1

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы «_____»_____________
№___________ бұйрығына
256 қосымша
техникалық және кәсіптік білім берудің
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ

ЖБП

2
Жалпы білім
пәндер**

беретін

9

Семестрлер бойынша
бөлу****

+

5
6
7
8
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
1448
+

Өндірістік оқыту
және/немесе
кәсіптік практика

+

Зертханалықпрактикалық
жұмыстар, курстық
жобалар және
жұмыстар

4

БАРЛЫҒЫ

Теориялық оқыту

3

Бақылау жұмысы

Циклдер,
пәндер/модульдер,
практикалар атауы

Сынақ

1

1200000 - Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша). Көлікті пайдалану
1213000 - Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы
121302 2 - Теріні шелдеуші
121303 2 - Скорняк-киім пішуші
121306 3 - Техник-технолог
Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 1жыл 10 ай;
2 жыл 10 ай ; 3 жыл 10 ай
негізгі орта білім базасында
Бақылау нысаны
Оқу уақытының көлемі
(сағат)
Оның ішінде:
Емтихан

Индексі

Білім беру коды және бейіні:
Мамандығы:
Біліктіліктер*:

10
1-3

2

БМ
БМ.01

Базалық модульдер
Кәсіптік қызмет аясында
кәсіптік лексиканы
қолдану.
БМ.02
Мемлекеттік
тілде іс
қағаздарын құрастыру.
БМ.03
Физикалық қасиеттерді
дамыту және жетілдіру.
«121302 2 - Теріні
шелдеуші» біліктілігі
КМ
Кәсіптік модульдер
КМ 01 Былғары және тондық аң
терісі шикізатының
атаулары мен тауарлық
қасиеттерін анықтау.
КМ 02 Технологиялық
процестерді өңдеу
кезеңдері бойынша
орындау.
КМ 03 Теріні автоматты
режимде шелдеу процесін
қауіпсіз жүргізу.
БҰАМ Білім беру ұйымдары
01
анықтайтын модульдер
АА 01 Аралық аттестаттау
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау
«121303 2 - Скорняк-киім
пішуші» біліктілігі
КМ
Кәсіптік модульдер
КМ.04 Жартылай фабрикаттың
тауарлық қасиеттерін
анықтау.
КМ 05 Табиғи аң терісінің

+

+

328
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

992
+

216
+

200
+

576
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

18

310
+

3-6

3-4

+
144
36

+

+

+

1264
+

300
+

244
+

720
+

+

+

+

+

+

4-6

3

жасанды талшықтардан
айырмашылығының
негізгі көрсеткіштерін
анықтау.
КМ.06 Базалық құрылымды
+
қолдана отырып, эскиз
бойынша киімді үлгілеу.
КМ 07 Киімді құрылымдаудың
базалық негіздерін сақтау.
КМ 08 Теріні илеу-тігу
+
жұмыстарын орындау.
БҰАМ Білім беру ұйымдары
02
анықтайтын модульдер
АА 02 Аралық аттестаттау
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау
Біліктіліктің жоғарылатылған
деңгейі үшін міндетті оқытуға
жиыны

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3-6

72
36
4320
Орта буын маманы

БМ
БМ.03
БМ.04

БМ.05
БМ.06

««121306 3- Техниктехнолог» біліктілігі
Базалық модульдер
Физикалық қасиеттерді
дамыту және жетілдіру.
Қоғам мен еңбек
ұжымында әлеуметтену
және бейімделу үшін
әлеуметтік ғылымдар
негіздерін қолдану.
Кәсіби қызметте
экономиканың базалық
білімдерін қолдану.
Қазақстанның тарихын,

262
+

180

+

+

+

+

+

+

+

+

+

82
+

7-8

4

әлемдік қауымдастықтағы
рөлі мен орнын түсіну
КМ
Кәсіптік модульдер
КМ 10 Аң терісі және тондық +
қой терісі бұйымдарын
өндіру
бойынша
технологиялық процесті
ұйымдастыру.
КМ 11 Аң терісі өндірісінің
+
негізгі экологиялық
проблемаларын жою.
КМ 12 Өндірістің
түрлі
сатыларында нормативтіктехникалық құжаттаманы
қолдану
және
стандарттарын енгізу.
КМ 13 Іскерлік қарым-қатынас +
дағдыларын меңгеру және
кәсіпкерлік
қызмет
түрлері мен нысандарын
таңдау.
КМ 14 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
Консультациялар
Ф
Факультативтік сабақтар
Барлығы:

+

+

818
+

200
+

258
+

360
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

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

7-8

+
7-8

5
*
Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.
**
ЖБП модульдерге кіріктірілуі мүмкін.
*** 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
257 қосымша

техникалық және кәсіптік білім берудің

БМ
БМ.01

2
Базалық модульдер
Кәсіптік қызмет аясында

+

5
6
7
8
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
444
98
346
+
+
+

Өндірістік оқыту
және/немесе
кәсіптік практика

Зертханалықпрактикалық
жұмыстар, курстық
жобалар және
жұмыстар

4

БАРЛЫҒЫ

Теориялық оқыту

3

Бақылау жұмысы

Циклдер,
пәндер/модульдер,
практикалар атауы

Сынақ

1

1200000 - Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша). Көлікті пайдалану
1213000 - Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы
121302 2 - Теріні шелдеуші
121303 2 - Скорняк-киім пішуші
121306 3 - Техник-технолог
Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай;
1 жыл 10 ай ; 2 жыл 10 ай
жалпы орта білім базасында
Бақылау нысаны
Оқу уақытының көлемі
(сағат)
Оның ішінде:
Емтихан

Индексі

Білім беру коды және бейіні:
Мамандығы:
Біліктіліктер*:

9

Семестрлер бойынша
бөлу***

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ

10
1-5

7

кәсіптік лексиканы
қолдану.
БМ.02
Мемлекеттік
тілде іс
қағаздарын құрастыру.
БМ.03
Физикалық қасиеттерді
дамыту және жетілдіру.
«121302 2 - Теріні
шелдеуші» біліктілігі
КМ
Кәсіптік модульдер
КМ 01 Былғары және тондық аң
терісі шикізатының
атаулары мен тауарлық
қасиеттерін анықтау.
КМ 02 Технологиялық
процестерді өңдеу
кезеңдері бойынша
орындау.
КМ 03 Теріні автоматты
режимде шелдеу процесін
қауіпсіз жүргізу.
БҰАМ Білім беру ұйымдары
01
анықтайтын модульдер
АА 01 Аралық аттестаттау
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау
«121303 2 - Скорняк-киім
пішуші» біліктілігі
КМ
Кәсіптік модульдер
КМ.04 Жартылай фабрикаттың
тауарлық қасиеттерін
анықтау.
КМ 05 Табиғи аң терісінің
жасанды талшықтардан
айырмашылығының

+

+

+

+

+

+

+

+

+

992
+

216
+

200
+

576
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1-2

+
36
36

+

+

+

1264
+

300
+

244
+

720
+

+

+

+

+

+

3-4

8

негізгі көрсеткіштерін
анықтау.
КМ.06 Базалық құрылымды
+
қолдана отырып, эскиз
бойынша киімді үлгілеу.
КМ 07 Киімді құрылымдаудың
базалық негіздерін сақтау.
КМ 08 Теріні илеу-тігу
+
жұмыстарын орындау.
БҰАМ Білім беру ұйымдары
02
анықтайтын модульдер
АА 02 Аралық аттестаттау
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау
Біліктіліктің жоғарылатылған
деңгейі үшін міндетті оқытуға
жиыны

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3-6

72
36
2880
Орта буын маманы

БМ
БМ.03
БМ.04

БМ.05
БМ.06

«121306 3 -Техниктехнолог» біліктілігі
Базалық модульдер
Физикалық қасиеттерді
дамыту және жетілдіру.
Қоғам мен еңбек
ұжымында әлеуметтену
және бейімделу үшін
әлеуметтік ғылымдар
негіздерін қолдану.
Кәсіби қызметте
экономиканың базалық
білімдерін қолдану.
Қазақстанның тарихын,
әлемдік қауымдастықтағы
рөлі мен орнын түсіну

260
+

180

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

80
+

5-6

9

КМ
КМ 10

Кәсіптік модульдер
Аң терісі және тондық +
қой терісі бұйымдарын
өндіру
бойынша
технологиялық процесті
ұйымдастыру.
КМ 11 Аң терісі өндірісінің
+
негізгі экологиялық
проблемаларын жою.
КМ 12 Өндірістің
түрлі
сатыларында нормативтіктехникалық құжаттаманы
қолдану
және
стандарттарын енгізу.
КМ 13 Іскерлік қарым-қатынас +
дағдыларын меңгеру және
кәсіпкерлік
қызмет
түрлері мен нысандарын
таңдау.
КМ 14 Диплом алды практика
БҰАМ Білім беру ұйымдары
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
Консультациялар
Ф
Факультативтік сабақтар
Барлығы:
Ескерту:

+

+

820
+

202
+

258
+

360
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

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

+

5-6

6
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.

11
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы «_____»_____________
№___________ бұйрығына
258 қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің
ҮЛГІЛІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Білім беру коды және бейіні:
Мамандығы:
Біліктіліктер:

Базалық және кәсіптік
құзыреттер
БҚ 1. Кәсіптік қызмет
аясында
кәсіптік лексиканы
қолдану.

