1
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы «_____»_____________
№___________ бұйрығына
10 қосымша
техникалық және кәсіптік білім берудің
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
Білім беру коды және бейіні: 0400000 – Өнер және мәдениет
Мамандығы:
0413000 – Сәндік-қолданбалы өнері және халықтық кәсіпшілік (бейін бойынша)
Біліктіліктер*:
041311 2 – Матаға сурет салушы
041312 2 – Көркем заттарды тері мен жүннен жасаушы
041316 3 – Суретші

ЖБП

Жалпы

білім

беретін

+

Теориялық
оқыту

4

Бақылау жұмысы

3

5
6
7
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
+
+
1448

8

Cеместрлер бойынша
бөлу****

2

БАРЛЫҒЫ

Өндірістік
оқыту
және/немесе
кәсіптік
практика

1

Сынақ

Циклдердің,
пәндердің/модульдердің,
практикалардың атауы

Емтихан

Индексі

Бақылау нысаны

Зертханалықтәжірибелік
жұмыстар,
курстық
жобалар және
жұмыстар

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 1жыл 10 ай;
2 жыл 10 ай ; 3 жыл 10 ай
негізгі орта білім базасында
Оқу уақытының көлемі
(сағат)
Оның ішінде:

9

10
1-3

2
БМ
БМ 01
БМ 02
БМ 03

КМ
КМ 01

КМ 02
КМ 03
БҰАМ
01
АА 01
ҚА 01

КМ
КМ 04

пәндер**
Базалық модульдер
Кәсіптік қызмет аясында
кәсіптік лексиканы қолдану
Мемлекеттік
тілде
іс
қағаздарын жасау
Дене қасиеттерін дамыту
және жетілдіру
«041311 2 – Матаға сурет
салушы»
біліктілігі
Кәсіптік модульдер
Бояу технологиясын, маталардың түрлерін, бояғыштарын, материалдарын және
әшекейлеу тәсілдерін
меңгеру
Материалдылығын беру
кезінде графикалық
бейнелеуді қолдану
Бұйымды дайындау
технологиясын меңгеру
Білім беру ұйымдары
анықтайтын модульдер
Аралық аттестаттау
Қорытынды аттестаттау
«041312 2 – Көркем
заттарды тері мен жүннен
жасаушы» біліктілігі
Кәсіптік модульдер
Жүннен және теріден
жасалған көркемдік

+

+
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+
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+
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+

328

3-6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

288
+

204
+

504

+

996
+

1-3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

200
+

376
+

+
144
36

+

+

1296
+

720
+

4-6

3
бұйымдарды дайындаудың
технологиясын және
тәсілдерін меңгеру
КМ 05
Қайта тоқу түрлері мен
тәсілдерін қолдану
КМ 06
Бұйымды дайындауда
теріні өңдеу технологиясын
қолдану
БҰАМ Білім беру ұйымдары
02
анықтайтын модульдер
АА 02 Аралық аттестаттау
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау
Біліктіліктің жоғарылатылған
деңгейі үшін міндетті оқытуға
жиыны

+

+

+

+

+

+

252
+

184
+

68
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
36
36
4320
Орта буын маманы

БМ
БМ 03
БМ 04

БМ 05

«041316 3 – Суретші»
біліктілігі
Базалық модульдер
Дене қасиеттерін дамыту
және жетілдіру
Қоғам мен еңбек ұжымында
әлеуметтену және бейімделу
үшін әлеуметтік ғылымдар
негіздерін, Қазақстан
Республикасының сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
саясатын қолдану
Кәсіптік қызметте
экономиканың базалық
білімдерін қолдану

+

7-8

4
Кәсіптік модульдер
Бұйымды дайындауда тоқу
технологиясын қолдану
КМ 08
Кілем тоқымашылығында
технологиялық тәсілдерді
меңгеру
КМ 09
Практикада дәстүрлі және
заманауи
технология
білімін пайдалана отырып,
тоқымашылық техниканы
қолдану
КМ 10
Бұйымдарды
дайындау
кезінде жүн мен теріні
өңдеудің әртүрлі тәсілдерін
және тоқу технологиясын
қолдану
КМ 11 Диплом алды практика
БҰАМ Білім беру ұйымдары
03
анықтайтын модульдер
ДЖ 01 Дипломдық жобалау***
АА 03 Аралық аттестаттау
ҚА 03
Қорытынды аттестаттау
Орта буын маманы деңгейі үшін
міндетті оқытуға жиыны
Міндетті оқытуға жиыны
К
Консультацияларға
Ф
Факультативтік сабақтар
Барлығы:
КМ 07

+

+

864
+

196
+

200
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
216
72
36
1440
5760
оқу жылы үшін 100 сағаттан артық емес
аптасына 4 сағаттан артық емес
6588

Ескерту:
*
Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.
**
ЖБП модульдерге кіріктірілуі мүмкін.

468

7-8

+

+
7-8

5
*** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.
**** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгеруі мүмкін.
ЖБП - жалпы білім беру пәндері;
БМ - базалық модульдер;
КМ - кәсіптік модульдер;
БҰАП - білім беру ұйымы анықтайтын пәндер;
ДЖ - дипломдық жобалау;
АА - аралық аттестаттау;
ҚА - қорытынды аттестаттау;
К - консультациялар;
Ф - факультативтер.

6
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы «_____»_____________
№___________ бұйрығына
11 қосымша
техникалық және кәсіптік білім берудің
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
Білім беру коды және бейіні: 0400000 – Өнер және мәдениет
Мамандығы:
0413000 – Сәндік-қолданбалы өнері және халықтық кәсіпшілік (бейін бойынша)
Біліктіліктер*:
041311 2 – Матаға сурет салушы
041312 2 – Көркем заттарды тері мен жүннен жасаушы
041316 3 – Суретші

2

5
6
7
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі

8

9

Cеместрлер бойынша
бөлу***

Өндірістік
оқыту және/немесе
кәсіптік практика

4

БАРЛЫҒЫ

Теориялық оқыту

3

Бақылау жұмысы

Сынақ

1

Циклдердің,
пәндердің/модульдердің,
практикалардың атауы

Емтихан

Индексі

Бақылау нысаны

Зертханалықтәжірибелік
жұмыстар, курстық
жобалар және
жұмыстар

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай; 1 жыл 10 ай ;
2 жыл 10 ай жалпы орта білім базасында
Оқу уақытының көлемі
(сағат)
Оның ішінде:

10

7
БМ 00
БМ 01

Базалық модульдер
Кәсіптік қызмет аясында
кәсіптік лексиканы қолдану
БМ 02
Мемлекеттік
тілде
іс
қағаздарын жасау
БМ 03
Дене қасиеттерін дамыту
және жетілдіру
БМ.06 Қазақстанның тарихын,
әлемдік қауымдастықтағы
рөлі мен орнын түсіну
«041311 2 – Матаға сурет
салушы» біліктілігі
ПМ 00 Кәсіптік модульдер
КМ 01 Бояу технологиясын,
маталардың түрлерін,
бояғыштарын,
материалдарын және
әшекейлеу тәсілдерін
меңгеру
КМ 02 Материалдылығын беру
кезінде графикалық
бейнелеуді қолдану
КМ 03 Бұйымды дайындау
технологиясын меңгеру
БҰАМ Білім беру ұйымдары
01
анықтайтын модульдер
АА 01 Аралық аттестаттау
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау
«041312 2- Көркем
заттарды тері мен жүннен
жасаушы» біліктілігі
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+
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36
36

1-4
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8
КМ
КМ 04

Кәсіптік модульдер
Жүннен және теріден
жасалған көркемдік
бұйымдарды дайындаудың
технологиясын және
тәсілдерін меңгеру
КМ 05
Қайта тоқу түрлері мен
тәсілдерін қолдану
КМ 06
Бұйымды дайындауда
теріні өңдеу технологиясын
қолдану
БҰАМ Білім беру ұйымдары
02
анықтайтын модульдер
АА 02 Аралық аттестаттау
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау
Біліктіліктің жоғарылатылған
деңгейі үшін міндетті оқытуға
жиыны

+

+

1296
+

200
+

376
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

720
+

4-6

+

+
36
36
2880
Орта буын маманы

БМ
БМ 03
БМ 04

«041316 3 – Суретші»
біліктілігі
Базалық модульдер
Дене қасиеттерін дамыту
және жетілдіру
Қоғам мен еңбек
ұжымында әлеуметтену
және бейімделу үшін
әлеуметтік ғылымдар
негіздерін, Қазақстан
Республикасының
сыбайлас жемқорлыққа
қарсы саясатын қолдану

252

184

68

+

+

+

+
+

5-6

9
БМ 05

Кәсіптік қызметте
экономиканың базалық
білімдерін қолдану
КМ 00
Кәсіптік модульдер
КМ 07 Бұйымды дайындауда тоқу
технологиясын қолдану.
КМ 08
Кілем тоқымашылығында
технологиялық тәсілдерді
меңгеру
КМ 09
Практикада дәстүрлі және
заманауи
технология
білімін пайдалана отырып,
тоқымашылық техниканы
қолдану
КМ 10
Бұйымдарды
дайындау
кезінде жүн мен теріні
өңдеудің әртүрлі тәсілдерін
және тоқу технологиясын
қолдану
БҰАМ Білім беру ұйымдары
03
анықтайтын модульдер
КМ 11 Диплом алды практика
ДЖ 01
Дипломдық жобалау**
АА 03 Аралық аттестаттау
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау
Орта буын маманы деңгейі үшін
міндетті оқытуға жиыны
Міндетті оқытуға жиыны
К
Консультацияларға
Ф
Факультативтік сабақтар
Барлығы:
Ескерту:

