 

біртұтас жүйелі бірлігі 

ретінде қоғам туралы 

білімді жақсы меңгерген. 

2) кәсіби қызмет 

міндеттерін шешу үшін 

үш тілде вербалды және 

вербалды емес формада 

істей алады, 

мәдениетаралық диалог 

тұрғысынан объективті 

интерпретация және сыни 

бағалау тәсілдерін ӛте 

жақсы меңгерген; 

3) мектеп пәндерін оқыту 

процесінде 

оқушыларғдың ӛте жақсы 

меңгерген  жеке кӛзқарас 

ерекшеліктерін ескереді; 

3) әлеуметтік, саяси 

ӛмірдің біртұтас жүйелі 

бірлігі ретінде қоғам 

туралы білімді сенімді 

меңгерген. 

ОN 15 Әлеуметтік, этикалық және 

ғылыми ойларды ескере 

отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинау және 

түсіндіру; бәсекеге 

қабілеттіліктің, 

прагматизмнің, ӛзара 

түсіністіктің, 

толеранттылықтың, 

басқаның меншігіне, 

бостандығына, даму 

қажеттілігіне және қазіргі 

қоғамның демократиялық 

құндылықтарына 

негізделген жаһандық 

азаматтыққа сүйене отырып 

ӛзінің кәсіби қызметін 

ұйымдастырады 

1) интеграциялық 

процестердің ӛнімі 

ретінде қоғамның 

әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарын 

білмейді; 

2) қоғамның 

әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарын 

интеграциялық үрдістер 

ретінде білмейді, 

3) Қазіргі қоғамдағы 

рухани үрдістерді 

білмейді, 

4) қоғам туралы білімді 

қолданбайды, жеке 

және заңды 

тұлғалардың құқықтық 

мүдделерін қорғауда 

азаматтық ұстанымды 

білдірмейді, кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге асыру 

1) интеграциялық 

процестердің ӛнімі ретінде 

қоғамның әлеуметтік-

этикалық құндылықтары 

туралы пайымдауларды 

қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинауды және 

түсіндіруді әлсіз жүзеге 

асырады; 

2) қоғамның әлеуметтік-

этикалық құндылықтарын 

интеграциялық үрдістер 

ретінде нашар біледі, 

3) қазіргі қоғамдағы рухани 

үрдістер туралы нашар 

біледі, 

4) қоғам туралы білімді 

нашар қолданады, жеке 

және заңды тұлғалардың 

құқықтық мүдделерін 

қорғауда азаматтық 

позицияны нашар кӛрсетеді, 

1) қоғамның әлеуметтік-

этикалық құндылықтарын 

интеграциялық үрдістер 

бойынша жақсы біледі, 

2) қазіргі қоғамдағы рухани 

үрдістер туралы жақсы 

біледі, 

3) қоғам туралы білімді 

жақсы қолданады, жеке 

және заңды тұлғалардың 

құқықтық мүдделерін 

қорғауда азаматтық 

ұстанымды кӛрсетеді, 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асырудың негізгі 

дағдыларын меңгерген, 

хоОNшо адамға және 

уақытша ортаға зиянды 

және қауіпті фактоnв әсерін 

ескереді. 

4) Рухани жаңғыру 

мемлекеттік бағдарламасы 

1) қоғамның әлеуметтік-

этикалық құндылықтарын 

интеграциялық 

процестердің ӛнімі 

ретінде жақсы біледі, 

пайымдауларды 

қалыптастыру үшін 

ақпарат жинайды және ӛзі 

енгізеді, 

2) қазіргі қоғамдағы 

рухани үрдістер туралы 

түсінеді, 

3) қоғам туралы білімді 

сенімді қолданады, жеке 

және заңды тұлғалардың 

құқықтық мүдделерін 

қорғауда азаматтық 

ұстанымды кӛрсетеді, 

кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асыру дағдыларын 

сенімді меңгерген, зиянды 

және қауіпті фактоnв-ның 
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дағдысын білмейді, 

зиянды және қауіпті 

факторлардың адамға 

және тоқтата тұру 

ортасына әсерін 

ескермейді. 

5) Рухани жаңғыру 

мемлекеттік 

бағдарламасы бойынша 

негізгі ережелерді 

ескермейді. 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асыру дағдыларын нашар 

меңгерген, адамға және 

тоқтата тұру ортасына 

зиянды және қауіпті 

фактоnв әсерін нашар 

ескереді. 

