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Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің  

2017 ж.»_____»______________  

№___________ бұйрығына 

 28  қосымша 

Техникалық және кәсіптік білім берудің 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ  

 

Білім беру коды және бейіні: 0500000 -  Қызмет көрсету, экономика және басқару 

Мамандығы: 0505000 – Фото ісі 

Біліктілік*: 050502 2 – Фотозертханашы 

 050503 2 – Фотограф 

 050504 3 – Фототехник 

Оқыту нысаны: күндізгі 

Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай 

   негізгі орта білім базасында 
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі 

ЖБП Жалпы білім беретін пәндер** + + + 1448    1-3 

БМ Базалық модульдер    268 58 210  3-4 

БМ 01 Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану  + + + + +   

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру  + + + + +   

БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру  +  + + +   
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  «050502 2 – Фотозертханашы» біліктілігі         

КМ Кәсіптік модульдер    404 76 148 180 3-4 

КМ 01 Фотозертханада автоматтандырылған жабдықтарға 

қызмет көрсету 

+  + + + + +  

КМ 02 Өңдеу үшін ертінділерді дайындау және 

фотоматериалдарды тестілеу 

+  + + + +   

КМ 03 Сандық суреттерді пысықтау +  + + + + +  

КМ 04 Заманауи қондырғыларда суретті басып шығару  + + + + + +  

КМ 05 Фотозертханашының білікті жұмысын орындау    +   +  

БҰАМ 

01 

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер    +     

АА   01 Аралық аттестаттау    144     

ҚА   01 Қорытынды аттестаттау     36     

 «050503 2 – Фотограф» біліктілігі         

КМ Кәсіптік модульдер    472 78 178 216 3-4 

КМ 06 Павильонда және сыртта портреттік фототүсірілімді 

орындау 

+  + + + + +  

КМ 07  Іс-шаралардың бейнетүсірілімін орындау  +  + + + + +  

КМ 08 Фотоөнімдерді әзірлеу +  + + + +   

КМ 09 Фотографтың біліктілік жұмыстарын орындау +  + +   +  

БҰАМ 

02 

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер    +     

АА   02 Аралық аттестаттау    72     

ҚА   02 Қорытынды аттестаттау     36     

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 

жиыны 

   2880     

Орта буын маманы 

 «050504 3- Фототехник» біліктілігі         

БМ Базалық модульдер    248 188 60  5-6 

БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру +   + + +   

БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және 

бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін 

қолдану 

 

+ + 

+ +    
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БМ 05 Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін 

қолдану 

 + + + +    

КМ Кәсіптік модульдер    868 108 256 504 5-6 

КМ 10 Технологиялық тәртіптердің сақталуын бақылау және 

фотографияның жаңа технологиялық процестерін 

енгізу 

 + + + + +   

КМ 11 Фото өнерде әр түрлі жанрда көркем фотосуреттерді 

жасау 
+  + + + + +  

КМ 12 Бейнематериалдардың монтажын жасау +  + + + + +  

КМ 13 Фотоөнімдердің үлгілік түрлерін әзірлеу  + + + + +   

КМ 14 Фототехниктің білікті жұмысын орындау    +   +  

БҰАМ 

03 

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер    +     

ДЖ 01 Дипломдық жобалау***    216     

АА   03 Аралық аттестаттау    36     

ҚА   03 Қорытынды аттестаттау     72     

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны    1440     

 Міндетті оқытуға жиыны    4320     

К Консультациялар оқу жылы үшін 100 сағаттан артық емес  

Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес   

 Барлығы:    4960     
 Ескерту: 

*       Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді. 