+

+

+

+

196
+

200
+

+

+

864
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

468

+

+
+
216
72
36
1440
4320
оқу жылы үшін 100 сағаттан артық емес
аптасына 4 сағаттан артық емес
4960

+

5-6

10
*
Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.
** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.
*** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгеруі мүмкін.
БМ - базалық модульдер;
КМ - кәсіптік модульдер;
БҰАП - білім беру ұйымы анықтайтын пәндер;
ДЖ - дипломдық жобалау;
АА - аралық аттестаттау;
ҚА - қорытынды аттестаттау;
К - консультациялар;
Ф - факультативтер.
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Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы «_____»_____________
№___________ бұйрығына
12 қосымша
Техникалық және кәсіптік білім берудің
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
Білім беру коды және бейіні: 0400000 – Өнер және мәдениет
Мамандығы:
0413000 – Сәндік-қолданбалы өнері және халықтық кәсіпшілік (бейін бойынша)
Біліктіліктер:
041311 2 – Матаға сурет салушы
041312 2 – Көркем заттарды тері мен жүннен жасаушы
041316 3 – Суретші
Базалық және
кәсіптік құзыреттер
БҚ 1. Кәсіптік
қызмет аясында
кәсіби лексиканы
қолдану

Модульдің атауы

БМ 01.
Кәсіптік қызмет
аясында кәсіптік
лексиканы қолдану

Модульге қысқаша шолу

Оқыту нәтижелері және бағалаудың
өлшемдері

Модульді
қалыптастырушы
пәндер

Базалық модульдер
Аталған модуль кәсіби
Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі Кәсіптік қазақ
қызметте қазақ (орыс)
саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және (орыс) тілі
және шетел тілінде
шетел тіліндегі терминологияны меңгеру. Кәсіптік шет тілі
ауызша және жазбаша
Бағалаудың
1. Мамандық бойынша
түрде қарым-қатынас
өлшемшарткәсіптік қарым-қатынас
жасауға қажетті білімді,
тары:
жасауға қажетті
іскерліктер мен
лексикалықдағдыларды сипаттайды.
грамматикалық
Модульді зерделеу
материалды меңгереді.
нәтижесінде білім
2. Мамандығы бойынша
алушылар іскерлік қазақ
терминологияны
(орыс) және шетел тілінің
қолданады.
және кәсіптік лексиканың Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы
негіздерін меңгеруі тиіс.
мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын

12
Білім алушылар модульді
зерделеу кезінде кәсіптік
бағыттағы мәтіндерді оқу
және аудару үшін
(сөздікпен) қажетті қазақ
(орыс) және шетел тілінің
лексикалық және
грамматикалық
минимумын меңгеруі
тиіс.

БҚ 2. Іс қағаздарын
мемлекеттік тілде
құрастыру және
ресімдеу

БМ 02. Мемлекеттік
тілде іс қағаздарын
жасау.

Аталған модуль
мемлекеттік тілде іс
қағаздарын жасауға және
рәсімдеуге қажетті
білімді, машықтар мен
дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру
нәтижесінде, білім
алушылар: мемлекеттік
тілде ісқағаздарын
жүргізу негіздері;
құжаттарды жасау
тәсілдері мен
функциялары;
құжаттарды жіктеу,
тасымалдағыштар,
мақсаты, құрамдас
бөліктері, рәсімдеу
ережелері.

меңгеру.
Бағалаудың
1. Кәсіптік бағыттағы
өлшемшартмәтіндерді оқиды және
тары:
аударады (сөздікпен).
Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және
шетел тілдерінде кәсіби диалогтік сөйлеу
тілін енгізу.
Бағалаудың
1. Жағдайға сәйкес
өлшемшартлогикамен және
тары:
реттілікпен ойын айтады.
2. Кәсіби қарым-қатынас
үдерісінде диалог жүргізе
біледі.
Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік
Іс қағаздарын
технологияларды қолдана отырып,
мемлекеттік тілде
ұйымдық-өкімдік және ақпараттықжүргізу
анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.
Бағалаудың
1. Құжаттардың түрлерін
өлшемшартжіктейді.
тары:
2. Құжаттардың ақпараттық
және коммуникативтік
функциясын түсінеді.
3ү Құжаттардың
құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың
негізгі деректемелерін
қолданады.
5. Құжат мәтініне
қойылатын талаптарды
орындайды.
6. Компьютерлік
технологияларды қолдана
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Білім алушылар модульді
зерделеу кезінде:
ұйымдық-өкімдік,
ақпараттық-анықтамалық
құжаттармен жұмыс
істеулері;
кәсіптік қызметте қажетті
қызметтік құжаттарды
мемлекеттік тілде
құрастыруы тиіс.

БК 3. Физикалық
қасиеттерді
дамыту және
жетілдіру

БМ 03.
Дене қасиеттерін
дамыту және
жетілдіру

отырып, ұйымдық-өкімдік
және ақпараттықанықтамалық құжаттармен
жұмыс істейді.
Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын
реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде
жасау.
Бағалаудың
1. Қазақстан
өлшемшартРеспубликасының Еңбек
тары:
кодексіне сәйкес еңбек
қатынастарын реттейтін
құжаттар туралы түсінігі
бар.
2. Еңбек шартының
қажетті талаптарын
түсінеді.
3. Түйіндемені,
өмірбаянды, мінездемені,
өтінішті, шағымды,
сенімхатты, қолхатты
мемлекеттік тілде жасайды.
Аталған модуль дене
Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту Дене шынықтыру
қасиеттерін және олармен және салауатты өмір салты қағидаттарын
байланысты қабілеттерді сақтау.
жетілдіру үшін қажетті
Бағалаудың
1. Салауатты өмір салты
білім, іскерліктер мен
өлшемшартнегіздері мен қағидаларын
дағдыларды сипаттайды. тары:
ұғынады.
Білім алушылар модульді
2. Бұлшық етке жүктеме
зерделеу нәтижесінде:
түскен кездегі тыныс алу,
дене шынықтырудың
қан айналым және
әлеуметтік-биологиялық
энергиямен қамтамасыз
және
ету жүйелері қызметінің
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психофизиологиялық
негіздерін; дене күшін
және спорттық өзін-өзі
жетілдіру негіздерін;
салауатты өмір салтының
негіздерін меңгеруі тиіс.
Білім алушылар модульді
зерделеу кезінде:
қозғалыс қабілеттері мен
дағдыларын ұдайы
жетілдіру жағдайында
денсаулықты нығайтуы;
кәсіптік тұрғыда маңызды
физикалық және
психомоторлық
қабілеттерді дамытуы;
өзін-өзі бақылау және
организмнің
функционалдық жайкүйін бағалаудыңдың
дағдыларын меңгеруі
қажет.

физиологиялық негіздерін
сипаттайды.
3. Жалпы дене
шынықтыру дайындығы
бойынша жаттығулар
кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде
салауатты өмір салты
қағидаларын сақтайды.
Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық
қасиеттерді және психофизиологиялық
қабілеттерді жетілдіру.
Бағалаудың
1. Командалық спорттық
өлшемшартойын ережелерін
тары:
сақтайды.
2. Дене шынықтыру
жүктемесінің негіздерін
және оны реттеу
тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау
техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын
тәсілдері мен жеке
тактикалық міндеттерді
оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген
бақылау нормативтері мен
тестілерін орындайды.
Оқыту нәтижесі: 3) Жарақат алғанда және
қайғылы оқиғалар орын алғанда дәрігерге
дейінгі алғашқы медициналық көмек
көрсету.
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Бағалаудың
өлшемшарттары:

БҚ 4. Құқықтық
негіздерді түсіну,
тұтас тұлғаны
қалыптастыру,
әлеуметтік, саяси,
этникалық,
конфессиялық
және мәдени
айырмашылықты
толерантты
қабылдау, өзінде
сыбайлас
жемқорлық
көріністеріне
төзімсіздікті
қабылдау.