1200000 - Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша). Көлікті пайдалану
1213000 - Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы
121302 2 - Теріні шелдеуші
121303 2 - Скорняк-киім пішуші
121306 3 - Техник-технолог
Модульдің
атауы

Модульге қысқаша шолу

Оқыту нәтижелері және бағалаудың
өлшемшарттары

Базалық модульдер
БМ 01. Кәсіптік Бұл модуль кәсіби
Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік
қызмет аясында қызметте қазақ (орыс)
қызметі саласында тілдесу үшін қазақ
кәсіптік
және шетел тілінде
(орыс) және шетел тіліндегі
лексиканы
ауызша және жазбаша
терминологияны меңгеру.
қолдану
түрде қарым-қатынас
Бағалаудың
1. Кәсіптік қатынасу
жасауға қажетті
өлшемшартүшін қажетті мамандық
білімдерді, икемдер мен
тары:
бойынша лексикадағдыларды сипаттайды.
грамматикалық
Модульді зерделеу
материалды меңгереді.
нәтижесінде білім
2. Мамандығы
алушылар іскерлік қазақ
бойынша
(орыс) және шетел тілінің
терминологияны
және кәсіби лексиканың
қолданады.
негіздерін меңгеруі тиіс.
Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы
Модульді зерделеу кезінде мәтіндерді аудару (сөздікпен)

Модульді
қалыптастырушы
пәндер
Кәсіптік қазақ
(орыс) тілі
Кәсіптік шетел тілі
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білім алушылар 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
рәсімдеу

БМ 02.
Мемлекеттік
тілде іс
қағаздарын
жасау және
рәсімдеу

техникасын меңгеру.
Бағалаудың
1. Кәсіби бағыттағы
өлшемшартмәтіндерді оқиды және
тары:
аударады (сөздікпен).
Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және
шетел тіліндегі кәсіби диалогтік сөйлеу
тілін енгізу.
Бағалаудың
1. Жағдайға
өлшемшартбайланысты қисынды
тары:
және ретті пікір айта
алады.
2. Кәсіби қарымқатынас үдерісінде
диалог жүргізе біледі.
Бұл модуль мемлекеттік
Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік
Мемлекеттік
тілде іс қағаздарын
технологияларды қолдана отырып,
тілде іс қағаздарын
құрастыруға және
ұйымдық-өкімдік және ақпараттықжүргізу
рәсімдеуге қажетті
анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.
білімдерді, икемдер мен
Бағалаудың
1. Құжаттардың түрлері
дағдыларды сипаттайды.
өлшемшартмен жіктелуін
Модульді зерделеу
тары:
сипаттайды.
нәтижесінде білім
2. Құжаттардың
алушылар: мемлекеттік
ақпараттық және
тілде іс жүргізу
коммуникативтік
негіздерін; құжаттарды
функциясын түсінеді.
құрастыру тәсілдері мен
3. Құжаттардың
функцияларын;
құрылымын анықтайды.
құжаттардың жіктелуін,
4. Қызметтік
тасымалдағыштарын,
құжаттардың негізгі
мақсатын, құрамдас
деректемелерін
бөліктерін, рәсімдеу
қолданады.
ережелерін меңгеруі тиіс.
5. Құжаттың мәтініне
Модульді зерделеу кезінде
қойылатын талаптарды
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білім алушылар:
компьютерлік
технологияларды қолдана
отырып, кәсіптік қызметте
қажетті қызметтік
құжаттарды мемлекеттік
тілде құрастыруы тиіс.

БК.3 Физикалық
қасиеттерді дамыту
және жетілдіру.

БМ 03.
Физикалық
қасиеттерді
дамыту және
жетілдіру.

Бұл модуль жеке
қасиеттерді және олармен
байланысты қабілеттерді
жетілдіру үшін қажетті
білімдерді, икемдер мен
дағдыларды сипаттайды.

сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана
отырып, ұйымдықөкімдік және ақпараттық-анықтамалық
құжаттармен жұмыс
жасайды.
Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын
реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде
жасау.
Бағалаудың
1. Қазақстан Республиөлшемшарткасының Еңбек кодектары:
сіне сәйкес, еңбек
қатынастарын реттейтін
құжаттар туралы білімі
бар.
2. Еңбек шартының
қажетті талаптары
туралы ақпаратты
меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені,
өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде құрастырады.
Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты
Дене тәрбиесі
нығайту және салауатты өмір салты
қағидаттарын сақтау.
Бағалаудың
1. Салауатты өмір
өлшемшартсалты негіздері мен
тары:
қағидаларын ұғынады.

14

Модульді зерделеу
нәтижесінде білім
алушылар: дене
тәрбиесінің әлеуметтікбиологиялық және
психофизиологиялық
негіздерін, жеке және
спорттық өзін-өзі
жетілдіру негіздерін,
салауатты өмір салтының
негіздерін меңгеруі тиіс.
Модульді зерделеу кезінде
білім алушылар: қозғалыс
қабілеттері мен
дағдыларын ұдайы
жетілдіру жағдайында
денсаулықты нығайтуы;
кәсіптік тұрғыда маңызды
физикалық және
психомоторлық
қабілеттерді дамытуы;
өзін-өзі бақылау және
организмнің
функционалдық жай-күйін
бағалау дағдыларын
меңгеруі тиіс.

2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі
тыныс алу, қан айналым және энергиямен
қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін
сипаттайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде
салауатты өмір салты
қағидаларын қолданады.
Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық
қабілеттерді жетілдіру.
Бағалаудың
1. Командалық спортөлшемшарттық ойын 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
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БҚ.4. Құқықтық
негіздерді түсіну, өзін
және өзінің қоғамдағы
орнын сезіну,
әлеуметтік, саяси,
этникалық,
конфессиялық және
мәдени
айырмашылықтарды
төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам
мен еңбек
ұжымында
әлеуметтену
және бейімделу
үшін
әлеуметтік
ғылымдар
негіздерін
қолдану.

қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін
орындайды.
Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және
жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге
дейінгі медициналық көмек көрсету.
Бағалаудың
1. Дене шынықтыру
өлшемшартжаттығуларымен айнатары:
лысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың
алдын алу тәсілдерін
түсінеді.
2. Жарақаттану кезінде
алғашқы медициналық
көмек көрсетеді.
Бұл модуль әлемнің
Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философияфилософиялық бейнесін
лық мәселелерді жақсы білу.
зерттеу, мәдениеттің
Бағалаудың
1. Негізгі философияболмысы мен арналуын
өлшемшартлық ұғымдарды меңгетүсіну; азаматтық
тары:
реді.
құқықтар мен міндеттерді
2. Философия тарихынсақтау; қоғамның даму
дағы таным үдерісінің
заңдылықтары мен
мәнін және таным үдеперспективаларын, қазіргі
рісіне әр түрлі пікірзамандағы әлемнің
лерді түсінеді.
әлеуметтік-саяси
3. «Болмыс», «матеүдерістердің даму
рия», «қозғалыс»,
үрдістерін түсіну негізінде
«кеңістік пен уақыт»
ойлау мәдениетін
ұғымдарының мағынақалыптастыруға қажетті
сын сипаттайды.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және
саясаттану негіздері
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білімдерді, икемдер мен
дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу
нәтижесінде білім
алушылар: негізгі
философиялық
ұғымдарды және
заңдылықтарды;
мәдениеттерді, діндерді
және өркениетті;
мемлекеттік құқықтық
қарым-қатынастар мен
құбылыстардың жүйесін;
азаматтар мен қоғамдағы
саясаттың басқа да
субъектілерінің өзара
қарым-қатынастары
жүйесінің жұмысын
меңгеруі тиіс.
Модульді зерделеу кезінде
білім алушылар: негізгі
философиялық ұғымдарға
сүйенуі;
философияның негізгі
мәселесі мен диалектика
заңдарын түсінуі; әлемдік
өрнениеттегі Қазақстан
Республикасы халықтары
мәдениетінің рөлі мен
орнын талдауы;
жалпы адами адамгершілік құндылықтар мен
гуманистік дүниетаным

4. Философияның
негізгі категорияларының мәні мен өзара
байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми,
философиялық және
діни көріністерінің
ерекшеліктерін
түсінеді.
Оқыту нәтижесі: 2) Адам өмірінде
еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар сияқты
философиялық санаттардың
арақатынасын анықтау.
Бағалаудың
1. Тұлғаның өмірдің,
өлшемшартмәдениеттің және
тары:
қоршаған табиғи
ортаның сақталуына
жауапкершілік
деңгейін сезінеді.
2. Ғылымның, техника
мен технологиялардың
дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және
этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі
материалдық және
рухани құндылықтардың қатынасы
туралы жеке пікірін
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негізінде толеранттылық
танытуы; адами
қызғаншақтық,
экстремистік, радикалды
және лаңкестік
идеологияларды теріске
шығаруы; құқық
нормаларын сақтауы;
әлеуметтік өзара
әрекеттесу барысында
қалыптасатын әдеуметтік
және саяси қатынастар
жүйесінде бағдарлануы
тиіс.

қалыптастырады.
4. Өмір шындығы мен
мағынасы туралы әртүрлі пікірлерді талдайды және осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады.
Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан
Республикасы халқы мәдениетінің
әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын
түсіну.
Бағалаудың
1. Отандық мәдеөлшемшартниеттің тарихын, дәстары:
түрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын
біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын
түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін сипаттайды.
Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты
және белсенді тұлғалық көзқарасты
қалыптастыратын моралдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды
түсіну.
Бағалаудың
1. Әртүрлі мәдениеттер
өлшемшартмен өркениеттердің
тары:
нысандарын және
түрлерін, тарихын
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сипаттайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын және қазіргі
жағдайын біледі.
3. Экстремисттік, радикалдық және террористтік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық
және мәдени ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.
Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы
негізгі ұғымдарды білу.
Бағалаудың
1. Құқықтың мәнісін
өлшемшартжәне негізгі белгілерін
тары:
түсінеді.
2. Заңдылық және
құқықтық тәртіп ұғымдарын біледі және қағидаттарын сақтайды.
Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі
салалары туралы мәліметтерді меңгеру.
Бағалаудың
1. Қазақстан Респубөлшемшартликасы Конституциятары:
сының ережелеріне
сәйкес тұлғаның
құқықтық мәртебесін
түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу
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әдістерін сипаттайды.
3. Әкімшілік және
сыбайлас жемқорлық
құқық бұзушылықтар
үшін жауапкершілікті
түсінеді.
4. Азаматтық және
отбасы құқығының
негізгі ережелерін
меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның
туындау негіздемесін
түсінеді.
Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына
сәйкес өзінің құқықтарын қорғау.
Бағалаудың
1. Қызметкердің Еңбек
өлшемшарткодексіне сәйкес құтары:
қықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен
жұмыс берушінің
материалдық және
тәртіптік жауапкершілігін ажыратады.
Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың
және саясаттанудың негізгі ұғымдарын
меңгеру.
Бағалаудың
1. Негізгі политолоөлшемшартгиялық ұғымдарды:
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тары:

билікті, саяси жүйені,
саяси режимді, мемлекетті, мемлекеттік
басқару формаларын,
мемлекеттік құрылыс
формаларын, саяси
партияларды, партиялық
жүйелерді, саяси элитаны, саяси көшбасшылықты, геосаясатты
меңгереді.
2. Әлеуметтанудың
негізгі
ұғымдарын: әлеуметтік
қарым-қатынасты,
әлеуметтік құбылысты,
әлеуметтік үдерісті,
әлеуметтік ілгерілеуді
меңгереді.
3. Жалпы әлеуметтік
және саяси үдерістерді
жеке фактілермен
арақатынасын біледі.
Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси
үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.
Бағалаудың
1. Қазіргі әлемдегі
өлшемшартҚазақстанның орны
тары:
мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын
сипаттайды.
3.Саяси мәдениеттің
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БҚ.5.Заманауи
БМ 05
экономикалық жүйенің Кәсіптік
заңдылықтарын және
қызметте
қызмет ету тетіктерін
экономика
түсіну.
бойынша
базалық білімді
қолдану