**     ЖБП модульдерге кіріктірілуі мүмкін. 

***   Оқу орнының қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге қайта 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. 
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Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің  

2017 ж.»_____»______________  

№___________ бұйрығына 

 29  қосымша 

Техникалық және кәсіптік білім берудің 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ  

 

Білім беру коды және бейіні: 0500000  -    Қызмет көрсету, экономика және басқару 

Мамандығы: 0505000  –   Фото ісі 

Біліктілік*: 050502 2  –  Фотозертханашы 

 050503 2  –  Фотограф 

 050504 3  –  Фототехник 

Оқыту нысаны: күндізгі 

Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай; 1 жыл 10 ай 

жалпы орта білім беру негізінде 
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі 

БМ Базалық модульдер    348 130 218  1-4 

БМ 01 Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы 

қолдану 
 

+ + + + +   

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру  + + + + +   

БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру  +  + + +   
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БМ 06  Қазақстанның тарихын, әлемдік 

қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну 

   + +    

  «050502 2 – Фотозертханашы» біліктілігі         

КМ Кәсіптік модульдер    404 76 148 180 3-4 

КМ 01 Фотозертханада автоматтандырылған 

жабдықтарға қызмет көрсету 

+  + + + + +  

КМ 02 Өңдеу үшін ертінділерді дайындау және 

фотоматериалдарды тестілеу 

+  + + + +   

КМ 03 Сандық суреттерді пысықтау +  + + + + +  

КМ 04 Заманауи қондырғыларда суретті басып шығару  + + + + + +  

КМ 05 Фотозертханашының білікті жұмысын орындау    +   +  

БҰАМ 01 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер    +     

АА   01 Аралық аттестаттау    72     

ҚА   01 Қорытынды аттестаттау     36     

 «050503 2 – Фотограф» біліктілігі         

КМ Кәсіптік модульдер    472 78 178 216 3-4 

КМ 06 Павильонда және сыртта портреттік 

фототүсірілімді орындау 

+  + + + + +  

КМ 07  Іс-шаралардың бейнетүсірілімін орындау  +  + + + + +  

КМ 08 Фотоөнімдерді әзірлеу +  + + + +   

КМ 09 Фотографтың біліктілік жұмыстарын орындау +  + +   +  

БҰАМ 02 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер    +     

АА   02 Аралық аттестаттау    72     

ҚА   02 Қорытынды аттестаттау     36     

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 

жиыны 

   1440     

Орта буын маманы 

 «050504 3- Фототехник» біліктілігі         

БМ Базалық модульдер    248 188 60  5-6 

БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру +   + + +   

БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және 

бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін 

қолдану 

 

+ + 

+ +    
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БМ 05 Кәсіптік қызметте экономиканың базалық 

білімдерін қолдану 

 + + + +    

КМ Кәсіптік модульдер    868 108 256 504 5-6 

КМ 10 Технологиялық тәртіптердің сақталуын бақылау 

және фотографияның жаңа технологиялық 

процестерін енгізу. 

 + + 

+ + + 

  

КМ 11 Фото өнерде әр түрлі жанрда көркем 

фотосуреттерді жасау 
+  + 

+ + + + 
 

КМ 12 Бейнематериалдардың монтажын жасау +  + + + + +  

КМ 13 Фотоөнімдердің үлгілік түрлерін әзірлеу  + + + + +   

КМ 14 Фототехниктің білікті жұмысын орындау    +   +  

БҰАМ 03 Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер    +     

ДЖ 01 Дипломдық жобалау**    216     

АА   03 Аралық аттестаттау    36     

ҚА   03 Қорытынды аттестаттау     72     

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны    1440     

 Міндетті оқытуға жиыны    2880     

К Консультациялар оқу жылы үшін 100 сағаттан артық емес  

Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес   

 Барлығы:    3312     
Ескерту: 

*        Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді. 

**    Оқу орнының қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге қайта 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 ж.»_____»______________  

№___________ бұйрығына 

 30  қосымша 

 

Техникалық және кәсіптік білім берудің  

ҮЛГІЛІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Білім беру коды және бейіні: 0500000  -    Қызмет көрсету, экономика және басқару 

Мамандығы: 0505000  –   Фото ісі 

Біліктілік: 050502 2  –  Фотозертханашы 

 050503 2  –  Фотограф 

 050504 3 – Фототехник 

  

Базалық және 

кәсіптік 

құзыреттер 

Модульдің атауы Модульге қысқаша шолу Оқыту нәтижелері және бағалаудың 

өлшемшарттары 

Модульді 

қалыптастыру-

шы пәндер 

Базалық модульдер 

БҚ 1. Кәсіптік 

қызмет аясында 

кәсіптік 

лексиканы 

қолдану 

БМ 01. Кәсіптік 

қызмет аясында 

кәсіптік лексиканы 

қолдану  

Бұл модуль кәсіби 

қызметте қазақ (орыс) 