5) Рухани жаңғыру 

мемлекеттік бағдарламасы 

бойынша осьтік ережелерді 

нашар ескереді. 

бойынша негізгі ережелерді 

ескереді. 

адамға және тоқтата тұру 

ортасына әсерін ескереді. 

4) Рухани жаңғыру 

мемлекеттік 

бағдарламасы бойынша 

негізгі ережелерді ӛте 

жақсы біледі. 

  ОN 16 Жалпы білім беру 

мекемелерінде 

қашықтықтан оқытуды 

меңгерген, қашықтықтан 

оқытудың әдістерін, 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды 

қолданады, мектепте білім 

беру жүйесінде 

қашықтықтан оқыту үшін 

онлайн сервистерін, 

платформаларды біледі, 

қашықтықтан оқыту үшін 

тапсырмаларды жасай 

алады. 

1)  Жалпы білім беру 

мекемелерінде 

қолданылатын 

қашықтықтан оқыту 

туралы білмейді. 

2) Қашықтықтан 

оқытудың әдістерін, 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды, 

онлайн сервистер, 

платформаларды 

мектептің білім беру 

жүйесінде қалай 

қолданатынын білмейді  

3) Қашықтықтан 

оқыту үшін 

тапсырмаларын қалай 

жасайтынын білмейді. 

1) Жалпы білім беру 

мекемелерінде 

қолданылатын 

қашықтықтан оқыту 

технологиялары туралы 

нашар біледі. 

2) Қашықтықтан 

оқытудың әдістерін, 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды, онлайн 

сервистер, платформаларды 

мектептің білім беру 

жүйесінде қалай 

қолданатынын нашар 

біледі. 

3)  Қашықтықтан оқыту 

үшін тапсырмаларын қалай 

жасайтынын нашар 

түсінеді. 

1) Жалпы білім беру 

мекемелерінде 

қолданылатын 

қашықтықтан оқыту 

технологиялары туралы 

жақсы біледі. 

2) Қашықтықтан 

оқытудың әдістерін, 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды, онлайн 

сервистер, платформаларды 

мектептің білім беру 

жүйесінде қалай 

қолданатынын жақсы біледі 

3)  Қашықтықтан оқыту 

үшін тапсырмаларын қалай 

жасайтынын жақсы 

түсінеді.. 

1) Жалпы білім беру 

мекемелерінде 

қолданылатын 

қашықтықтан оқыту 

технологиялары туралы 

ӛте жақсы біледі. 

2) Қашықтықтан 

оқытудың әдістерін, 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды, онлайн 

сервистер, 

платформаларды 

мектептің білім беру 

жүйесінде сенімді түрде 

қолданады 

3) Қашықтықтан 

оқыту үшін 

тапсырмаларын қалай 

жасайтынын ӛте жақсы 

біледі. 
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27. Жұмыс берушілердің тізімі 
 

№ Компаниялардың, кәсіпорындардың, ұйымдардың атауы Байланыс 

Тел, e-mail 

1 КҚМК «Әубәкір Ысмайылов атындағы балалар кӛркем мектебі» Шахтинск қаласы 

(директор - Абдыгаликов Ш.К.) 

87022459825, hdsh_shakt@mail.ru 

2 КҚМК Қалалық балалр кӛркем мектебі 

(директордың орынбасары - Калышева Г.Г.) 

87759914559, kgulmira67@mail.ru 

3 КҚМК «Балалар мен жасӛспірімдер сарайы» 

(директордың ғылыми-әдістемелік жұмыс жӛніндегі орынбасары - Исаинова М.М.) 

87775707799, 87019527571 

marina_isainova@mail.ru 

4 КММ  «М.Жұмабаев атындағы №39 гимназия» 

(директор - Жалелов А.А.) 

87014268118,a.a.zhalelov@mail.ru 

5 Қалалық білім бӛлімі. Қарағанды қ. 

(«Қарағанды қаласының білім бӛлімі» ММ басшысының орынбасары – Бақтыбаев А.Б.) 

87770490595 

 

6 КҚМК Ӛнер мектебі № 1 Қарағанды қ. 

(директордың орынбасары - Шортанбаева А.К.) 

87474844132,  shi1@kargoo.kz 

7 КҚМК академик Е.А. Бӛкетов атындағы № 52 ЖББМ  

(директордың оқу-тәрбие жӛніндегі орынбасары - Лыткина А.В.) 

87051215664, lytkina-1971@mail.ru 
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