жұмыс істеу мәні мен
заңдылықтарын
түсінеді.
Бұл модуль қазіргі
Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық
Экономика негіздері
экономикалық жүйенің
теория саласындағы негізгі мәселелерді
заңдылықтары мен
меңгеру.
тетіктері туралы, нарық
Бағалаудың
1. Экономикалық
тетіктері мен мемлекеттік өлшемшарттерминдерді меңгереді,
реттеу әдістері туралы
тары:
нарықтық экономика
кешенді түсінік
заңдылықтары мен
қалыптастыру үшін
қағидаттарын түсінеді.
қажетті білімдерді,
2. Өндіріс және тұтыну
икемдер мен дағдыларды
экономикасының
сипаттайды.
негіздерін біледі.
Модульді зерделеу
3. Мемлекеттің
нәтижесінде білім
салықтың саясатын
алушылар: экономикалық
сипаттайды.
теория негіздерін;
4. Инфляция көздерін
экономикалық жүйелердің
және оның
жалпы негіздерін;
салдарларын түсінеді.
макроэкономика
Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның
негіздерін; экономиканың меншік формасы мен түрін, жоспары
өзекті мәселелерін;
түрін, негізгі экономикалық
«Жасыл экономиканың»
көрсеткіштерін анықтау.
негізгі міндеттерін
Бағалаудың
1. Жоспарлаудың
меңгеруі тиіс.
өлшемшартнегізгі кезеңдері мен
Модульді зерделеу кезінде тары:
мазмұнын сипаттайды.
білім алушылар: негізгі
2. Математикалық әдісэкономикалық
терді қолдана отырып,
мәселелерді, экономика
қажетті экономикалық
теориясы мен бизнес
есептеулерді орыннегіздерінің тұжырымдық
дайды.
ережелерін түсінуі; елдің
3. Кәсіпорынның
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әлеуметтік-экономикалық
дамуының басым
бағыттарын анықтауы
тиіс.

негізгі экономикалық
көрсеткіштерін
анықтайды.
Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің
«жасыл» экономикаға өтуінің негізгі
міндеттерін түсіну.
Бағалаудың
1. Әлемдік экономикаөлшемшартның даму 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, даму
тары:
факторлары мен
шарттарын сипаттайды
2. Қазақстандағы
кәсіпкерлік қызметтің
заманауи
ұйымдастырушылыққұқықтық нысандарын
сипаттайды.
3. Кәсіпкерлік
қызметтің жетістігін
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БҚ 6. Қазақстанның
тарихын, әлемдік
қауымдастықтағы рөлі
мен орнын түсіну.

БМ 06.
Қазақстанның
тарихын,
әлемдік
қауымдастықта
ғы рөлі мен
орнын түсіну.

Бұл модуль ұлттық
сананы дамытуға, ежелгі
дәуірден қазіргі кезеңге
дейін орын алған тарихи
оқиғалардың мәні мен
заңдылықтарын түсінуге
қажетті білімдерді,
икемдер мен дағдыларды
сипаттайды.
Модульді зерделеу
нәтижесінде білім
алушылар: Қазақстанның
негізгі тарихи
кезеңдерінің
хронологиялық
шекаралары мен маңызын
меңгеруі тиіс.

анықтайтын факторларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды
құру негіздерін
меңгереді.
Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи
Қазақстан тарихы
оқиғаларды түсіну
Бағалаудың
1. Ежелгі дәуірден
өлшемшартта қазіргі кезеңге дейінгі
ры:
тарихи оқиғалар
хронологиясын біледі
және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының
жалпы түркілік
қауымдастығындағы,
көшпелі өркениет
жүйесіндегі, Еуразия
әлеміндегі халықтар
қауымдастығының
тарихи-мәдени
дамуындағы рөлі мен
орнын ашып көрсетеді;
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. Шелдеу процесін
жүргізу үшін аң терісі
және қой терісі
шикізатын автоматты
режимде сұрыптауды
жүргізу.

КМ 01.
Былғары және
тондық аң
терісі
шикізатының
атаулары мен
тауарлық
қасиеттерін
анықтау.

себеп-салдар байланысын анықтау.
Бағалаудың
1. Қазақстан тарихыөлшемшартның тұтастығы мен
тары:
жүйелілігін көрсететін
және сипаттайтын
негізгі деректерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың
арасында байланыс
орнатады.
3. Тарихи дереккөздерді пайдаланады.
Кәсіптік модульдер
«121302 2 -Теріні шелдеуші» біліктілігі
Бұл модуль қол және
Оқыту нәтижесі: 1) Аң терісі және қой
механикалық тәсілдермен терісі шикізатын тиеу, түсіру, жеткізу
шелдеу; шелдеу
кезінде қолмен орындалатын
машиналарынан ет пен
механимздерді пайдалану
май бөлшектерін алу
Бағалау
1. Шелдеу машиналақағидалары бойынша
өлшемшартрымен жұмыс жасау
білімді сипаттайды.
тары
принциптері мен
Модульді зерделеу
атауларын түсінеді.
нәтижесінде білім
2. Басқыны болдырмау
алушылар: қолмен
мақсатында шелдеу
жасалатын тәсіл арқылы
машиналарында түгі
шелдеу процесін, шелдеу
бойынша терілерді
машиналарында жұмыс
бөлшектеуді
жасай алуды, терілерден
орындайды.
тері асты шелдік
3. Тасымалдайтын, қысу
жасұнықтарын алуды
және кесу біліктері
меңгеруі тиіс.
арасындағы
Модульді зерделеу
саңылауларды реттейді.

Малдан алынатын
шикізат бойынша
тауартану
Мамық-жүн
шикізаты бойынша
тауартану.
Өндіріс жабдықтары
және механизация.
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кезінде білім алушылар:
ММ-1625-К, ММГ-1500-1М машиналарына
кинематикалық схемалар
жасауы; терілерді екі
тәсілмен өңдеуі, терілерді
түсуші білікке (түгін
төмен қаратып) тастауы,
қысып тұратын білік
қысымын реттеуі тиіс.
Былғары
шикізатын,
ішек қарын мен ұсақ
түрдегі
терілерді
дайындау
деңгейін
анықтауы тиіс.

Оқыту нәтижесі: 2) Шелдеу үшін
терілерді аң терісі және тондық қой
терісі шикізатының түрлері бойынша
іріктеуді жүргізу.
Бағалау
1. Былғары және
өлшемшарттондық аң терісі
тары
шикізатының бастапқы
өңдеуін орындайды.
2. Шикізатқа жоралау
жүргізу, ауырлатқыштарды, ет пен май бөлшектерін, ұйысқан
қанды, баспа мен мұзды алып тастау процесін меңгереді.
3. Былғары шикізатын,
ішек қарын мен терілерді дайындау деңгейін анықтайды.
Оқыту нәтижесі: 3) Одан әрі жасалатын
технологиялық операция үшін шикізатты шелдеу және дайындау деңгейіне
бағалау жүргізу.
Бағалау
1. Алынып тасталуы
өлшемшарттиіс тері асты-майлы
тары
қабаттың қалықдығын
анықтау әдістерін
меңгереді.
2. Терінің шелдену
деңгейін анықтайды.
3. Басқа да жоюға
болатын ақауларды
таниды және олардың
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КҚ. 2. Шикізат пен
жартылай фабрикатқа
бастапқы өңдеу
жүргізіп, одан әрі
өңдеу операциясын
жүргізу мақсатында
бастапқы өңдеуді
орындау.

КМ 02.
Технологиялық
процестерді
өңдеу кезеңдері
бойынша
орындау.

алдын алудың әдістерін біледі.
4. Қолданылу мақсатына қарай өңделген
шикізатқа сұрыптау
жүргізеді.
Бұл модуль аң терісі мен
Оқыту нәтижесі: 1) Аң терісі мен
Тері мен былғарыны
тондық қой терісін
тондық қой терісінің шикізатын және
өңдеу технологиясы.
жіктеуді, оның мақсаттық жартылай дайын өнімдерін одан әрі
пайдаланылуын және
өңдеудің технологиялық операциялары
түкті қабатының және тері үшін дайындық процестерін жүргізу.
тінінің қасиеттерін
Бағалаудың
1. Шикізат пен
сипаттайды. Оны одан әрі өлшемшартжартылай дайын
өңдеу (дайындау) үшін
тары:
өнімдердің маңызды
шикізат пен жартылай
қасиеттерін анықтайды.
фабрикаттың
2. Қолданыту мақсажарақтылығын
тына қарай шикізаттың
анықтайтын маңызды
түрін, атауын өз бетінқасиеттерін сипаттайды.
ше ажыратады.
Өңдеудің технологиялық
3. Ақаулар атауына
процесінің схемасын білуі
қарай сапаны сұрыптиіс. Жартылай дайын
тап, органолептикалық
өнімдер сапасының
бағалау жүргізеді.
жүргізілген дайындау
Оқыту нәтижесі 2) Шикізат пен жартыпроцесіне тәуелділігі.
лай дайын өнімдердің анықталған
Шикізат пен жартылай
ақауларына қарай аң терісі мен тонық
дайын өнімдер сапасына
қой терісіне сұрыптау жүргізу.
органолептикалық бағаны Бағалаудың
1. Ақаулар атауын,
қоя алу.
өлшемшартта туындау себептерін
Өндірістік партияны
ры:
және олардың алдын
қалыстастыру дағдыларын
алу шараларын біледі.
білу. Тері шикізатын
2. Аң терісі мен қой
және жартылай дайын
терісіне толықтай
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өнімдерін алдын ала
сұрыптау техникасын
меңгеру.

КҚ 3. Цех
жабдықтарын
пайдалану
қағидаларын,
қауіпсіздік техникасын
сақтау және өндірістік
санитарияны сақтау.

КМ 03. Теріні
автоматты
режимде
шелдеу
процесін
қауіпсіз
жүргізу.

Бұл модуль тондық қой
терісін
автоматты
режимде шелдеу процесін
жүргізу үшін қажетті
білімдерді, икемдер мен
дағдыларды сипаттайды.
Жабдықтарды пайдалану
қағидаларын сақтай алу.
Шелдеу процесін жүргізу
кезінде
туындайтын
ақауларды тани алу.