және шетел тілінде ауызша 

және жазбаша түрде 

қарым-қатынас жасауға 

қажетті білімдерді, 

икемдер мен дағдыларды 

сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар іскерлік қазақ 

(орыс) және шетел тілінің 

және кәсіптік лексиканың 

негіздерін меңгеруі тиіс. 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар кәсіптік 

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі 

саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел 

тіліндегі терминологияны меңгеру. 

Кәсіптік қазақ 

(орыс) тілі 

Кәсіптік шетел 

тілі Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Кәсіптік тілдесу үшін 

қажетті, мамандық бойынша 

лексика-грамматикалық 

материалды меңгереді.  

2. Мамандығы бойынша 

терминологияны қолданады. 

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді 

аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Кәсіби бағыттағы 

мәтіндерді оқиды және 

аударады (сөздікпен); 

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел 

тілдерінде кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу. 
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бағыттағы мәтіндерді оқу 

және аудару үшін 

(сөздікпен) қажетті қазақ 

(орыс) және шетел тілінің 

лексикалық және 

грамматикалық 

минимумын меңгеруі тиіс.  

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Жағдайға байланысты 

қисынды және ретті пікір 

айта алады. 

2. Кәсіби қарым-қатынас 

үдерісінде диалог жүргізе 

біледі. 

БҚ 2. Іс 

қағаздарын 

мемлекеттік 

тілде құрастыру 

және рәсімдеу 

БМ 02. Мемлекеттік 

тілде іс қағаздарын 

құрастыру 

Бұл модуль мемлекеттік 

тілде іс қағаздарын 

жасауға және рәсімдеуге 

қажетті білімдерді, 

икемдер мен дағдыларды 

сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар мынадай 

білімдерді: мемлекеттік 

тілде іс жүргізу негіздерін; 

құжаттарды жасау 

тәсілдері мен 

функцияларын; 

құжаттардың жіктелуін, 

тасымалдағыштарын, 

мақсатын, құрамдас 

бөліктерін, рәсімдеу 

ережелерін меңгеруі тиіс. 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: 

ұйымдық-өкімдік, 

ақпараттық-анықтамалық 

құжаттармен жұмыс істеуі; 

кәсіптік қызметте қажетті 

қызметтік құжаттарды 

мемлекеттік тілде 

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік 

технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-

өкімдік және ақпараттық-анықтамалық 

құжаттармен жұмыс істеу. 

Мемлекеттік 

тілде іс 

қағаздарын 

жүргізу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Құжаттардың түрлері мен 

жіктелуін сипаттайды. 

2. Құжаттардың ақпараттық 

және коммуникативтік 

функциясын түсінеді. 

3. Құжаттардың құрылымын 

анықтайды. 

4. Қызметтік құжаттардың 

негізгі деректемелерін 

қолданады. 

5. Құжаттың мәтініне 

қойылатын талаптарды 

сақтайды. 

6. Компьютерлік 

технологияларды қолдана 

отырып, ұйымдық-өкімдік 

және ақпараттық-

анықтамалық құжаттармен 

жұмыс жасайды. 

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін 

құжаттарды мемлекеттік тілде жасау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Қазақстан 

Республикасының Еңбек 
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құрастыруы тиіс.  

 

кодексіне 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. 

 

 

 

 

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. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: дене 

тәрбиесінің әлеуметтік-

биологиялық 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; 

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және 

салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау. 

Дене тәрбиесі 

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Салауатты өмір салты 

негіздері мен қағидаларын 

ұғынады. 

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 

өлшемшарт-тары: 

1. Командалық спорттық 

ойын ережелерін сақтайды. 

2. Дене тәрбиесі 
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кәсіптік тұрғыда маңызды 

физикалық және 

психомоторлық 

қабілеттерді дамытуы; 

өзін-өзі бақылау және 

организмнің 

функционалдық жай-күйін 

бағалау дағдыларын 

меңгеруі тиіс. 