БМ 04.
Қоғам мен еңбек
ұжымында
әлеуметтену және
бейімделу үшін
әлеуметтік ғылымдар
негіздерін, Қазақстан
Республикасының
сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
саясатын қолдану

1. Дене шынықтыру
жаттығуларымен айналысу
кезінде жарақаттардың
туындау себептерін,
жарақаттанудың алдын алу
тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттану кезінде
алғашқы медициналық
көмек көрсетеді.
Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық Философия
мәселелерді жақсы білу.
негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану
және саясаттану
негіздері

Аталған модуль әлемнің
философиялық бейнесін
зерттеу, мәдениеттің
болмысы мен арналуын
түсіну; азаматтық
құқықтар мен міндеттерді
сақтау; қоғамның даму
заңдылықтары мен
Бағалаудың
перспективаларын, қазіргі өлшемшартзамандағы әлемнің
тары:
әлеуметтік-саяси
үдерістердің даму
үрдістерін түсіну
негізінде ойлау
мәдениетін
қалыптастыруға қажетті
білімдерді, іскерліктер
мен дағдыларды
сипаттайды.
Модульді зерделеу
нәтижесінде білім
алушылар игеруі тиіс:
философияның негізгі

1. Негізгі философиялық
ұғымдарды меңгереді.
2. Философия
тарихындағы таным
үдерісінің мәнін және
таным үдерісіне қарай әр
түрлі пікірлерді түсінеді.
3. "Болмыс", "материя",
"қозғалыс", "кеңістік және
уақыт" түсініктерінің
мәнін талдайды.
4. Философияның негізгі
категорияларының мәні
мен өзара байланысын
анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми,
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ұғымдарын және
заңдылығын; мәдениетті,
дінді және өркениетті;
Қазақстан
Республикасының құқық
және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
заңнамасының негізгі
салаларын;
сыбайлас жемқорлыққа
қарсы мәдениетті
қалыптастыру бойынша
шараларды;
мемлекеттік-құқықтық
қатынастар мен
құбылыстар жүйесін:
азаматтар мен қоғамдағы
саясаттың басқа да
субъектілерінің өзара
қарым-қатынастар
жүйесінің жұмыс істеуін.
Білім алушылар модульді
зерделеу кезінде: негізгі
философиялық ұғымдарға
сүйенуі;
философияның негізгі
мәселесі мен диалектика
заңдарын түсінуі; әлемдік
өрнениеттегі Қазақстан
Республикасы халықтары
мәдениетінің рөлі мен
орнын талдауы; әкімшілік

философиялық және діни
көріністерінің
ерекшеліктерін түсінеді.
Оқыту нәтижесі: 2) Адам өміріндегі
философиялық категориялардың
қатынасын айқындау, мысалы: бостандық
және жауапкершілік, материалдық және
рухани құндылықтар.
Бағалаудың
1. Тұлғаның өмірдің,
өлшемшартмәдениеттің және
тары:
қоршаған табиғи ортаның
сақталуына жауапкершілік
деңгейін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен
технологиялар
дың дамуымен және
пайдаланылуы
мен байланысты
әлеуметтік және этикалық
проблемалардың мәнін
түсінеді.
3. Адам өміріндегі
материалдық және рухани
құндылықтардың
арақатынасы туралы өз
пікірін қалыптастырады.
4. Өмір шындығы мен мәні
туралы әр түрлі пікірлерді
талдайды, осы түсініктерге
қатысты өз пікірін
қалыптастырады.
Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан
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және сыбайлас
жемқорлық құқық
бұзушылықтары үшін
жауапкершілігін түсінуі;
сыбайлас жемқорлық
құқық бұзушылық
салдарларын жоюы;
сыбайлас жемқорлыққа
қарсы мәдениетті
қалыптастыруға қатысуы.
жалпы адамгершілікадами құндылықтар мен
гуманистік дүниетаным
негізінде толеранттылық
таныта білуі; адам
баласын жек көрушілік,
экстремистік, радикалдық
және террористік
идеологияларды
мойындамауы; құқық
нормаларын сақтауы;
әлеуметтік өзара қарымқатынастар барысында
қалыптасатын әлеуметтік
және саяси қатынастар
жүйесінде бейімделуі
тиіс.

Республикасының халықтары
мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі
мен орнын түсіну.
Бағалаудың
1. Отандық мәдениеттің
өлшемшарттарихы, дәстүрлі қазақ
тары:
мәдениетінің
құндылықтары туралы
ақпаратты меңгереді.
2. Қазақстан Республикасы
халқы мәдениетінің
әлемдік өркениеттегі рөлі
мен орнын көрсетеді.
Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты
және белсенді тұлғалық көзқарасты
қалыптастыратын моральдықадамгершілік құндылықтар мен
нормаларды түсіну.
Бағалаудың
1. Әртүрлі мәдениеттер
өлшемшартмен өркениеттердің
тары:
нысандарын және
түрлерін, тарихын
жіктейді.
2. Әлемдік және дәстүрлі
діннің тарихы мен
заманауи жағдайын
бағдарлайды.
3. Экстремист
тік, радикалдық және
террористтік идеологияны
ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық,
конфессиялық және мәдени
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айырмашылықтарды
айқындайды.
Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және
мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы
негізгі ұғымдарға ие болады.
Бағалаудың
1. Құқықтың мәнісін және
өлшемшартнегізгі белгілерін түсінеді.
тары:
2. Заңдылық пен құқық
тәртібінің қағидаттарын
түсінеді.
Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтар мен
сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың
негізгі салаларын анықтау.
Бағалаудың
1. Қазақстан Республикасы
өлшемшартКонституциясының
тары:
ережелеріне сәйкес
тұлғаның құқықтық
мәртебесін түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу
әдістерін сипаттайды.
3. Азаматтық және отбасы
құқығының негізгі
ережелерін меңгереді.
4. Салық түрлері туралы
хабарларды меңгереді.
5. Қылмыстық
жауапкершілікті және
оның туындау
негіздемесін түсінеді.
6. Сыбайлас жемқорлық,
сыбайлас жемқорлық
тәуекелдері, сыбайлас
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жемқорлыққа қарсы
бақылау шаралары туралы
түсінігі бар.
7. Әкімшілік және
сыбайлас жемқорлық
құқық бұзушылықтар
үшін жауапкершілікті
түсінеді.
Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына
сәйкес өзінің құқықтарын қорғайды.
Бағалаудың
1. Жұмыскердің Еңбек
өлшемшарткодексіне сәйкес
тары:
құқықтары мен
міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс
берушінің материалдық
және тәртіптік
жауапкершілігін
ажыратады.
Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтану
дың және саясаттанудың негізгі
ұғымдарын меңгеру.
Бағалаудың
1. Негізгі саясаттану
өлшемшартұғымдарын біледі: билік,
тары:
саяси жүйе, саяси режім,
мемлекет, мемлекеттік
басқару формалары,
мемлекеттік құрылыс
формалары, саяси
партиялар, партиялық
жүйелер, саяси элита,
саяси көшбасшылық,
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геосаясат.
2. Негізгі әлеуметтану
ұғымдарын ажыратады:
әлеуметтік қарым-қатынас,
әлеуметтік құбылыс,
әлеуметтік үдеріс,
әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және
саяси үдерістер мен жеке
фактілерді талдайды.
Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси
үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.
Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі
Қазақстанның орны мен
рөлін түсінеді.
2.Саяси мәдениеттің мәні
мен қызмет ету
заңдылықтары туралы
білімді меңгерген.
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БҚ 5. Заманауи
экономикалық
жүйенің негізгі
заңдылықтарын
және жұмыс істеу
тетіктерін түсіну.

БМ 05
Кәсіптік қызметте
экономиканың
базалық білімдерін
қолдану

Аталған модуль қазіргі
экономикалық жүйенің
заңдылықтары мен
тетіктері туралы, нарық
тетіктері мен мемлекеттік
реттеу әдістері туралы
кешенді түсінік
қалыптастыру үшін
қажетті білімді,
іскерліктер мен
дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу
нәтижесінде білім
алушылар:
экономикалық теория
негіздерін;
экономикалық
жүйелердің жалпы
негіздерін;
макроэкономика
негіздерін; экономиканың
өзекті проблемаларын;
"Жасыл экономиканың"
негізгі міндеттерін игеруі

Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық теория
саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.
Бағалаудың
1. Экономикалық
өлшемшарттерминдерді, нарықтық
тары:
экономика заңдылықтары
мен қағидаттарын
меңгереді.
2. Өндіріс және тұтыну
экономикасының
негіздерін біледі.
3. Мемлекеттің салықтың
саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін
және оның салдарларын
түсінеді.
Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік
нысандары мен түрлерін, жоспарлары
түрлерін, негізгі экономикалық
көрсеткіштерін анықтау.
Бағалаудың
1. Жоспарлаудың негізгі
өлшемшарткезеңдері мен мазмұнын
тары:
сипаттайды.
2. Математикалық
әдістерді қолдана отырып,

Экономика
негіздері
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тиіс.
Білім алушылар модульді
зерделеу кезінде:
негізгі экономикалық
мәселелерді, экономика
теориясы мен бизнес
негіздерінің
тұжырымдамалық
ережелерін түсінуі;
елдің әлеуметтікэкономикалық дамуының
басым бағыттарын
айқындауы тиіс.

қажетті экономикалық
есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі
экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.
Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік
экономиканың даму үрдістерін,
мемлекеттің «жасыл» экономикаға өтуінің
негізгі міндеттерін түсіну.
Бағалаудың
1. Әлемдік экономиканың
өлшемшартдаму үрдістерін
тары:
сипаттайды.
2. Мемлекеттің «жасыл»
экономикаға өтуінің
негізгі міндеттерін
түсінеді
3. Жалпы ішкі өнім мен
жалпы ұлттық өнімді
есептеудің негізгі
әдістерін қолданады.
Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің
табысқа ие болу және тәуекелге бару
мүмкіндіктерін анықтау.
Бағалаудың
1. Кәсіпкерліктің
өлшемшартмақсаттарын,
тары:
факторларын және даму
шарттарын сипаттайды.
2. Қазақстандағы
кәсіпкерлік қызметтің
заманауи
ұйымдастырушылыққұқықтық нысандарын
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БҚ 6. Қазақстанның
тарихын, әлемдік
қоғамдастықтағы
рөлі мен орнын
түсіну

БМ 06
Әлемдік
қауымдастықтағы
Қазақстанның
тарихын, рөлі мен
орнын түсіну.

сипаттайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің
жетістігін анықтайтын
факторларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру
негіздерін меңгереді.
Аталған модуль ұлттық
Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи
Қазақстан тарихы
сананы дамытуға, ежелгі оқиғаларды түсіну.
дәуірден қазіргі кезеңге
Бағалаудың
1. Ежелгі дәуірден қазіргі
дейін орын алған тарихи
өлшемшарткезеңге дейінгі тарихи
оқиғалардың мәні мен
тары:
оқиғалар хронологиясын
заңдылықтарын түсінуге
біледі және мәнін түсінеді.
қажетті білімдерді,
2. Қазақ халқының
іскерліктер мен
жалпытүркі
дағдыларды сипаттайды.
қауымдастығындағы, көш
Модульді зерделеу
пелі өркениет
нәтижесінде білім
жүйесіндегі, Еуразия
алушылар: Қазақстанның
әлемі халықтарының
негізгі тарихи
тарихи-мәдени
кезеңдерінің
қауымдастығының
хронологиялық
дамуындағы рөлі мен
шекаралары мен маңызын
орнын анықтай біледі.
меңгеруі қажет.
3. Тәуелсіздік алғаннан
кейінгі Қазақстан
Республикасында болып
жатқан саяси және
қоғамдық өзгерістердің
мәні мен бағытын
түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның
жетістіктерін сипаттайды.
Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың
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КҚ 1
Маталардың түрі,
құрамы және сапасы
бойынша білімдерді
меңгеру;
әшекейлеудің
әртүрлі тәсілдерін.

себеп-салдарлық байланысын анықтау.
Бағалаудың
1. Қазақстан тарихының
өлшемшарттұтастығы мен жүйелілігін
тары:
көрсететін және
сипаттайтын негізгі
фактілерді, үдерістер мен
құбылыстарды
анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың
арасында байланыс
орнатады.
3. Тарихи дереккөздерді
пайдаланады.
Кәсіптік модульдер
«041311 2 – Матаға сурет салушы» біліктілігі
КМ 01
Осы модуль суретте, Оқыту нәтижесі: 1) Желілік-конструктивті
Бояу технологиясын,
көркем суретте және сипаттағы суреттің негізгі заңдарын
маталардың түрлерін, композицияда жұмысты меңгеру.
бояғыштарын,
салудың
бейнелеу Бағалаудың 1.Суреттегі композиция
материалдарын және
сауатының
негізгі өлшемшарт- заңдарын сақтайды.
әшекейлеу тәсілдерін заңдарын,
құрылымын тары:
2. Пішінді құрастыру
меңгеру
игеруге қажетті білім,
заңдары мен оның
іскерлік пен дағдыларды
құрылымын сақтайды.
сипаттайды.
3. Сызықтық және жарықты
Модульді
зерделеу
ауа перспективаларының
нәтижесінде
білім
заңдарын пайдаланады.
алушылар:
4. Оптикалық елес
пішіннің құрылысы және
нәтижелерін түсінеді.
оның құралымы туралы
5. Берілген форматта
жалпы ұғымдарды;
заттардың
композицияның
жалпы
құрастырылуын жасайды.
заңдары мен заңдылығын,
6. Желілік перспектива

Сурет
Кескіндеме
Композиция
Еңбекті қорғау
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түстің теориясын,
композицияда түсті
қолдануды,
композицияның
классикалық құралдарын,
тепе-теңдік
заңдарын
және
оптикалық
елестерді;
еңбекті
қорғау
және
денсаулық
бойынша
нормативтік құжаттарды;
еңбекті қорғау бойынша
қауіпсіздіктің
жалпы
талаптарын;
материалдың
технологиясын,
химиялық
және
физикалық
қасиеттерін
игеруі тиіс.
Білім алушылар модульді
зерделеу кезінде:
қарапайым геометриялық
денелерді құрастыруы;
натураны көркем суреттік
бейнелеу қағидалары мен
заңдарын;
айқын көрініс туралы
ұғымы болуы;
раппортты
композицияларды
салу
заңдарын сақтауы;
графикалық
тәсілдерді

туралы білімдерін ескере
отырып, заттың дұрыс
салынуын жүргізеді.
7. Жарық пен көлеңкелі
модельдеудің көмегімен
пішінді көрсетеді.
Оқыту нәтижесі: 2) Акварелдік кескіндеме
техникасын меңгеру.
Бағалаудың 1.Үйлестіру тәсілі
мен
өлшемшарт- салудың
негізгі
тары:
заңдылықтарын сақтайды.
2.Акварелдік бояулармен
жұмыс істеген кезде алуан
түрі мен техникаларын
орындайды.
3.Бояуларды
араластыру
процесін орындайды.
4.Жазықтықта
визуалды
пішіндерді
жасаудың
негізгі
қағидаттарын
талдайды.
5.Визуалды
элементтерді
бейнелей отырып, бояуды
араластыра
білуін
пайдаланады.
6.Талқылау жүргізеді және
түсініктеме береді.
Оқыту нәтижесі: 3) Композиция негіздерін
және оларды пайдалану әдістерін білу.
Бағалаудың 1. Композицияның негізгі
өлшемшарт- заңдарын орындайды.
тары:
2. Композицияның әртүрлі
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меңгеруі;
маталарды
әшекейлеу
негіздерін түсінуі;
материалдар
мен
бояғыштардың химиялық
қасиеттерін айыруы;
маталарды бояу және
әшекейлеу
технологиясын;
маталарды әшекейлеудің
әртүрлі
тәсілдерін
меңгеру;
өндірістік
процестің
жүйелілігін сақтау.

тәсілдері мен әдістерін
орындайды.
3. Композицияда
классикалық құралдарды
қолданады.
4. Мағыналы және
композициялық орталықты
табады.
5. Эмоционалдық жай-күйін
береді.
6. Құралдармен,
процестермен және
материалдармен
пайдаланады және
эксперимент жасайды.
Оқыту нәтижесі: 4) Еңбекті қорғаудың
жалпы мәселелерін көрсету.
Бағалаудың 1. Қазақстан
өлшемшарт- Республикасының еңбек
тары:
заңнамасының негіздерін
сақтайды.
2. Қазақстанда еңбекті
қорғауды қамтамасыз ету
туралы ақпаратты
меңгереді.
3. Ұжымдық және еңбек
шарттарын орындайды.
4. Жұмыс уақытын және
демалыс уақытын
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне
сәйкес бөлуді сақтайды.
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КҚ 2.
Материалдылықты
беру кезінде
графикалық
бейнелеу негіздерін
меңгеру.

КМ 02
Материалдылығын
беру кезінде
графикалық
бейнелеуді қолдану.

Осы модуль суретте және
көркем суретте мата
бойынша әшекейлеу
техникасының негізгі
түрлерін және
композицияның
көркемдік заңдарын
игеруге қажетті білімін,
іскерлігін және
дағдыларын сипаттайды;
Модульді игеру
нәтижесінде білім
алушылар: перспектива
заңдары турады бастапқы
ұғымдарды;
қойылымдағы колориттік
бірлікті; композицияның
қағидалары
мен
тәсілдерін;
сәндеудің
әртүрлі
түрлерін;ілеспе
материалдардың
құрамын;

Оқыту нәтижесі: 1) Реңкті
арақатынастарды қолдана отырып суреттің
негізгі заңдарын меңгеру.
Бағалаудың 1.Суреттегі композиция
өлшемшарт- заңдарын орындайды.
тары:
2. Пропорция заңдарын
түсінеді.
3. Сызықтық және жарықты
ауа перспективаларының
заңдарын сақтйды.
4. Берілген форматта
бейненің үйлестіру тәсілін
құрастырады.
5. Желілік перспективасы
туралы білімін ескере
отырып,
пішінің дұрыс салынуын
жүргізеді.
6. Жарық пен көлеңке
үлгілеуі туралы білімдердің
көмегімен пішін көлемін
береді.

Сурет
Кескіндеме
Композиция
Оқу практикасы
(пленэр)
Шеберлік
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ілеспе
материалдармен
жұмысты орындауды.
натураны тұтас көруді,
әртүрлі жоспарларда түс
пен реңктің
айырмашылықтарын
анықтауды игеруі тиіс.
Білім алушылар модульді
зерделеу кезінде:
бейнеленетін объектінің
суретін кезең-кезеңмен,
сауатты орындауы;
көркем сурет техникасын
меңгеруі;
композиция заңдарын
сауатты пайдалануы;
пайдаланатын
материалдардың түрлері

Оқыту нәтижесі: 2) Акварельмен және
акрилмен көркемсурет салу техникасын
орындау.
Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Натюрмортты берілген
форматта жинақтайды.
2. Суретті кескіндемемен
орындайды.
3. Көркем сурет түсі мен
реңін түсінеді.
4. Натюрмортта жоспарлылығын, материалдылығын, тұтастығын анықтайды.
5. Акварельдік көркем
сурет техникасымен жұмыс
жасайды.
Оқыту нәтижесі: 3) Күрделі түсті гаммада
композицияны құрастыру дағдысын
меңгеру.
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мен қасиеттерін жіктеуі;
графикалық
тәсілдерді
меңгеруі;
әшекейлеудің техникасын
және әртүрлі
технологияларын
меңгеруі;
сәндеудің әртүрлі
тәсілдерін пайдалануы;
бұйымды меңгерудің
технологиялық
процестерін
меңгеруі;
күннің уақытына, ауарайына, атмосфераға
және жарықтандыру
сипатына байланысты
табиғаттың белгілі бір
жағдайын беруі тиіс.

Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Композицияның
классикалық құралдарын
таңдайды.
2. Әртүрлі композициялық
тәсілдерді орындайды.
3. Реңкті, түсті, айқын
көрінісін қолданады.
4. Өрнекті дәлелдерді
қолданады.
5. Композициялық
орталықтың доминантты
сипатын жасайды.
6. Шығармашы
лық бейнелі ойлауды
дамытады.

Оқыту нәтижесі: 4) Нобайдың,
суреттеменің, қысқа уақыттық этюдтердің
және композицияның кәсіби шеберлігін
қалыптастыру.
Бағалаудың 1. Бағдарлама бойынша
өлшемшарт- материалдарды және
тары:
орындау техникасын
таңдайды.
2. Жұмыстарды орындау
кезінде композицияның
заңдарын қолданады.
3. Әртүрлі жоспарларда түс
пен реңк
айырмашылықтарын
анықтайды;
жүйелілігі;
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тізбектілігі;
көрнекілігі.

КҚ 3.
Бұйымды
дайындаудың
кезеңділік
технологиясын
сәндеудің әртүрлі
тәсілдерін меңгеру.

КМ 03.
Бұйымды дайындау
технологиясын
меңгеру.

Осы модуль суретте және
көркем суретте киіз
бұйымдардың негізгі
түрлерін, композицияның
көркемдік заңдарын
игеруге қажетті білімін,
іскерлігін және
дағдыларын сипаттайды;
Модульді игеру
нәтижесінде білім

Оқыту нәтижесі: 5) Матаны әшекейлеуді
бояудың әртүрлі тәсілдерін және бұйымды
дайындаудың технологиялық процестерін
меңгеру.
Бағалаудың 1. Бояғыштардың әртүрлі
өлшемшарт- түрлерін жіктейді.
тары:
2. Резервке алынатын
қоспалар мен олардың
құрастырылуын таңдайды.
3. Маталарды әшекейлеу
техникасын меңгереді.
4. Әшекейлеудің әртүрлі
тәсілдерін қолданады.
5.Матаға
сурет
пен
резервті түсіреді.
6. Материалда батикті
орындайды.
7. Батиктен жасалған
бұйымды орындайды.
Оқыту нәтижесі: 1) Иық белдеуі бар көне
гипсті бас суретінің дағдысын меңгеру.
Бағалаудың 2. Перспектива түрлерін
өлшемшарт- түсінеді.
тары:
2. Пропорция заңдарын
түсінеді.
3. Сызықтық және жарықты
ауа перспективаларының
заңдарын орындайды.
4. Берілген форматта

Сурет
Кескіндеме
Композиция
Материалтану
және технология
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алушылар:
көркемдік пішіндерді
жасау заңдылығын;
адамның бас сүйек негізін
- конструктивті
бөлшектеуді;
гуашь, акрилді
бояулармен жұмыс істеу
техникасын;
заттарды бейнелеуді
көркемдік қайта өңдеуді пішіндерді стильдеуді;
ою-өрнекті дәлелдерді;
материалдың бітімі мен
фактурасын;
киіз
материалын
дайындау
технологияларының
дағдыларын меңгеруді;
киіз бұйымын оюлау
және
бастырмалауды
орындау
техникасын
игеруі тиіс;
Білім алушылар модульді
зерделеу кезінде:
конструкцияны, желілік
перспективаны,
дене
бөліктерінің
пропорционалды

суретті құрастырады.
5. Желілік перспективасы
туралы білімін ескере
отырып, (геометриялық,
гипсті пішін) пішінді
талдайды.
6. Жарық пен көлеңке
үлгілеуі туралы білімдердің
көмегімен пішін көлемін
береді.
Оқыту нәтижесі: 2) Гуашь және темперлі
көркем сурет техникасын меңгеру.
Бағалаудың 1. Натюрмортты берілген
өлшемшарт- форматта жинақтайды.
тары:
2. Суретті кескіндемемен
орындайды.
3. Кескіндеме түсі мен
реңін түсінеді.
4. Натюрмортта
жоспарлылығын,
материалдылығын,
тұтастығын анықтайды.
5. Акварельдік кескіндеме
техникасымен жұмыс
жасайды.
Оқыту нәтижесі: 3) Күрделі түсті гаммада
композицияны құрастыру дағдысын
меңгеру.
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арақатынасын
жасау
заңдарын меңгеруі;
гуашь және темперлі
көркем сурет техникасын
меңгеруі;
практикада композиция
заңдарын пайдалануы;
пайдаланатын
материалдардың түрлері
мен
қасиеттерін
анықтауы;
киізден жасалған
бұйымдардың
техникасын және әртүрлі
технологияларын
меңгеруі;
тоқудың дәстүрлі
түрлерін қолдануы;
сәндеудің әртүрлі
тәсілдерін пайдалануы;
бұйымды дайындаудың
технологиялық
процестерін жүзеге
асыруы;
сәндік-қолданбалы өнер
бұйымдарында оюөрнектерді дұрыс
қолдануы тиіс.

Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Әртүрлі композициялық
тәсілдерді меңгереді.
2. Композицияның классика
лық құралдарын қолданады.
3. Реңкті, түсті, айқын
көрінісін қолданады.
4. Сәндік композицияның
ою-өрнекті дәлелдерін
қолданады.
5. Өсімдік дәлелдері
пішіндерін стильдеу және
өзгертуді пайдаланады.
6. Композициялық
орталықты құрады.
7. Шығарма
шылық бейнелі ойлауды
дамытады.
Оқыту нәтижесі: 4) Пайдаланатын
материалдардың түрлері мен қасиеттерін
анықтау.

Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Мата мен иірілген жіпті
бояу технологиясын
меңгереді.
2. Күрделі батик технологиясын орындайды.
3. Киізді дайындау
технологиясын және қайта
тоқудың әртүрлі
техникасын орындайды.
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КҚ 4.
Материалдарды
дайындау және
өңдеу технологиясы
білімдерін меңгеру.

«041312 2 – Көркем заттарды тері мен жүннен жасаушы» біліктілігі
КМ 04.
Осы модуль суретте және Оқыту нәтижесі: 1) Адамның анатомиялық
Жүннен және теріден көркем суретте
бас суретінің дағдысын меңгеру жасалған
материалдарды өңдеу
конструктивті бөлшектеу.
көркемдік
технологияларын және
Бағалаудың 1. Адамның анатомиялық
бұйымдардың
композицияның
өлшемшарт- басының дұрыс салынуын
технологиясын және
көркемдік заңдарын
тары:
жүргізеді.
тәсілдерін меңгеру.
игеруге қажетті білімін,
2. Реңдік шешімді біледі,
іскерлігін және
жанама бөлшектерді негізгі
дағдыларын сипаттайды.
бөлшектерге бағындырады.
Модульді
игеру
3. Беттің бөлігін бейнелейді
нәтижесінде,
білім
және гипсті модельдерден
алушылар:
суретті дұрыс орындайды.
адамның
анатомиялық
4. Бет бұлшықеттерінің
басының суретін
пішімін, пластикасын
конструктивті
талдайды.
бөлшектеуді;
5. Академиялық суреттің
гуашь, темперлі
көмегімен адамның мінезін
көркемсурет техникасын,
көрсетеді.
ерекшеліктері мен
Оқыту нәтижесі: 2) Гуашь және акрильді
артықшылықтарын;
бояулармен жұмыс істеу техникасын
пішіндерді стильдеуді;
меңгеру.
пластикалық
анатомия Бағалаудың
1. Пропорциялар мен түс
негізін;
өлшемшарт- заңдылықтарын ескеріп,
терінің
жалпы тары:
натюрморт заттарын
сипаттамасын
және
түспен конструктивті
қасиеттерін;
салуды қолданады.
терінің құрылымын;
2. Перспектива
теріні жіктеуді;
ның заңдылықтары,
материалдың
қозғалыс пропорциясы мен
технологиясын,
пластикасы туралы түсінігі
химиялық
және
болады.

Сурет
Кескіндеме
Композиция
Пластикалық
анатомия
Материалтану
және технология
Мұражайлық
практика
Шеберлік
Өндірістік
практика
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физикалық қасиеттерін;
3.Натюрмортты
бұйымдарды
дайындау
технологиясын;
теріні көркемдік әрлеу
және
өңдеу
үшін
қосымша материалдарды;
халықтық-қолданбалы
өнер мұрасына, танылған
шеберлердің
шығармашылығына
бағдарлануды игеруі тиіс.
Білім алушылар модульді
зерделеу кезінде:
негізгісін
екіншісінен
бөлуі,
натураның
тұтастығын,
модельдің
жеке
ерекшеліктерін
көруі,
оның қоршаған ортамен
байланысын орнатуы.
натураның сипатын, тепетеңдігін, пішімін, реңктітүс
айырмашылығын,
эмоционалдық жай-күйін
композициялық және
беруі;
реңдік біртұтастыққа
технологиялық процесте
келтіреді.
ұлттық
дәстүрлерді
3. 4.Натурашаның басын
пайдалануы;
пішінге композициялық
қажетті
материалды
орналастырады.
жинауы;
5. Негізгі жарық пен рең
дәстүрлі
халық
қатынастарын табады.
қолөнерлерінің түрлерін Оқыту нәтижесі: 3) Композицияда
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айырып тануы;
сәндеудің әртүрлі
тәсілдерін меңгеруі;
сәндік-қолданбалы өнерді
дайындаудың негізгі
бастапқы тәсілдерін
меңгеруі.
сәндік-қолданбалы өнер
бұйымдарында оюөрнектерді дұрыс
қолдануы тиіс.