өңдеу жүргізеді.
3. Теріні механикалық
өңдеу процестерін
орындайды.
Оқыту нәтижесі 3) Физикалық-химиялық және механикалық операциялар
бойынша дайындық процестерін
жүргізу.
Бағалаудың
1. Физикалық-химияөлшемшартлық процестерді жүртары:
гізу үшін дайындық
операцияларын жүргізу
схемаларын таңдайды.
2. Өңдеу жұмыстарын
жүргізу үшін сұйықтықтық коэффициент
құрайды.
3. Теріні механикалық
өңдеу процестерін
жүргізеді.
Оқыту нәтижесі: 1) Шикізаттар мен
жартылай дайын өнімдерді өңдеу үшін
машиналармен жұмыс жасау кезінде
қауіпсіздік техникасының қағидаларын
сақтау
Бағалаудың
1. Аң терісі мен тондық
өлшемшартқой терісін автоматты
тары:
режимде шелдеу процесін жүргізу технологиясын түсінеді.
2. Машиналарды пайдалану қағидаттарын
сақтайды, қызмет көр-

Өндіріс жабдықтары
және механизация.
Өндірісті
автоматтандыру.
Еңбекті қорғау.
Қауіпсіздік және
тіршілік әрекеті
негіздері.
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сететін жабдықты
реттейді.
3. Аң терісі мен тондық
қой терісі шикізатының
ықтимал ақауларын
анықтау дағдылары мен
оларды жою тәсілдерін
меңгереді.
Оқыту нәтижесі: 2) Жабдықтармен және
машиналармен жұмыс жасау кезінде аң
терісі мен қой терісі шикізаты
ақауларының тауындау себептерін тану
Бағалаудың
1. Бұл жабдықтармен
өлшемшартжұмыс жасау кезінде
тары:
туындайтын ақауларды,
туындау себептерін
және алдын алу шараларын анықтайды.
2. Жоюға болатын және
жою мүмкін емес ақауларды ажыратады және
оларды жою бойынша
шараларды әзірлейді.
3. Ақауларды жою
үшін қолданылатын
жабдықтар мен мүлікті
іріктейді.
Оқыту нәтижесі 3) Жұмыс орындарын
ұйымдастыру, оларды жабдықтау және
ММ-1625-К, ММГ-1500-1-М, М6-70,
дмз-30 технологиялық жабдықтарын
орналастыру процесін орындау.
Бағалаудың
1. ММ-1625-К, ММГ-
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өлшемшарттары:

КҚ 4.
Теріні илеу және тігу
жұмыстарын орындау
үшін жарақтылығын

КМ.04.
Жартылай
дайын
фабрикаттың

1500-1-М, М6-70, дмз30 шелдеу процесін
орындайтын машиналар атауын таңдайды.
2. Шелдеу машиналарының пышақ білігінің құрылымын, пышақ біліктерін бекіту
тәсілдерін іріктейді.
3. Шелдеу машиналарының кинематикалық
схемалары, қолданылу
мақсаттары және тетіктері бойынша бағдары
бар.
4. Машиналар жұмысындағы ақаулықтарды
жояды.
5. Шелдеу машиналарында жұмыс жасау
кезінде қауіпсіздік
техникасын сақтайды.
6. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының және Қазақстанда еңбекті қорғауды қамтамасыз ету
негіздерін меңгерген.
«121303 2 - Скорняк-киім пішуші» біліктілігі
Бұл модуль
Оқыту нәтижесі: 1) Терілердің сапасын
аң терісі мен тондық қой
сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді
терісін өңдеудің
анықтау кезінде өлшеу құралдарын,
технологиялық процесін
планшеттерді, қалыңдық өлшегіштерді,

Тері мен былғарыны
өңдеу технологиясы.
Материалтану.
Малдан алынатын
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анықтау мақсатында аң тауарлық
терісі мен тондық қой
қасиеттерін
терісінің жартылай дай- анықтау.
ын өнімдерінің негізгі
түрлерін ажырату.

орындау үшін қажетті
білімдерді, икемдер мен
дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу
нәтижесінде аң терісі мен
тондық қой терісі
жартылай дайын
өнімдерінің жіктелуін, аң
терісінің жіктелуін, оның
қолданыс мақсатын және
сипаттамасын білу тиіс.
Биязы жүнді, биязылау
жүнді, жартылай ұяң
жүнді және ұяң жүнді қой
терісін түкті қабатының
сипаттамасына қарай
ажырата алу тиіс. Ерекше
өңделетін қой терісін
басқа қой терілерінен
ажырату. Тон
бұйымдарын тігуге
жарамды қой терісін
анықтай алу. Түкті
қабатының биіктігіне
қарай алаңын, жүнділігін
өлшеу дағдыларын
меңгеру.

сызғыштарды пайдалану.
Бағалаудың
1. Қой терісін, оның
өлшемшарттері өндірісі үшін қолтары:
дануға жарамдылығын
сипаттайтын негізгі
көрсеткіштерін ажыратады.
2. Тон өндірісінде қолдану үшін ұяң жүнді
қой терісінің сипаттамаларын және оның
жарамдылығын ажыратады.
3. Тері алаңын, қалыңдығын анықтау тәсілдері мен әдістерін меңгереді.
Оқыту нәтижесі 2) Жою тәсілдеріне қарай жартылай дайын өнімдердегі ақауларды анықтау.
Бағалаудың
1. Мемлекеттік станөлшемшартдарттарды , техникалық
тары:
шарттарды қолдана
отырып сұрыптау
жүргізеді.
2. Тірі кезіндегі ақауларды, олардың туындау себептерін және
жою әдістерін анықтайды.
3. Өлгеннен кейінгі
ақауларды, олардың
туындау себептерін

шикізатты
стандарттау,
сертификаттау және
метрология.
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КҚ 5. Табиғи терінің
жасанды теріден
айырмашылығының
негізгі көрсеткіштерін
анықтау.

КМ 05
Табиғи аң терісінің жасанды
талшықтардан
айырмашылығ
ының негізгі
көрсеткіштерін
анықтау.

және оларды болдырмау әдістерін анықтайды.
4. Бас киімдерді, сырт
киімді, кеудешелерді
тігу үшін түкті қабатының сипаттамасына
сәйкес іріктеу жүргізеді.
Оқыту нәтижесі: 1) Табиғи аң терісінің
құрылысын, жіктемесін, қасиеттерін
және өзгергіштігін анықтау.

Бұл модуль аң терісі мен
тондық қой терісін жасау,
түріне, тегіне, жем-шөп
беру және күтім жасау
Бағалаудың
жағдайларына қарай түкті
өлшемшартқабат пен тері тінінің
тары:
өзгергіштігін, қарапайымнан күрделіге қарай
материал тануды дамыту,
материалдардың сыртқы
белгілерін жалпылама
сипаттаудан заманауи
сипаттама беруге өту және
олардың құрылымдық
параметрлері мен қасиеттерін сипаттау; сапаны
органолептикалық бағалау
әдістерінен өлшеу технологияларының заманауи
құралдарын пайдалана
отырып, материалды
физикалық және химиялық
бақылау әдістеріне өту
үшін қажетті білімдер мен
дағдыларды сипаттайды.

1. Аң терісі мен тондық
терінің құрылысындағы
айырмашылықтарды,
жартылай дайын өнімдер ассортиментін, түкті тері қабаты мен тері
тінінің өзгергіштігін
түсінеді.
2. Табиғи аң терісі мен
жасанды талшықтардың негізгі қасиеттерін
анықтаудағы анықтамалар мен білімдерді
меңгереді.
3. Аң терісінің жартылай дайын өнімдерін
сұрыптау кезеңдерін
меңгереді.
4. Стандартты және
өндірістік сұрыптауды
ажырата алады.

Материалтану.
Малдан алынатын
шикізат бойынша
тауартану
Малдан алынатын
шикізатты
стандарттау,
сертификаттау және
метрология.
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Оқыту нәтижесі 2) Жасанды аң терісінің: маталық, трикотаж, жапсырма,
матадан тігісті түрлерін анықтау.
Бағалаудың
1. Жасанды аң терісінің
өлшемшартфизикалық қасиеттерін
тары:
анықтау әдістерін,
материалдардың техникалық сипаттамаларын
меңгереді.
2. Табиғи және жасанды аң терісінің көрсеткіштерін ажырата алады, нормативтік құжаттарға және Қазақстан
Республикасының
аумағында әрекет ететін стандарттау бойынша құжаттарға сәйкес
сапаны бақылауды
жүзеге асырады.
3. Аң терісінің көркемдік-эстетикалық қасиеттерін бағалауды
орындайды.
4. Тоқыма материалдарының құрылысындағы, сипатамасындағы, түрлеріндегі
айырмашылық көрсеткіштерін, олардың
қасиеттерінің негізгі
сипаттамаларын ажыратады.
5. Стандарт талап-
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КҚ.6. Аң терісінен
және тондық қой
терісінен жасалатын
бұйымдарды үлгілеу
және көркемдік
жобалау.

КМ.06.
Базалық
конструкцияны
қолдана
отырып,
эскиз бойынша
киімді үлгілеу.

тарына сәйкес сапаны
бағалауды жүргізеді.
6. Жылу беретін, төсеме жасау материалдары мен фурнитураларына іріктеу
жүргізу дағдыларына
ие.
Бұл модуль аң терісі мен
Оқыту нәтижесі 1) Аң терісінен және
тондық қой терісінің
тондық қой терісінен жасалған
негізгі (базалық)
жартылай дайын өнімдерден негізгі
құрылымдарын, сондай композициялар құру.
ақ аң терісінен және
Бағалаудың
1. Сұлбаға, пішінге
тондық қой терісінен
өлшемшартжәне әрлеуге ден қоя
тігілген киімнің стилі мен тары:
отырып, аң терісінен
үлгісін сұлба, пішін және
жасалған киім стилі
әрлеу арқылы жасау,
мен үлгісінде заманауи
теріні тұтастай пайдалана
кезеңдегі бағдары бар.
отырып, жапсармен және
2. Аң терісінен және
таяқшамен иық
тондық қой терісінен
қаптамаларын салу
жасалатын киімдердің
арқылы киімді
базалық құрылымқалыптастыру, түс пен рең
дарын айқындайды.
тобын іріктеу,
3. Киім пішінінің
композиция элементі
адамның дене бітімімен
ретінде киім фактурасын
өзара қатынасының
пайдалану, аң терісінен
сипатын: симметрия
және тондық жартылай
мен ассиметрияны
фабрикаттан тігілген
түсінеді
киімді тегіс, күңгірт,
4. Түс рөлін эстетижылтырақ, мөлдір,
калық және психобұдырлы етіп және т.б.
логиялық фактор
зерлеу үшін қажетті
ретінде айқындайды.