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) Жарақаттану және жазатайым 

оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық 

көмек көрсету.  

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Дене тәрбиесі 

жаттығуларымен айналысу 

кезінде жарақаттардың 

туындау себептерін, 

жарақаттанудың алдын алу 

тәсілдерін түсінеді.  

2. Жарақаттар кезінде 

дәрігерге дейінгі көмек 

көрсетеді. 

БҚ 4. Құқықтық 

негіздерді 

түсіну, өзін 

және өзінің 

қоғамдағы 

орнын сезіну, 

әлеуметтік, 

саяси, 

этникалық, 

конфессиялық 

БМ 04. Қоғам мен 

еңбек ұжымында 

әлеуметтену және 

бейімделу үшін 

әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану 

Бұл модуль әлемнің 

философиялық бейнесін 

зерттеу, мәдениеттің 

болмысы мен арналуын 

түсіну; азаматтық 

құқықтар мен міндеттерді 

сақтау; қоғамның даму 

заңдылықтары мен 

перспективаларын, қазіргі 

замандағы әлемнің 

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық 

мәселелерді жақсы білу. 

Философия 

негіздері 

Мәдениеттану 

Құқық негіздері 

Әлеуметтану 

және саясаттану 

негіздері 

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Негізгі философиялық 

ұғымдарды меңгереді. 

2. Философия тарихындағы 

таным үдерісінің мәнін және 

таным үдерісіне қарай әр 

түрлі пікірлерді түсінеді.  

3. «Диалектика», 

«диалектика заңдары», 
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және мәдени 

айырмашылықт

арды 

төзімділікпен 

қабылдау 

әлеуметтік-саяси 

үдерістердің даму 

үрдістерін түсіну негізінде 

ойлау мәдениетін 

қалыптастыруға қажетті 

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; 

«тұрмыс», «материя», 

«қозғалыс», «кеңістік және 

уақыт»  ұғымдарының 

мәндерін сипаттайды.  

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 

өлшемшарт-тары: 

 

1. Тұлғаның өмірдің, 

мәдениеттің және 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 

тұжырымдайды. 

4. Өмір шындығы мен мәні 

туралы әр түрлі пікірлерді 
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жалпы адами адамгершілік 

құндылықтар мен 

гуманистік дүниетаным 

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.  

 

талдайды, осы түсініктерге 

қатысты өз пікірін 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасының 

халықтары мәдениетінің әлемдік өркениеттегі 

рөлі мен орнын түсіну. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Отандық мәдениеттің 

тарихын, дәстүрлі 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 

моральдық-адамгершілік құндылықтар мен 

нормаларды түсіну. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Әртүрлі мәдениеттер мен 

өркениеттердің нысандарын 

және түрлерін, тарихын 

сипаттайды.  

2. Әлемдік және дәстүрлі 

діндердің тарихын біледі 

және қазіргі жағдайын 

түсінеді. 

3. Экстремисттік, 

радикалдық және 

террористтік идеологияны 

ажырата алады. 

4. Әлеуметтік, этникалық, 
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конфессиялық және мәдени 

ерекшеліктерді 

толеранттылықпен 

қабылдайды. 

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-

құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды 

білу. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Құқықтың мәнісін және 

негізгі белгілерін түсінеді. 

2. Заңдылық және құқықтық 

тәртіп ұғымдарын біледі 

және қағидаттарын сақтайды.  

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салаларын 

білу. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 

ережелеріне сәйкес 

азаматтың жеке тұлғалық 

қалыптасуының құқықтық 

мәртебесін түсінеді.  

2. Әкімшілік реттеу 

әдістерін сипаттайды.  

3. Әкімшілік және сыбайлас 

жемқорлық құқық 

бұзушылықтар үшін 

жауапкершіліктің 

қажеттілігін түсінеді. 

4. Азаматтық және отбасы 

құқығының негізгі 

ережелерін біледі. 

5. Салық түрлері туралы 

ақпаратты меңгереді. 

6.  Қылмыстық 

жауапкершілікті және оның 
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туындау негіздемесін 

түсінеді.  

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес 

өзінің құқықтарын қорғай білу. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Қызметкердің Еңбек 

кодексіне сәйкес құқықтары 

мен міндеттерін түсінеді. 