стильдеудің әртүрлі тәсілдерін пайдалану.
Бағалаудың 1. Композицияның
өлшемшарт- заңдарын сақтайды.
тары:
2. Композиция
лау тәсілдерін орындайды.
3. Композиция
ның классикалық
құралдарын меңгереді.
4. Күрделі өрнекті
дәлелдерді қолданады.
5. Жануарлар әлемі
пішіндерін стильдеу және
өзгертуді пайдаланады.
Оқыту нәтижесі: 4) Адам денесі
анатомиялық құрылысының білімін
меңгеру.
Бағалаудың 1. Адам анатомиясын
өлшемшарт- талдайды.
тары:
2. Анатомиялық
терминдерді түсінеді.
3. Адам денесінің
бөліктерін конструктивті
бөлшектелуін көрсетеді.
4. Адам денесінің
анатомиялық құрылысын
анықтайды.
Оқыту нәтижесі: 5) Әртүрлі тәсілдер мен
әдістер технологиясын игеру.
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Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Былғарының жалпы
сипаттамасын және
қасиеттерін түсінеді.
2. Орындау материалы мен
техникасын таңдайды.
3. Былғарыдан жасалған
бұйымдар үшін материалдарды өңдеуге қойылатын
талаптарды орындайды.
4. Материалдармен жұмыс
істеу технологиясын
орындайды.
Оқыту нәтижесі: 6) Халықтық-қолданбалы
өнер мұрасы дереккөздерінің тарихын
меңгеру.
Бағалаудың
1. Дәстүрлі көркемдік
өлшемшарттоқымашылықпен
тары:
танысады.
2. Көркемдік
тоқымашылық түрлерін
анықтайды.
3. Алдыңғы ұрпақтың
жұмыс істеу әдістері мен
тәжірибелерін меңгереді.
4. Технологиялық
процестің сатыларын
орындайды.
Оқыту нәтижесі: 7) Киіз бұйымдарды
дайындаған
кезде
оюлауды
және
бастырмалауды орындау.
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Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Тоқыма бастырмасының мақсаты мен
функцияларын түсінеді.
2. Тоқыма аппликациясын орындау кезінде
ерекшеліктерді
айқындайды.
3. Реңкі және түсі
бойынша құрақтарды
іріктейді.
4. Матамен жұмыс
істегенде техникалық
дағдыларды
пысықтайды.
Оқыту нәтижесі:8) Жұмысшы
мамандығын меңгеру «Мата безендіруші»
Бағалаудың
1.Композиция
өлшемшартзаңдылықтарын
орындайды.
тары:
2.Әшекейлеу әдістерін
қолданады.
3. Технология
лық процестің сатыларын
орындайды.
4.Ою өрнекті дұрыс
қолданады.
5.Мата безендіру кезінде
өсімдік стилизациясын
қолданады.
6.Өндіріс орыны таңдаған жерде материалмен
жұмыс жасайды.
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7.Өндірісте және көркемсурет шеберханаларында жұмыс
орындайды.
КҚ 5.
Жүн мен теріні
өңдеудің
технологиялық
тәсілдерін меңгеру

КМ 05.
Қайта тоқу түрлері
мен тәсілдерін
қолдану

Осы модуль тоқудың
негізгі түрлерін, суреттегі
және көркем суреттегі
композицияның
көркемдік заңдарын
игеруге қажетті жұмыс
нәтижелілігін, дағдылар
мен білімді сипаттайды.
Модульді игеру
нәтижесінде, білім
алушылар:
тірі модельді зерделеу
негізінде қаңқаның,
үстіңгі және астыңғы аяққолдардың анатомиясын
және құрылысын;
түсті шешімде адамды
бейнелеу үшін қажетті
дағдыларды;
заттарды бейнелеуді
көркемдік қайта өңдеуді пішіндерді стильдеуді;
халық
қолөнерлерінің
пайда болу тарихын;
оюдың пайда болу
тарихын және оны

Оқыту нәтижесі: 1) Тірі модельдің суреті
кезінде адам фигурасының анатомиялық
ерекшеліктерін білуін меңгеру.

Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Адамның анатомиялық
фигурасының құрылуын
және бейнеленуін
ұйымдастырады2. Реңдік
шешімді орындайды,
жанама бөлшектерді
негізгі бөлшектерге
бағындырады.
3. Пішінді, пластиканы
талдайды.
4. Портретті болмысынан
сауатты бейнелейді.
5. Академиялық суреттің
көмегімен адамның
мінезін көрсетеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Түс пен реңктің
көлемін модельдеу, үлкен пішіндерін
сомдау.

Сурет
Кескіндеме
Композиция
Ою-өрнек тарихы

39
қолдану саласын;
Бағалаудың
материалда сәндікөлшемшартқолданбалы өнер
тары:
бұйымдарын жасау
кезеңдерін;
материалдардың
технологиясын
және
қасиеттерін,
сондай-ақ
халық
қолөнерлері
бұйымдарын
дайындау
процестерін игеруі тиіс.
Білім алушылар модульді
зерделеу кезінде:
фигураны сауатты
түсіруі; дақтардың түстіреңкті арақатынастарын
пайдалануы;
картиналық жазықтықтың
жалпы құрылымын
түсінуі;
дәстүрлі халық
қолөнерлері тарихын
меңгеруі;
материалдарды дайындау
технологиясын қолдануы;
бұйымды дайындаудың
технологиялық
процестерін;
қайта тоқудың дәстүрлі
түрлерін меңгеруі;
қолданбалы
өнер
заттарын орындауы тиіс.

1. Кескіндемеде суретті
орындайды.
2. Берілген форматта
фигураны құрастырады.
3. Кескіндемеде жарық
пен көлеңке қатынастарын
қолданады.
4. Кескіндеменің гуашь,

темперлі техникасымен
жұмыс істейді.
5. Фигураны болмысынан
сауатты бейнелейді.
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6. Кескіндеменің
көмегімен адамның мінезқұлқын жеткізеді.

Оқыту нәтижесі: 3) Күрделі сипаттағы
стильдеудің әртүрлі тәсілдерін меңгеру.
Бағалаудың
1. Композиция
өлшемшартның заңдарын
тары:
сақтайды.
2. Композиция
ның классикалық
құралдарын қолданады.
3. Композиция
ның қағидалары мен
тәсілдерін сақтайды.
4. Кеңістікте адам
фигурасын стильдейді.
Оқыту нәтижесі: 4) Ою-өрнектің пайда
болу білімдерін меңгеру.
Бағалаудың
1. Ою-өрнектің пайда болу
өлшемшарттарихының ақпаратын
тары:
меңгереді.
2. Ою-өрнекті дәлелдерді,
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олардың мәнін және
белгісін жіктейді.
3. Сәндік-қолданбалы
өнер бұйымдарында оюөрнектерді қолданады.
4. Оюдың өрнекті
композициясын талдайды.
Оқыту нәтижесі: 5) Халық қолөнерлері
бұйымдарын
дайындау
процесінде
материалдардың
технологиясы
мен
ерекшеліктерін қолдану.
Бағалаудың
1. Киіз бұйымы түрлерін
өлшемшартжіктейді.
тары:
2. Тері мен жүнді өңдеу
технологиясын
қолданады.
3. Кілем тоқу техникасын
қолданады.
4. Бұйымның
функционалдылығын
сипаттайды.
5. Жүннен және теріден
бастырылуын орындайды.
Бағалаудың
1. Адамның анатомиялық
өлшемшартфигурасының құрылуын
тары:
және бейнеленуін
орындайды.
2. Реңдік шешімді
орындайды, жанама
бөлшектерді негізгі
бөлшектерге
бағындырады.
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3. Пішінді, пластиканы
талдайды.
4. Фигураны болмысынан
сауатты бейнелейді.
5. Көркемдік айқындығы
үшін әртүрлі графикалық
тәсілдерді пайдаланады.
1. 6. Кескіндемеде
көмегімен адамның мінезқұлқын жеткізеді.
Оқыту нәтижесі: 2) Фигурада түс пен
реңктің көлемін модельдеу, үлкен
пішіндерін сомдау.
Бағалаудың
2. Кескіндемеде
өлшемшартсуретті орындайды.
тары:
2.Берілген форматта
фигураны құрастырады.
3. Көркем суретте жарық
пен көлеңке қатынастарын
сақтайды.
4. Кескіндемеденің
гуашь, темперлі
техникасымен жұмыс
істейді.
5. Фигураны болмысынан сауатты
бейнелейді.
6. Кескіндеме
көмегімен адамның мінезқұлқын жеткізеді.
Оқыту нәтижесі: 3) Күрделі сипаттағы
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стильдеудің әртүрлі тәсілдерін меңгеру.
Бағалаудың
1. Композицияның
өлшемшартзаңдарын
тары:
сақтайды.
2. Композицияның
классикалық құралдарын
қолданады.
3. Композицияның
қағидалары мен тәсілдерін
орындайды.
4. Адамдардың 2, 3фигуралы композициясын стильдейді.
Оқыту нәтижесі: 4) Халық қолөнері
түрлерін және ою-өрнектерді анықтау,
алған білімдерін практикада сауатты
пайдалану.
Бағалаудың
1. Халық қолөнерінің
өлшемшартпайда болу тарихының
тары:
ақпаратын меңгереді.
2. Нақышты дәлелдерін
жіктейді.
3. Сәндік-қолданбалы
өнер бұйымдарында оюөрнектерді пайдаланады.
Оқыту нәтижесі: 5) Әртүрлі дәуірлердің
бейнелеу өнерінің ерекшеліктерін
меңгеру.
Бағалаудың
1. Дәуірлер ерекшелікөлшемшарттерін жіктейді.
тары:
2. Сәндік-қолданбалы
өнердің білімін көрсетеді.
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3. Бейнелеу өнерінде жаңа
стильдер мен жаңа
бағыттарды таниды.
4. Көркемдік туындыны
талдайды.
5. Әртүрлі дәуірдің
бейнелеу өнерінің
ерекшеліктерін айырады.
Оқыту нәтижесі: 6) Дәстүрлі техникада
суретті кілемді қадау.
Бағалаудың
1. Тоқымалы түкті және
өлшемшарттүксіз қайта тоқу
тары:
негіздерін түсінеді.
2.Қолданбалы өнер бұйым
дарын
жасау
кезінде
ұлттық дәстүрлер мен
айқын көріністі сақтайды.
3.Қайта тоқудың әртүрлі
техникаларымен жұмысты
орындау.
Оқыту нәтижесі: 7) «Көркем заттарды
терімен жүннен жасаушы» жұмысшы
мамандығын меңгереді.
Бағалаудың
өлшемшарттары:

1.Жүн мен тері өңдеу
технологиялық әдістерін
қолданады.
2.Композиция заңдылықтарын қолданады.
3.Ою
өрнекті
дұрыс
пайдаланады.
4.Шикізат
өңдеу
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технологиясы-мен таныс.
5.Пішінді
өсімдік
нақышында
стилизациялайды.
6.Бағдарлама
бойынша
шикізатпен
орындау
техникасын таңдайды.
7.Ұлттық
дәстүрлі
нақыштағы
бұйымдар
жасайды.
8.Тоқыма, безендіру және
киіз
басу
түрлерін
меңгереді.
9.Алған
білімін
технологияны
меңгеріп
іске асырады.
10.Өндірісте және
кескіндеме шеберханаларында бұйым жасайды.
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КҚ 7.
Бұйымды
дайындауда тоқу
технологиясын
қолдана білу.

КМ 07
Бұйымды дайындауда
тоқу технологиясын
қолдану.

«041316 3 – Суретші» біліктілігі
Осы модуль жұмыс
Оқыту нәтижесі: 1) Адам денесі
нәтижелілігін, қайта тоқу фигурасын салған кезде суретті дұрыс
техникасының алуан
орындау.
түрін, фигураны түсіндіру Бағалаудың
1. Құрасты
анықтығын игеру үшін
өлшемшартрудың сызықтыққажетті білім мен
тары:
конструктивтік тәсімін
дағдыларды сипаттайды.
орындайды.
Модульді игеру
2. Бұлшық
нәтижесінде, білім
еттердің дұрыс
алушылар:
орналасуын қолданады.
анатомиялық пішіндерді,
3. Пішіннің
бұлшықеттердің
конструктивтік және
пластикасын, аяқ-қол
анатомиялық құрылысын
бөлшектерінің
жеткізеді.
пропорционалды
4. Фигураны талдайды.
арақатынасын,
Оқыту нәтижесі: 2) Ортада адамның
көлемді іздеуді жүзеге
фигурасын жазу дағдысын меңгеру.
асыруын, реңкі шешімін
Бағалаудың
1. Суреттемелер-мен
және
өлшемшарт- жұмысты орындайды.
материалдылығын.
тары:
2. Кескіндемеде адамды
фигураны
бейнелеуде
кезең-кезеңмен зерттеуін
жылы-суық түсті;
орындайды.
пішіндердің пластикалық
3. Фигураны талдайды.
сипаттамаларын өзгертуді
4. Модельдің өзіне тән
және стильдеуді;
жеке ерекшеліктерін
Қазақстанның бейнелеу
береді.

Сурет
Кескіндеме
Композиция
Қазақстанның
бейнелеу өнерінің
тарихы
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өнерінің
тарихын.
материалда орындау
техникасын;
сәндеу тәсілдері мен
әдістерін;
бұйымды дайындаудың
технологиялық
жүйелілігін;
Білім алушылар модульді
зерделеу кезінде:
кескіндеме
құралдарымен адамның
фигурасын
сауатты
бейнелеу;
негізгі
түсті-реңкті
қатынастарды табуы;
композиция
құрылымдарының
жазықтығына, бүтіндігіне
пішіндерді өзгертудің
жалпы қағидаттарын
сақтауы;
қолданбалы өнер
ерекшеліктерін
анықтауы.
қолданбалы
өнер
бұйымдарын
дайындау
техникасы мен тәсілдерін
пайдалануы;
өңдеу және сәндеудің
барлық
тәсілдерін

Оқыту нәтижесі: 3) Күрделі, көп
фигуралы композицияның құрылуы.
Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Сюжеттіккомпозициялық
орталықты құрады.
2. Түсте компози-циялық
шешімдер тәсілдерін
қолданады.
3. Көлемді-кеңіс-тікті
компози-цияны жасайды.
4. Көркемдік пішіннің
бірлігі мен тұтастығын
келтіреді.
5. Композиция
ның сипатын, идеялық
мазмұнын ашады.
6. Бұйымды дайындау
кезінде алған білімін
пайдаланады.
Оқыту
нәтижесі:
4)
Қазақстанның
бейнелеу өнерінің тарихы бойынша
білімді меңгеру.
Бағалаудың
2. Өнерді дамыту
өлшемшартдәуірлерін жіктейді.
тары:
3. Сәндік-қолданбалы
өнер бойынша білімдерін
меңгереді.
4. Бейнелеу өнерінде
жаңа стильдер мен жаңа
бағыттарды айқындайды.
5. Суретші
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меңгеруі;
сәндік-қолданбалы өнер
бұйымдарында
оюөрнектерді
дұрыс
қолдануы;
қолданбалы
өнер
заттарын дайындауы тиіс.

лердің туынды
ларының ерекшеліктерін
сипаттайды, талдайды
және табады.
6. Қолданбалы өнер
ерекше
ліктерін анықтайды.
7. Туындыны, суретшіні
және дәуірді
сәйкестендіреді.
Оқыту нәтижесі: 5) Қолданбалы өнер
заттарын дайындау.
Бағалаудың
1.Киіз
бұйымның
өлшемшартнобайларын орындайды.
тары:
2. Киіз материалдың
дайындық
операцияларын
орындайды.
3. Киіз бұйымның оюлы
безендірілуін және
бастырмалануын
орындайды.
4. Ыстықтай нығыздау
жұмысын игереді.
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КҚ 8. Бұйымдарды
дайындау
технологиясын
меңгеру.

КМ 08.
Кілем
тоқымашылығында
технологиялық
тәсілдерді меңгеру.

Осы модуль пішінді беру
Оқыту нәтижесі: 1) Аяқтау сатысына
кезінде фактуралығын
дейін адам фигурасының суретімен кезеңпайдалана отырып, кілем кезеңмен жұмыс істеу дағдысын меңгеру.
тоқымашылығында
технологиялық тәсілдерді
игеру үшін қажетті
жұмыс нәтижелілігін,
дағдылар мен білімдерді
сипаттайды.
Модульді зерделеу
нәтижесінде білім
алушылар:
нысанның жарық пен
көлеңкелі модельдеуді,
материалдылығын беруді;
қол мен аяқтың ұсақ тепетеңдіктерін жаттығып
оқумен түс-реңкті толық
пысықтауды, натурамен
портреттік ұқсастыққа
келтіруді.
адам фигурасының
пішіндерін түсіндіруді,
картина жазықтығында
элементтерді стильдеуді
және ұйымдастыруды;
кілем тоқу техникасын;
тегіс түксіз және түкті
кілем дайындау
техникасын;

Сурет.
Кескіндеме
Композиция.
Тоқыма теориясы.
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тоқымашылықтың
заманауи технологиясын,
өру тәсілдері;
әртүрлі тораптар.
Білім алушылар
модульді зерделеу
кезінде:
көлемін талдауы және
беруі, пішіндердің
сипатын, реңкті ажырату
көмегімен заттардың
материалдылығын
зерделеуі, көлемдікеңістіктік ойлауды
дамытуы;
натураның айқын
көрінісін жеке
қабылдауын, оның
сипаттық көркем суреттік
қасиеттерін беруі;
адам фигурасының
пішінін өзгерту;
қайта тоқудың әртүрлі
техникаларымен
жұмысты орындау.
дәстүрлі
технологияларды
пайдалану;

Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Суреттеме
лермен жұмысты
орындайды.
2. Адам фигурасын
кезең-кезеңмен
зерделеуді жүзеге
асырады.
3. Тірек-түйін
буындарын анықтайды.
4. Фигураның көлемі
мен нысанын реңкпен
береді.
5. Жарық пен көлеңке
үлгілеуі туралы
білімдердің көмегімен
пішін көлемін береді.
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заманауи үдемелі
технологияларды
пайдалану.