Аң терісінен және
тондық қой терісінен
жасалатын
бұйымдарды үлгілеу.
Компьютерлік
технология.
Сызу негіздері.
Тері мен былғары
технологиясы.
Материалтану.
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білімдерді, икемдер мен
дағдыларды сипаттайды.
Құрамдастырылған киімді
үлгілеудің спецификалық
ерекшеліктері. Тондық
қой терісінен және аң
терісінен жасалған
масатыдан тігілген бас
киімдерді үлгілеу және
көркемдік безендіру.

5. Адамның дене бітімімен киім пропорциясын өзгертуді
есептейді.
6. Құрастырмалы киімдерді дайындау кезінде
материалдарды қолдану дағдыларын
меңгереді.
Модульдің нәтижесі 2) Базалық
құрылымды қолдана отырып, эскиз
бойынша киімді үлгілеу.
Бағалаудың
1. Қиылысу сызығын
өлшемшартжәне бөлшектер
тары:
өлшемін өзгерте
отырып, киімді
үлгілеуді орындайды.
2. Базалық
құрылымдарды қолдана
отырып, тік сұлбалы,
бір жаққа ілме өңірлі,
қондырма жеңді,
қондырма қайтарылған
жағасы бар ерлердің,
әйелдердің және
балалардың пальтосын,
қысқа пальтоларды
эскиздер бойынша
үлгілеуде бағдары бар.
3. Аң терісінен және
тондық қой терісінен
жасалатын құрастырма
киімдерді үлгілейді.
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4. Жасанды теріні,
жасанды былғарына
және жасанды күдеріні
қолдана отырып,
үлгілер құру дағдысын
меңгереді.
Оқыту нәтижесі 1) Тондық қой
терісінен және аң терісінен жасалған
масатыдан тігілген бас киімдерді
үлгілеуді және көркемдік безендіруді
жүргізу.
Бағалаудың
1. Тондық қой терісінен
өлшемшартжәне аң терісінен
тары:
жасалған масатыдан
тігілген бас киімдер
үлгісін жасайды.
2. Мамық-жүн
шикізатының құнды
түрлерінен бас
киімдерді үлгілеудің
ерекшеліктерін
меңгереді.
3. Құрастырмалы бас
киімдерді үлгілейді.
4. Бас киімдерді
үлгілеуде композиция
элементтерінің бірі
ретінде зерлеуді
қолданады.
5. Компьютерлік
технологияны қолдана
отырып, киім
композициясын жасау
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КҚ 7.
Аң терісінен және
тондық қой терісінен
жасалатын
бұйымдарды
құрылымдау
дағдыларын меңгеру.

КМ.07
Киімді
құрылымдаудың базалық
негіздерін
сақтау.

дағдысын меңгереді
Бұл модуль жұмыс
Оқыту нәтижелері 1) Киім қүрылымы
нәтижелілігін, аң терісінен сызбасының негіздерін қолдану.
және тондық қой терісінен Бағалаудың
1. Аң терісінен тігілетін
жасалатын киімдерді
өлшемшарткиімді құрылымдаудың
құрылымдау әдістері
тары:
негізгі әдістерін,
бойынша дағдылар мен
құрылымдау
білімдерді сипаттайды.
жіктемесін және
Модульді зерделеу кезінде
олардың сипаттамасын
киімді жобалаудың
түсінеді.
конструктивтік
2. Киім құрылымының
параметрлерін анықтау
сызбасын есептеуді
принциптерін: қолданыс
жүргізеді.
мақсатына қарай түрлі
3. Киімді жобалау үшін
материалдардан киім
қажетті адам
құрылымдарын әзірлеуді; аң
сұлбасының өлшемдік
терісінен және тондық қой
белгілерінің
терісінен тігілетін ерлердің,
анықтамасын
әйелдердің және балалардың
есептейді.
киімдерін құрылымдаудың
4. Өлшемдер мен
базалық негіздерін әзірлеу
өлшемдік белгілерді:
ерекшеліктерін пайдалану
бойды, кеуде
тиіс.
айналымын, бел
айналымын және бөксе
айналымын (әйелдерде)
анықтауды жүргізеді.
5. Аң терісінен
жасалған және тон
киімдерінің
композицияларын
орындау үшін сызба
үлгі жасау дағдыларын
меңгереді.

Аң терісінен және
тондық қой терісінен
жасалатын
бұйымдарды
құрылымдау.
Сызу негіздері.
Компьютерлік
технология.
Тері мен былғары
технологиясы.
Материалтану.

37

Оқыту нәтижесі 2) Аң терісінен және
тондық қой терісінен жасалатын киім
үшін базалық және конструктивтікфункционалдық негіздерді анықтау.
Бағалаудың
1. Аң терісінен және
өлшемшарттондық қой терісінен
тары:
жасалатын киімдердің
базалық негіздерін
құрылымдау әдістерін
меңгереді.
2. Киім құрылымының
базалық негіздерін
әзірлеу ерекшеліктерін
түсінеді.
3. Типтік қондырма жең
құрылымына, қондырма
жеңдер құрылымына
қойылатын талаптарды:
үлгілік ұзындықтар
шкалаларына сәйкес
немесе арқа, таяқша
және әдіп
құрылымдарының
негізінде модель
бойынша анықталатын
дене пішінінің өлшемдік
белгілерін, дайын бұйым
өлшемдерін жасайды.
4. Компьютерлік
технология негізінде
мамық-жүн жартылай
дайын өнімдерінен
жасалатын пішімдерді
жинау әдістерін
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КҚ 8. Тері илеу
өндірісінде аң терісінен
жасалатын пішімдерді

КМ 08.
Теріні илеутігу

Бұл модуль тері илеу
өндірісінде қолданылатын
аң терісінің пішімдерін,

меңгереді.
Оқыту нәтижесі 3) Аң терісінен және
тондық қой терісінен жасалатын бас
киімдерді құрылымдауды жүргізу.
Бағалаудың
1. Бастың сыртқы
өлшемшартпішінін, негізгі
тары:
сызықтық өзгерістерді
құру мен өзгертуді
түсінеді.
2. Бастың сызықтық
өлшеулерін: бастың
көлденең айналымын,
бастың тігінен
айналамын, бойлама
диаметрін, көлденең
диаметрін, беттің
физиономиялық
биіктігін өлшеуді
жүргізеді.
3. Ерлер мен
балалардың бас
киімдері бөлшектерінің
сызбасын құру
дағдыларын меңгереді.
4. Мамық-жүн
жартылай дайын
өнімдерінен әйелдердің
бас киімдерінің
сызбасын құру
дағдыларын меңгереді.
Оқыту нәтижесі: 1) Тері илеу
өндірісінде аң терісінің пішімдерін
дайындаудың технологиялық әдістерін

Тері илеу және тігу
өндірісінің
технологиясы.
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дайындаудың
технологиялық
процесін жүргізу.

жұмыстарын
орындау.

тігіс түрлерін дайындау
меңгеру.
технологиясының
Бағалаудың
білімдерін, икемдер мен
өлшемшартдағдыларын сипаттайды. тары:
Аң терісінің және тондық
қой терісінің жартылай
дайын өнімдерінен
жасалатын бұйымдарды
тігу кезіндегі өңдеу
операцияларын жүргізуді
зерделейді.

Тері мен былғары
технологиясы.
1. Технологиялық
процестер жіктемесінде: Материалтану.
дайындау-жинақтау,
теріні пішу, тері мен
олардың бөлшектерін
біріктіру, ылғалдандыру,
жиектемелерде түзету,
кептіру және өңдеу
бойынша бағдары бар.
2. Аң терісімен
жүргізілетін жұмыстар
технологиясын
меңгереді.
Оқыту нәтижесі 2) Аң терісінің
жартылай дайын өнімдерінің
нормаланған қолданысының тәсілдерін
меңгеру.
Бағалаудың
1. Сызбаүлгі алаңдарын,
өлшемшартшаблон алаңдарын, аң
тары:
терісінен жартылай
дайын өнімдерді пайдалану коэффициенттерін
есептеуді орындайды.
2. Ақауларды түзетудің
негізгі принциптерін,
жою тәсілдерін сақтайды.
3. Технологиялық
процестерді орындау
кезінде шаблондар
түрлері мен нысандарын
іріктейді.
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4. V, A, W, M
әдістерімен пішулер
жүргізеді.
5. Аң терісін және тондық қой терісін сатылы
пішуді жүргізеді.
6. Тері түгінің бағытын
өзгерту және пішулерді
дайындау кезінде теріні
орналастыру дағдыларын меңгереді.
6. Тігу технологиясын
сақтайды, тері илеу
өндірісінде қолданылатын тігіс түрлерін
пайдаланады.
7. Аң терісін жөндеу
және тері илеу өндірісінің қалдықтарын өңдеу
дағдыларын меңгереді.
КҚ.9 Аң терісінен және
тондық қой терісінен
жасалатын бұйымдарды
өндірудің
технологиялық
карталарына сәйкес
технологиялық
пролцесті ұйымдастыру
және өндірістік учаске
жұмыстарына
басшылық ету.

КМ.09 Аң
терісі және
тондық қой
терісі
бұйымдарын
өндіру
бойынша
технологиялық
процесті
ұйымдастыру.

«121306 3 -Техник-технолог» біліктілігі
Осы модуль аң терісінен
Оқыту нәтижесі: 1) Сапа, орындау
және тондық қой терісінен мерзімі және экологиялық тазалық
жартылай дайын
талаптарын ескере отырып,
өнімдерді өңдеу бойынша жұмыстардың орындалу тәртібін
өндірістік цехтердің,
айқындау және бригададағы міндеттерді
тондық қой терісінен
бөлу.
бұйымдар өндіру
Бағалау
1. Еңбекті қорғау
цехтерінің өндірістік
өлшемшартбойынша
уческелеріне басшылық
тары:
нұсқаулықтардың
етуді ұйымдастыру үшін
түрлерін және жүргізу
қажетті білімдерді,
қағидаларын сақтайды.
икемдер мен дағдыларды
2. Жұмыстарды

Тері мен былғарыны
өңдеу технологиясы.
Малдан алынатын
шикізат бойынша
тауартану
Еңбекті қорғау.
Өндіріс жабдықтары
және механизация.
Материалтану
Аң терісінен және
тондық қой терісінен
жасалатын
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сипаттайды.
Модульді зерделеу
нәтижесінде білім
алушылар: аң терісінен
және тондық қой терісінен
жартылай дайын өнімдерді
өндіру технологиясын,
өңдеудің негізгі
технологиялық
процестерін, дайындық
процестерін, механикалық
операцияларды, илеу, бояу,
майлау, кептіру, ылғалдау
және басқа да өңдеу
операцияларын; аң
терісінен және тондық қой
терісінен жасалатын
бұйымдардың
технологиясын; жұмыс
орындарын, учаскелер
бойынша бригадаларды
ұйымдастыру схемаларын,
есептеу техникасын
қолдану тәсілдері мен
әдістерін,
автоматтандырылған
өңдеу, ақпаратты беру және
басқару принциптерін
меңгеруі тиіс.
Модульді зерделеу кезінде
білім алушылар сапа
талаптарын, орындау
мерзімдерін ескере
отырып, жұмыстарды

өндіруге наряд, нарядтапсырма құрастырады,
береді және нұсқаулық
жүргізеді.
3. Аң терісінен және
тондық қой терісінен
жасалатын бұйымдар
өндірісінің
технологиясын және ол
бойынша жұмыстарды
ұйымдастырудың
жалпы мәселелерін
шешеді.
4. Технологиялық
карталарға сәйкес аң
терісінен және тондық
қой терісінен
жасалатын шикізатты
өңдеудің
технологиялық
процесін басқарады.
5. Өндірістің заманауи
ақпараттық
технологияларын
қолданады.
6. Тондық қой
терісінен жасалатын
бұйымдарды өңдеудің
және тігудің
технологиялық
процестерін орындау
кезінде әрекет етуші
нормалар мен
тахникалық талаптарды

бұйымдарды үлгілеу.
Аң терісінен және
тондық қой терісінен
жасалатын
бұйымдарды
құрылымдау.
Тері илеу және тігу
өндірісінің
технологиясы.
Малдан алынатын
шикізатты және
жартылай
фабрикатты
стандарттау,
сертификаттау және
метрология.
Өндірістік
оқыту.
Өндірістік
практика
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орындау тәртібін
сақтайды.
анықтауы; жұмыс
7. Кәсіптік міндеттерді
орындарын ұйымдастыруы
шешу кезінде
және оларды жадбықтауы
ақпараттық
және технологиялық
технологияларды
жабдықтарды
пайдаланады.
орналастыруы, өндірістік
8. Аң терісінен және
санитарияны сақтауы;
тондық қой терісінен
технологиялық
жасалатын бұйымдар
процестердің тиімділігін
өндірісі кезінде
анықтауды үйрене отырып,
қауіпсіздік техникасы
аң терісінен және тондық
мен өндірістік
қой терісінен жартылай
санитарияның
дайын өнімдерден
сақталуын бақылайды.
бұйымдар дайындауы тиіс. Оқыту нәтижесі: 2) Жұмыс
орындарының , олардың
жарақтандырылуын және
технологиялық жабдықтың
орналастырылуын ұйымдастыруды
орындау.
Бағалау
1.Еңбекті қорғау
өлшемшартжөніндегі нормативтік
тары:
актілердің талаптарына
және техникалық
картадағы жұмыс
өндірісі жөніндегі
нұсқауларға сәйкес
жұмыс орнының
ұйымдастырылуын
тексереді.
2. Еңбекті қорғау,
өндірістік санитария
және өртке қарсы
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қорғану қағидалары
мен нормаларын
ұстанады.
3. «Өрт қауіпсіздігіне
қойылатын жалпы
талаптар» техникалық
регламентін ұстанады.
4. Аң терісінің және
тондық қой терісінің
шикізаттарын өңдеу
өндірісінің
технологиялық
карталары мен
схемаларын құрады.
5. Аң терісінің және
тондық қой терісінің
жартылай дайын
өнімдерін өңдеудің
негізгі технологиялық
процестерін жүзеге
асырады.
6. Сызбаларды құру
ерекшеліктерін ескере
отырып, аң терісінің
және тондық қой
терісінің жартылай
дайын өнімдерінен
киімдерді
құрылымдайды.
7. Тері илеу өндірісінде
аң терісінен пішімдерді
дайындаудың
технологиялық
процесін жүргізеді.

44

КҚ 10. Аң терісі
өндірісінің негізгі
экологиялық
проблемаларын жою
және оларды кешенді
шешу жолдарын табу.

8. Дайындаужинақтау, теріні пішу,
тері мен олардың
бөлшектерін біріктіру,
ылғалдандыру,
жиектемелерде түзету,
кептіру және өңдеу
бойынша процестерді
жүргізеді.
КМ 10.
Осы модуль адам
Оқыту нәтижесі: 1) Экологиялық
Аң терісі
денсаулығы мен қоршаған табиғат пайдаланудың ғылыми
өндірісінің
ортаны қорғау үшін
негіздерін қолдану, тірі ағзалардың
негізгі
қажетті білімдерді,
қоршаған ортамен және бір-бірімен
экологиялық
икемдер мен дағдыларды
өзара байланысын зерделеу.
проблемаларын сипаттайды. Модульді
Бағалау
1. Қалалық және
жою.
зерделеу нәтижесінде
өлшемшартөнеркәсіптік
білім алушылар: қалалық тары:
экожүйелердің адам
және өнеркәсіптік
денсаулығы мен
экожүйеге қойылатын
қоршаған ортаға әсерін
негізгі талаптарды;
мойындайды.
шудың, электромагниттік
2. Экожүйелер
сәуленің және
типтерін ажыратады.
радиацияның адам
3. Шудың,
ағзасына әсерін меңгеруі
электромагниттік
тиіс.
сәуленің және
Табиғатты дұрыс
радиацияның адам
пайдалану қағидаларын,
ағзасына әсерін
әлемдік мұхит
айқындайды.
ресурстарын, негізгі
4. Ағзаның
тіршілік ортасы ретіндегі
биоритмдерін
атмосфераны, су және
ажыратады.
топырақ тіршілік ортасын,
5. Табиғатты дұрыс
экожүйе түрлерін,
пайдалану

Табиғат
пайдаланудың
экологиялық
негіздері.
Малдан алынатын
шикізат бойынша
тауартану
Тері мен былғарыны
өңдеу технологиясы.
Өндірістік
оқыту.
Өндірістік
практика
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қалалық және
өнеркәсіптік
экожүйелерді, адам
денсаулығы және
қоршаған ортаны,
табиғатты дұрыс
пайдалану принциптерінің
мәселелерін, қоршаған
ортаны қорғауды,
экологиялық мониторинг
жүргізу дағдыларын,
экологияның құқықтық
және әлеуметтік
аспектілерін білу тиіс.

принциптерін біледі.
6. Былғары шикізатын,
аң терісінің және
тондық қой терісінің
жартылай дайын
өнімдерін өңдеу
бойынша өндірістік
цехтерді
орналастыруды дұрыс
жоспарлайды.
7. Аң терісі және
тондар өнлдірісінің
қалдықтарын дұрыс
пайдаланады
8. Аң терісінің және
тондық қой терісінің
өндірісінде табиғатты
пайдалану салдарын
болжамдайды.
Оқыту нәтижесі: 2) Экологияның
құқықтық және әлеуметтік аспектілерін
орындау
Бағалау
1. Экологияның
өлшемшартқұқықтық және
тары:
әлеуметтік аспектілерін
түсінеді.
2. Экологиялық
реттеуді, табиғатты,
қорғалатын табиғи
аумақтарды пайдалану
салдарын болжамдауды
жүргізеді.
3. Тұрақты даму
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КҚ 11.
Стандарттау
саласындағы негізгі
ұғымдарды,
принциптерді және
анықтамаларды
қолдана отырып, өнім
сапасын басқару
мәселелерін шешу.

КМ. 11
Өндірістің
түрлі
сатыларында
нормативтіктехникалық
құжаттаманы
қолдану және
стандарттарын
енгізу.

тұжырымдамаларын
айқындайды.
4. Табиғатты пайдалану
және қоршаған ортаны
қорғау саласындағы
халықаралық
ынтымақтастық
мәселелерін меңгереді.
5. Былғары өндірісінің
экологиялық
проблемаларын
айқындайды.
6. Қойма орындары, аң
терісінің және тондық
қой терісінің жартылай
дайын өнімдерін өңдеу
бойынша цехтер үшін
ветеринариясанитариялық
қағидаларды сақтайды.
Бұл модуль шығарылатын Оқыту нәтижесі: 1) Нормативтікөнімнің экологиялық
техникалық құжаттаманы қолдану,
тиімділігін және сапасын
өндірістің түрлі деңгейлерінде
қамтамасыз ету үшін
стандарттарды енгізудің экономикалық
қажетті білімдерді,
тиімділігін есептеу принциптері мен
икемдер мен дағдыларды
әдістерін ашу.
сипаттайды. Нормативтік- Бағалау
1. Стандарттау
техникалық құжаттаманы, өлшемшартсаласындағы негізгі
стандарттарды,
тары:
ұғымдарды:
стандарттардың ғылымистандарттауды,
техникалық деңгейлерін,
стандарттау объектісін,
кешендік және басып
нормативтік-техникалық
озушы стандарттарды
талаптарды, стандарт-

Малдан алынатын
шикізатты және
жартылай
фабрикатты
стандарттау,
сертификаттау және
метрология.
Өндірістік
практика
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білу. Стандарттау
ұғымдары мен
принциптерін:
жүйелелікті, кешенділікті,
жоспарлылықты,
оңтайлылықты, басып
озушылықты және т.б.
меңгереді. Олардың
стандарттау жөніндегі
жұмыстардың сапасы мен
тиімділігін қамтамасыз
етуге әсері. Стандарттар
санаттары мен түрлерін,
техникалық талаптарды,
стандарттау жөніндегі
басшылыққа алынатын
құжаттарды, нормативтңктехникалық құжаттаманы
әзірлеу, қайта қарау және
ендіру тәртібін біледі.
Өлшеу құралдарының
түрлерін таңдау, өлшеу
қателерін анықтау және
есептеу дағдыларын
меңгереді. Аң терісінің
және тондық қой терісінің
жартылай дайын
өнімдерін өндіру бойынша
шығарылатын ең үздік
әлемдік және отандық
өнім үлгілерінің сапа
деңгейлерінің
көрсеткіштерін түсіндіру.