Оқыту нәтижесі: 2) Үлкен түсті
арақатынас негізінде адам кескінің жұмыс
дағдысын меңгеру.
Бағалаудың
1. Фигураның нысанын
өлшемшартталдайды.
тары:
2. Негізгісін екінші
кезектегіден бөлінеді.
3.Кеңістіктің ауасын
жасайды.
3. Фигураның көлемі
мен нысанын беру.
4.Нысанның түсін жүзеге
асырады.
Оқыту нәтижесі: 3) Тоқыма
технологиясын меңгеру.
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Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Тоқыманың пайда
болу тарихын меңгереді.
2. Тоқылудың әртүрлі
техникасын таңдайды.
3. Материал
дағы бұйымды
орындайды.
4. Бұйымды дайындау
кезінде теориялық
білімдерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Тоқудың әртүрлі
техникасында қолданбалы бұйымдарды
орындау.
Бағалаудың
1.Қолданбалы
өнер
өлшемшартбұйымдарын
тары:
дайындаудың дәстүрлі
техникалары
мен
тәсілдерін меңгереді.
2.Қолданбалы
өнер
бұйымдарын
дайындаудың дәстүрлі
тәсілдерін сақтайды.
3. Монокомпозицияны
(түс кілем, ши, батик,
бастырмалау
техникадағы
сәндік
панно).
4.Әртүрлі техникалармен
сәндендірілген заттарға
пластиканың, пішіннің
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КҚ 9.
Жүннен және
теріден жасалған
көркемдік
бұйымдарды
дайындаудың
заманауи және
дәстүрлі
технологиясын
меңгеру

КМ 09.
Практикада дәстүрлі
және заманауи
технология білімін
пайдалана отырып,
тоқымашылық
техниканы
қолдану

Осы модуль пішінді беру
кезінде фактуралығын
пайдалана отырып, киізді
дайындау технологиясын
игеру үшін қажетті
жұмыс нәтижелілігін,
дағдылар мен білімдерді
сипаттайды.
Модульді игеру
нәтижесінде, білім
алушылар:
дәстүрлі қазақ сәндікқолданбалы
өнерін
дамыту.
бұйымның
дайындалу
техникасын;
ыстықтай
нығыздау
жұмысын, - бұйымның
функционалдылығына
қол жеткізу.
Білім алушылар модульді
зерделеу кезінде:
колористикалық бірлікті
беруі;
картиналық
жазықтық
элементтерінің
тақырыбын,
ырғақты
ұйымдастырылуын
анықтауы;
мазмұнының
эмоционалдылығын

айқындығын келтіреді.
Оқыту нәтижесі: 1) Халықтық кәсіпті,
дәстүрлерді және мұраны дамытудың
негізгі кезеңдерін меңгеру.
Бағалаудың
1. Халық қолөнерінің
өлшемшартпайда болу тарихын
тары:
меңгереді.
2. Қазақтардың
қолданбалы өнерін
анықтай біледі.
3. Ою-өрнектердің
түрлері мен нысандарын,
олардың семантикасын
жіктейді.
4. Материалдың
символикасын және
түсін жіктейді.
5.Түрлері
бойынша
көркемдік
қолөнер
бұйымдарын
айырып
таниды.
6.Сәндік-қолданбалы
өнердің
ұлттық
бұйымдарын оюлаудың
дәстүрлі қағидаттарын
сипаттайды.
7. Көркемдік туындыны
талдайды.
Оқыту нәтижесі: 2) Киіз, тоқыма
бұйымдарын және ши тоқуды орындау.
Бағалаудың
1.Киіз бұйымдарын, ши
өлшемшарттоқу, тоқыма рельефі

Қазақстанның
бейнелеу өнерінің
тарихы.
Шеберлік.
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ашуы;
материалға орындаудың
әртүрлі техникалары мен
тәсілдерін пайдалануы,
бұйымды қолдана білуі
тиіс.

тары:

және
басқа
да
материалдарды
дайындау технологиясы
және
техникасы
бойынша
дағдыларды
меңгереді.
2.Сәндік-қолданбалы
өнер бұйымдарын
дайындайды.
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КҚ 10.
Өндірістік процесте
теориялық және
практикалық
білімдерін
қолдана және
жетілдіре білу.

КМ 10. Бұйымдарды
дайындау кезінде жүн
мен теріні өңдеудің
әртүрлі тәсілдерін
және өру
технологиясын
қолдану

Осы модуль
Оқыту
нәтижесі:
1)
Сәндеудің Шеберлік
кәсіби сауаттылықты
құрамдастырылған
техникасы
бар
жетілдіруге және оларды тақырыптық бұйымды орындау.
практикада қолдана білуге,
жеке шығармашылық
жұмысын дамытуға
мүмкіндік жасауға қажетті
жұмыс нәтижелілігін,
білім мен дағдыларын
сипаттайды.
Модульді
зерделеу
нәтижесінде
білім
алушылар:
тақырыптық панноны
жобалауды;
оны салу мақсаты мен
қағидаттарын;
жобаны ұйымдастыру
қағидаттарын;
таңдап алынған немесе
берілген
техникада
барлық композициялық
ойларды,
идеяларды
берумен
материалдағы
жұмысты;
бұйымды
дайындау
технологиясын.
Білім алушылар модульді
зерделеу кезінде:
туындыны
тұтастыққа
келтіруі;
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композицияның сипатын, Бағалаудың
идеялық мазмұнын ашу,
өлшемшарттүрлі
техникалармен тары:
сәнделген бұйымдардың
алуан түрлерімен жұмыс
істеуді, киіз материалды
дайындау технологиясын;
бұйымдарды дайындау
кезінде киіз материалды
оюлауды
және
бастырмалауды;
тегіс түксіз және түкті
кілем
дайындау
техникасын;
басқа
материалдармен
былғарыны
үйлестіру
тәсілдерін пайдалануды;
ұлттық дәстүрлер мен
айқын
көріністі,
техникалық
тәсілдерді
сақтауды.

1.Жаңа
технологиялар
мен жаңа материалдарды
пайдалана отырып,
қолдан
балы өнер бұйымдарын
жобалайды.
2.Сәндік-қолданбалы
өнер
бұйымдарын
дайындайды.
3.Қолданбалы
өнер
бұйымдарын
жасау
кезінде ұлттық дәстүрлер
мен
айқын
көрінісін
сақтайды.
4.Практикада
алынған
теориялық
білімдерін
қолданады.
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Кәсіптік практика
КҚ 11
«Суретші»
біліктілігі
бойынша
жұмыстарды
жасау

КМ 11
Технологиялық
(диплом алды)
практика

Диплом
алды
практика
бітірушілерге
таңдаған мамандықтары
бойынша шеберліктерін
жетілдіруге көмегі тиюі
қажет.
Бұл
мақсаттың
ойдағыдай орындалуы
үшін, осы тәжірибеде
дұрыс
шеберлікке
үйренуге дағдылану ,
дипломдық
жұмыстың
жүйелілігіне
көңіл
аудару.
Мақсаты:
өткен ұрпақпен халық
дәстүрінен қол үзбей
обьективті түрде бейнелі
түсіну ;
мазмұнды , әсерлі ой сананы
тереңдете
көркемдеп
,
дәлелді
үйлестіруді қалыптастыру
дипломдық
жобаның
шешімін кешенді аяқтау,
барық
мамандық
бойынша оқып- үйренге
пәндерден алған білімі
мен
іскелігін
пайдалануды іске асыру;

Оқыту нәтижесі: 1) Кәсіби
сауаттылықты практикада пайдалану.
Бағалаудың
өлшемшарттары:

1.Жұмыс жасау барысында композиция
заңдылықтарын қолданады.
2.Композициядағы жалпы жұмысты бір колоритке бағындырады.
3.Этнодизайн элементтерін композицияға таңдайды.
4.Бағдарлама бойынша
жұмыс орындау техникасы мен материал
таңдайды.
5.Ұлттық дәстүрлі өнерді
орындауда, жаңа технологияларды пайдаланады.
6.Дәстүрлі тоқыма өнері
техникасында жұмыс
жасайды.
7.Киіз басу;сырмақ сыру;
кесте тігу;құрақ құрау;
заманауи гобелен;
аппликация;
әртүрлі материалдарды
қолдана отырып, аралас
техникада жұмыстар
орындайды.

Диплом алды
практика
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материалды
орындауда
техниканы таңдап алу;
қазіргі заманғы дамыту
техналогиясы
мен
дәстүрлі
технологияны
бірдей кеңінен қолдану ;
диплом
жұмыстарын
орындауға
материалды
дұрыс таңдау ;
шебер орындау .
Таңдап
алынған
мамандықтар
бойынша
диплом
жобасы
шығармашылық әлеуеті
көрсету
және
оқыту
қорытындысы
болып
табылады. Оқытушылар
мен
студенттердің
бірлескен
еңбегінің
қорытындысы.
Диплом
алды
практикасын
орындау
барысында
студенттің
кәсіптік
шеберлігі дамиды, өзінің
шығармашылық
ойын
|еркін айтуға ептілігі,
жеке
өз
білімін
толықтырыға
қабілеттілігін
және
кәсіптік даярлық деңгейін
көтереді, өзінің көркемдік
талғамын,
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материалдармен жұмыс
кезінде шеберлігі мен
тапқырлығын арттырады.

Ескерту:
БҚ – базалық құзыреттер ;
КҚ – кәсіптік құзыреттер;
БМ – базалық модульдер;
КМ - кәсіптік модульдер.