тар көрсеткіштерін,
стандарттың ғылыми-техникалық деңгейін,
кешенді және басып
озушы стандарттауды
меңгереді.
2. Аң терісінен және
тондық қой терісінен
жасалған өнімнің
сапасын қамтамасыз
етудегі стандарттау
әдістері мен
принциптерін
таңдайды.
3. Стандарттар
санаттары мен
түрлерін, техникалық
талаптарды,
стандарттау жөніндегі
басшылыққа алынатын
құжаттарды және
ұсынымдарды
ажыратады.
4. Нормативтіктехникалық
құжаттаманы әзірлеу,
қайта қарау және енгізу
тәртібін сақтайды.
5. Қазақстанның
Стандарттар жөніндегі
мемлекеттік
комитетінің рөлі мен
міндеттерін және оның
қызмет ету жүйесін
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түсінеді.
6. Стандарттау бөлімдерін, олардың құрылымдарын, функциясы
мен құқықтарын
айқындайды.
7. Стандарттау объектілерін айқындайды.
Оқыту нәтижесі: 2) Өлшем бірліктерін
қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесін
қолдану.
Бағалау
1. Өнім сапасын арттыөлшемшартрудағы, өндірісті қартары:
қындатудағы метрология рөлін түіснеді.
2. Метрологияның
негізгі міндеттерін
және оны дамыту
перспективаларын
айқындайды.
3. Тікелей өлшеудің
негізгі әдістерін
қолданады.
4. Өлшеу қателерін
анықтайды.
5. Өрескел, кездейсоқ
қателерді табады.
Қателердің пайда болу
себептерін, жоққа
шығару және есепке
алу тәсілдерін
анықтайды.
6. Тексеру схемаларын
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КҚ 12.

КМ 12.

Бұл модуль мемлекеттік

құру принциптерін
және аң терісінің және
тондық қой терісінің
өндірісі кезінде
қолданылатын өлшеу
құралдарын тексеру
түрлерін айқындайды.
7. Өнім сапасының
көрсеткіштерін, сапа
көрсеткіштерінің
жіктемесін және
номенклатурасын
айқындайды.
8. Өнім сапасын
айқындайды.
9. Өнім сапасына әсер
ететін жағдайлар мен
факторларды
айқындайды.
10. Аң терісі мен қой
терісі бұйымдарын
өңдеу
кәсіпорындарында өнім
сапасын бақылаудың
негізгі міндеттері мен
мақсаттарын түсінеді.
11. Өндірістік өнімді
сертификаттау және
өнім сапасын сынау
мәнін түсінеді.
12. Өнім сапасын
басқару принциптері
мен әдістерін сақтайды.
Оқыту нәтижесі: 1) Нарықтық типті

Кәсіпкерлік пен

50

Іскерлік қарым-қатынас
және кәсіптік этика
принциптерін сақтау
дағдыларын меңгеру,
кәсіпкерлік
қызмет түрлері мен
нысандарын таңдау.

Іскерлік қарымқатынас
дағдыларын
меңгеру және
кәсіпкерлік
қызмет түрлері
мен
нысандарын
таңдау.

емес меншік нысандары
негізінде кәсіпкерлік
қызметті, ұжымдық меншік
нысандары шеңберіндегі
кәсіпкерлік мәселелерін,
экономиканың мемлекеттік
және мемлекеттік емес
секторлары арасындағы
өзара қарым-қатынастарды,
шетелдік тәжірибені және
кәсіпкерлік қызметтің
дәстүрлерін, нарықтық
экономика жағдайындағы
кәсіпкерлік табысының
негізгі көрсеткіштерін,
бәсекелестік және ұйымның
бәсекеге қабілеттілігін
ұйымдастыру үшін қажетті
білімдерді, икемдер мен
дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу
нәтижесінде білім
алушылар: маркетинг
теориясын, оның негізгі
даму тұжырымдамаларын,
маркетинг принциптерін,
функцияларын және
құрылымын меңгеруі тиіс.
Маркетингтік ортаға
бейімделе алу, сұранысты
қалыптастыру және
болжамдау, тауарларды
өткізуді және жылжытуды

экономиканың қалыптасуындағы
кәсіпкерлік рөлін түсіну.
Бағалау
1. Нарықтық іс-әрекетөлшемшарттің негізгі тұжырымтары:
дамаларын: жіктемесін;
баға құрылымының
стратегиясын;
маркетингтің
ақпараттық жүйесін,
маркетинг стратегиясы
мен тактикасын,
маркетинг объектілері
мен субъектілерін
түсінеді.
2. Нарық сегментін
анықтайды, маркетингтік ортаны пайдаланады.
3. Нарықты зерделеу
мен қалыптастыруды,
сұраныстарды
болжамдауды, жарнама
қызметін жүргізеді.
4. Аң терісінің және
тондық қой терісінің
өндірісінде өткізу және
баға саясатын
айқындайды.
5. Маркетингтік
зерттеулер,
маркетингтік
ақпараттар жинауды
жүргізеді.

бизнес негіздері.
Қолданбалы
экономика.
Менеджмент
негіздері
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ынталандыру. Нарықтық
Оқыту нәтижесі: 2) Стратегияларды,
мүмкіншіліктер талдауын маркетинг қызметін жоспарлау мен
жүргізу, нысаналы
бақылауды түсіну.
нарықтарды іріктеу,
Бағалау
1. Маркетингті меңмаркетинг кешенін
өлшемшартгереді: нарықтық
әзірлеу, маркетингтік іс- тары:
мүмкіншіліктерді
шараларды іске асыру.
талдайды, нысаналы
нарықтарды іріктейді,
маркетинг кешендерін
әзірлейді.
2. Маркетингтік зерттеулер жүргізу
жоспарын әзірлейді.
3. Ақпаратқа талдау
жасайды.
4. Болжам жасайды.
5. Жүргізілген зерттеулер туралы есеп
құрады.
6. Әлемдік шаруашылықтағы халықаралық
сауда рөлін түсінеді.
7. Халықаралық сауда
тарихын, бастауларын,
даму нысандарын
талдайды.
8. Нарықтағы экспорттық-импорттық операцияларды меңгереді.
9. Халықаралық
экономикалық сауда
қызметі саласында
бағдары бар, кедендік
баждар мен алымдар
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көлемін анықтайды.
10. Экспорт және
импорт бойынша операцияларды жүргізеді.
11. Жарнаманың
мақсаты мен
қолданысын біледі.
КП 01. Оқутаныстыру
практикасы.

Кәсіптік практика
Бұл модуль жұмыс
Оқыту нәтижесі: 1) Аң терісі және
нәтижелілігін, аң
тондық қой терісі бұйымдарын өндіру
терісінен және тондық
бойынша өндірістік процестің
қой терісінен жасалатын ерекшелігін меңгеру.
бұйымдарды өндіру
Бағалаудың
1. Қауіпсіздік
технологиясымен,
өлшемшарттехникасы бойынша
өндіріс жабдықтары мен тары:
нұсқама түрлерін
механизациясымен
таңдайды.
танысу, зерделеу үшін
2. Былғары, аң терісінің
қажетті дағдылар мен
және тондық қой
білімдерді сипаттайды.
терісінің шикізатын
Модульді зерделеу
және жартылай дайын
нәтижесінде білім
өнімдерін өңдеу
алушылар: шелдеу
учаскелерінде
процестерін, басқыны
технологиялық
болдырмау мақсатында
құжаттаманы жүргізеді.
шелдеу машиналарында
3. Бастапқы өңдеудің,
теріні түгі бойынша
түпкілікті өңдеудің
бөлшектеу жүргізудегі
өндірістік цехтерін,
технологиялық
өңдеу және тігу
процестерді орындау
цехтерін, ықтммал
кезіндегі қауіпсіздік
авариялық түрлі
техникасының
жағдайлар кезінде
талаптарын меңгеруі
қосалқы шығу
тиіс. Сондай-ақ терінің
жолдарын айқындайды.

Еңбекті қорғау.
Малдан алынатын
шикізат бойынша
тауартану.
Тері мен былғарыны
өңдеу технологиясы.
Өндіріс жабдықтары
және механизация.

53

КП 02. Жұмыс
біліктілігін

бүтіндігін сақтай
отырып, машинамен
немесе қолмен тері асты
май қабатын алып тастау
арқылы сирақ пен теріні
шелдеу.
Модульді зерделеу
кезінде білім алушылар:
былғары, аң терісінің
және тондық қой
терісінің шикізатын
өңдеу цехтерінде
қауіпсіздік техникасы
мен өндірістік
санитарияны сақтауы
тиіс. Шикізат атауы мен
түрлерін: биязы жүнді,
жартылай биязы және
жартылай ұяң және ұяң
жүнді қой терісін
анықтау дағдыларын
меңгеру, теріні сүрлеу
тәсілін анықтау,
түпкілікті өңделуі тиіс
шикізатты анықтау
дағдыларын меңгеру.
Мемлекеттік стандартқа
және техникалық
талаптарға сәйкес теріге
өз бетінше сұрыптау
жүргізу.
Бұл модуль жұмыс
нәтижелілігін, ММ-1625-

4. Былғары, аң терісінің
және тондық қой
терісінің шикізатын
өңдеу қоймаларында
өндірістік санитарияны
сақтайды.
5. Технологиялық
процестер: теріні
шелдеу, бөлшектеу
және басқа да
технологиялық
операциялар жүргізу
спецификасын
меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) «Теріні шелдеуші»
жұмысшы біліктілігін алу

Еңбекті қорғау
қағидаларын
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алуға арналған
практика

К, ММГ-1500-1-М, М670, ДМЗ-30 шелдеу
машиналарында теріні
шелдеу процесін жүзеге
асыру үшін қажетті
білімдерді, икемдер мен
дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу
нәтижесінде білім
алушылар: аң терісі мен
тон өндірісінде
қолданылатын
жабдықтарды меңгеруі
тиіс.
Былғары, аң терісі және
тондық қой терісі
шикізатын жіктеуді,
оның тауарлық
қасиеттеріне және
өндірістік мақсаттарына
сәйкес оны жекелеген
топтар мен сорттарға
бөлуді білу. Терінің
тауарлық топтарын
анықтау дағдыларын,
топография білімін,
құрылысын, химиялық
құрамын және
физикалық-механикалық
қасиеттерін меңгеру.
Былғары және тондық аң
терісі шикізатын
бастапқы өңдеуді және
түпкілікті өңдеуді:

Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Түкті қабатына және
тері тініне қарай аң
терісінің және тондық
қой терісінің шикізатын
сұрыптайды.
2. Ақауларды, олардың
туындау себептерін
және олардың алдын
алу шараларын
анықтайды.
3. Шелдеу
машиналарында теріні
шелдеу процесін
жүргізеді.
4. Автоматты режимде
теріні шелдеу процесін
жүргізеді.
5. Жабдықтың ұсақ
ақауларын ретке
келтіруді және жоюды
жүзеге асырады.
6. Терінің бүтіндігін
сақтай отырып,
машинамен немесе
қолмен тері асты май
қабатын алып тастау
арқылы шикізатты,
сирақ пен теріні
шелдеуді жүргізеді.
7. Теріні екі тәсілмен
өңдейдіі, теріні түсуші
білікке (түгін төмен
қаратып) тастайды.
8. Шелді ішанара

сақтауы тиіс.
Малдан алынатын
шикізат бойынша
тауартану.
Тері мен былғарыны
өңдеу технологиясы.
Өндіріс жабдықтары
және механизация.
Экология негіздері.
Аң терісінен және
тондық қой терісінен
жасалатын
бұйымдарды үлгілеу.
Аң терісінен және
тондық қой терісінен
жасалатын
бұйымдарды
құрылымдау.
Малдан алынатын
шикізатты
стандарттау,
сертификаттау және
метрология.
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шикізатты жоралауды,
шелдеуді, теріні шаюды,
теріні түсіргеннен кейін
онымен жүргізілетін
процестерді, былғары
шикізатының ақауларын
анықтау және оларды
жою әдістерін білу.
Модульді зерделеу
кезінде білім алушылар
технологиялық
процестер дағдыларын,
аң терісі мен тондық қой
терісін өңдеуде
қолданылатын химиялық
материалдардың
қасиеттерін меңгеруі
тиіс.
Модульді зерделеу
кезінде білім алушылар
тері илеу-тігу
процестерін меңгеруі
тиіс.

алады.
9. Терінің беткі
қабатын өңдейді, ММ1625-К, ММГ-1500-1-М
машиналараның
кинематикалық
схемаларын құрайды.
10. Терінің бүтіндігін
сақтай отырып, қолмен
қапсырмада,
қырнауышта, дискілік
пышақта немесе
шелдеу машинасында
тері асты май қабатын
алып тастау арқылы
ұсақ түрдегі аң терісін
шелдеу процесін
жүргізеді.
Оқыту нәтижесі 2) «Скорняк – киім
пішуші» жұмыс біліктілігін алу
Бағалаудың
1. Терін илеу -тігу
өлшемшартжұмыстары бойынша
тары:
барлық жұмыстар
кешенін орындайды.
2. Аң терісінің және
тондық қой терісінің
жартылай
фабрикатының түріне
қарай теріні өндірістік
сұрыптауды жүргізеді.
3. Теріні атаулары,
өңделуі, түсі, суреті,
шиыршығы және
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ақаулары бойынша
сұрыптайды.
4. Бұйымның сызбаүлгі
алаңдарын, шаблон
алаңдарын, аң терісінің
жартылай дайын
өнімдерін пайдалану
коэффициенттерінің
есебін құрайды.
5. Пішу бөлшектерінде
теріні орналастыру
сызбасын құрастыруды
жүргізеді.
6. Жікті түсіру,
балықшамен,
ендірмемен кесу,
белдікті тарту арқылы
ақауларды түзетуді
жүргізеді.
7. Тері өлшемдеріне
қарай: тікбұрышты,
сопақ, күрекшіе
пішінді, алты бұрышты
шаблондарды
қолданады.
8. Теріні пішу үшін
сызбаүлгіні қолданады.
9. Теріні ықтимал
созуды ескере отырып,
пішудің оңтайлы
әдістерін қолданады.
10. Күрделі әдістермен:
бөлшектеу, көлденең
және тігінен асу,
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жабыстыру, тарқату,
тігісін босату және
отырғысу арқылы
теріні пішуді жүргізеді.
11. Пішудің күрделі
әдістерінің
параметрлерін
есептейді.
12. Тері түгінің
бағытын өзгертуді және
пішулерді дайындау
кезінде теріні
орналастыруды
жүргізеді.
13. Терінің түріне және
оның қоланыс
мақсатына қарай
араларын, қос қабатты
тұстарын, ирек
сызықтарды біріктіру
арқылы теріні біріктіру
түрлерін қолданады.
14. Теріні илеу және
тігу өндірісінде
қолданылатын тігіс
түрлерін: негізгі
тігістерді, пішінді
тігістерді, арнайы
тігістерді пайдаланады.
15. Тері тінінің қалыңдығына қарай тері илеу
машиналарында пішімдерді тігуді қолданады.
16. Аң терісінің
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КП 03.
Технологиялық
практика.

пішімдерін түзетуді
және жиектемелерде
кептіруді жүргізеді.
17. Аң терісінің пішімдерін өңдеуді: тазалауды, тері қабатын
үтіктеуді және сызбаүлгілері бойынша
кесуді жүргізеді.
18. Аң терісін тазалауды жүзеге асырады.
19. Дайын пішімдердің
сапасын бағалауды:
сырттай қарап ,тексеруді, бұйым өлшемін,
түкті қабаттың биіктігі
мен қалыңдығын, түктің терімен байланысының тығыздығын, қырқу сапасын тексеруді
жүзеге асырады.
20. Дайын пішімдердің
сапасына техникалық
бақылау мен бағалауды
жүзеге асырады.
Бұл модуль жұмыс
Оқыту нәтижесі: 1) «Техник-технолог»
нәтижелілігін, «Техникжұмыс дағдыларын тағайындау
технолог» ретінде жұмыс Бағалау
1. Аң терісінің және
істеу және орта буын
өлшемшарттондық қой терісінің
маманы біліктілігін алу
тары
өндірісі бойынша
үшін қажетті дағдылар
белгіленген тапсымен білімдерді
рыстың орындалуын
сипаттайды. Модульді
қамтамасыз етеді.
зерделеу нәтижесінде

Еңбекті қорғау
қағидаларын
сақтауы тиіс.
Малдан алынатын
шикізат бойынша
тауартану.
Тері мен былғарыны
өңдеу технологиясы.
Өндіріс жабдықтары
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білім алушылар
былғары, аң терісі және
тондық қой терісін өңдеу
технологиясын:
механикалық операцияларды, теріні органикалық және органикалық
емес қосылыстармен
илеу, бояу, майлау, кептіру, ылғалдату операцияларын және басқа да
механикалық операцияларды жүргізуді меңгеруі тиіс.
Технологиялық процестің жалпы ұйымдастыру,
орындалған жұмыстар
сапасы мен көлемдеріне
бақылау жүргізу.
Модульді зерделеу
кезінде: технологиялық
процесті ұйымдастыру
және өндірістік учаске
жұмыстарын басқару;
технологиялық жұмыстарды жүргізу үшін
жұмыс-сметалық
құжаттаманы құру; аң
терісінің және тондық
қой терісінің бұйымдарын өндірудің технологиялық процестерін
орындау көлемдеріне
есеп жүргізу және ілеспе

2. Жартылай фабрикатты өндіру бойынша
орындалатын технологиялық процестер мен
операцияларға бақылауды жүзеге асырады.
3. Аң терісі өндірісінде
ферментативтік
препараттардың,
тотықтандырғыштардың қолданылуына
және малмалардың
пайдаланылуына
практикалық бақылау
жүргізеді.
4. Тері өндірісінде және
аң терісінің шикізатын
және тондық қой терісін өңдеу кезінде
дайындық процестерінің және операцияларының жүргізілуіне
бақылауды жүзеге
асырады.
5. Технологиялық
операцияларды
жүргізу: теріні орау,
жуу, майсыздандыру,
жүнсіздендіру және
күлдеу және
жұмсарту тәсілдерін,
шикізат пен сирақты
механикалық өңдеу,
тұздау, ашыту

және механизация.
Аң терісінен және
тондық қой терісінен
жасалатын
бұйымдарды үлгілеу.
Аң терісінен және
тондық қой терісінен
жасалатын
бұйымдарды
құрылымдау.
Малдан алынатын
шикізатты
стандарттау,
сертификаттау және
метрология.
Сала экономикасы.
Кәсіпкерлік қызмет
негіздері
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құжаттарды рәсімдеу
кезінде әрекет етуші
нормативтік құжаттарды
қолдану тиіс.

операцияларын
таңдайды және
олардың тері қасиетіне
әсерін анықтайды.
5. Өңдеу: кептіру,
ылғалдату, ашыту, тері
қабатын жақсарту және
тері мен былғарыны
басқа да механикалық
өңдеу операцияларына
бақылауды жүзеге
асырады.
6. Қой терісінің өндірісі
бойынша өндірістік
қызметке қатысты
басқа да әрекет етуші
нормативтік
құжаттамаларды
пайдаланады.
7. Аң терісінен және
тондық қой терісінен
жасалатын бұйымдарды
пішу және тігу бойынша тапсырмаларды
таңдайды.
8. Теріні илеу және тігу
цехтеріндегі жұмыстарды ұйымдастырады
және жүзеге асырады.
9. Өндірістік учаскеде
қауіпсіздік техникасы
мен өндірістік санита-
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рияның сақталуына
бақылауды жүзеге
асырады.
10. Тері-былғары, аң
терісі және тондық
қой терісі шикізатын
сақтау қоймалары
(өндірістік орынжайлар) үшін ветеринария-санитариялық
қағидалардың
сақталуына бақылауды
жүзеге асырады.
11. Былғары өндірісінің
экологиялық
проблемаларына
жүйелі бақылау жүргізеді және оларды
кешенді шешу жолдарын қарастырады.
12. Мамандық стандарттарын және оларды
бақылау әдістерін
меңгереді.
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КҚ 13
«Техник-технолог»
біліктілігі бойынша
жұмыстарды орындау

КМ 13
Диплом алды
практика.

Аң терісі мен қой терісі
бұйымдары өндірісінің
технологиясын біледі.

Оқыту нәтижесі: 1) «Техник-технолог»
біліктілігін алу.
Бағалау
Базалық құрылымды
өлшемшартқолдана отырып, эскиз
тары
бойынша киімді үлгілейді.
2. Аң терісінің және
тондық қой терісінің
жартылай дайын өнімдерінен киім композицияларын құрайды.
3. Киім құрылымының
сызбасы негіздерін
қолданады.
4. Киім қүрылымының
сызбасын, киімді жобалау үшін қажетті адам
сұлбасының өлшемдік
белгілерінің анықтамасын есептейді.
5. Өлшемдер мен өлшемдік белгілерді:
бойды, кеуде айналымын, бел айналымын
және бөксе айналымын
(әйелдерде) анықтауды
жүргізеді.
6. Аң терісінен жасалған және тон киімдерінің композицияларын
орындау үшін сызба
үлгі жасау дағдыларын

Диплом алды
практика.
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меңгереді.
7. Ақауларды міндетті
түрде жоя отырып, аң
терісін және тондық
қой терісін сатылы
пішуді жүргізеді.
8. Теріні илеу-тігу
өндірісінде қолданылатын тігу технологиясын
жүргізеді.

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