2.  Жұмысшы мен жұмыс 

берушінің материалдық және 

тәртіптік жауапкершілігін 

ажыратады. 

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және 

саясаттанудың негізгі ұғымдарын білу. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Негізгі политологиялық 

ұғымдарды: 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 
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біледі. 

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси 

үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Қазіргі әлемдегі 

Қазақстанның орны мен 

рөлін түсінеді. 

2. Қазақстан 

Республикасының саяси 

жүйесінің құрылымын 

сипаттайды. 

3. Саяси мәдениеттің жұмыс 

істеу мәні мен 

заңдылықтарын түсінеді. 

БҚ 5. Заманауи 

экономикалық 

жүйенің 

заңдылықтарын 

және қызмет 

ету тетіктерін 

түсіну 

БҚ 05 Кәсіптік 

қызметте 

экономиканың 

базалық білімдерін 

қолдану 

Бұл модуль қазіргі 

экономикалық жүйенің 

заңдылықтары мен 

тетіктері туралы, нарық 

тетіктері мен мемлекеттік 

реттеу әдістері туралы 

кешенді түсінік 

қалыптастыру үшін 

қажетті білімдерді, 

икемдер мен дағдыларды 

сипаттайды.    

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: экономикалық 

теория негіздерін; 

экономикалық жүйелердің 

жалпы негіздерін; 

макроэкономика 

негіздерін; экономиканың 

өзекті мәселелерін; 

«Жасыл экономиканың» 

Оқыту нәтижесі: 1)  Экономикалық теория 

саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру. 

Экономика 

негіздері 

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Экономикалық 

терминдерді біледі, 

нарықтық экономика 

заңдылықтары мен 

қағидаттарын түсінеді. 

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, жоспарлар түрлерін, 

негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Жоспарлаудың негізгі 

кезеңдері мен мазмұнын 

сипаттайды.  

2. Математикалық әдістерді 
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негізгі міндеттерін 

меңгеруі тиіс. 

Модульді зерделеу кезінде 

білім  

алушылар: негізгі 

экономикалық мәселелерді, 

экономика теориясы мен 

бизнес негіздерінің 

тұжырымдық ережелерін 

түсінуі; елдің әлеуметтік-

экономикалық дамуының 

басым бағыттарын 

анықтауы тиіс. 

қолдана отырып, 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 

өлшемшарт-тары: 

1. Әлемдік экономиканың 

даму үрдістерін 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 

өлшемшарт-тары: 

1. Кәсіпкерліктің 

мақсаттарын, факторларын 

және даму шарттарын 

 сипаттайды. 

2. Қазақстандағы кәсіпкерлік 

қызметтің заманауи 

ұйымдастырушылық-

құқықтық нысандарын 

сипаттайды. 

3.  Кәсіпкерлік қызметтің 

жетістігін анықтайтын 

факторларды түсінеді. 

4. Бизнес жоспарды құру 
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негіздерін меңгереді. 

БҚ 6.  

Қазақстанның 

тарихын, 

әлемдік 

қоғамдастық-

тағы рөлі мен 

орнын түсіну 

БМ 06.  

Қазақстанның 

тарихын, әлемдік 

қауымдастықтағы 

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. 

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды  

түсіну. 

Қазақстан 

тарихы 

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Ежелгі дәуірден қазіргі 

кезеңге дейінгі тарихи 

оқиғалар хронологиясын 

біледі және мәнін түсінеді. 

2. Қазақ халқының 

жалпытүркі 

қауымдастығындағы, көшпел

і өркениет 

жүйесіндегі, Еуразия 

әлемі халықтарының тарихи-

мәдени қауымдастығының 

дамуындағы рөлі мен орнын 

анықтай біледі. 

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 себеп-

салдарлық байланысын анықтау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-тары: 

1. Қазақстан тарихының 

тұтастығы мен жүйелілігін 

көрсететін және сипаттайтын 

негізгі фактілерді, үдерістер 

мен құбылыстарды 

анықтайды. 

2. Тарихи оқиғалардың 

арасында байланыс 



18 

 

 

 

орнатады. 

3. Тарихи дереккөздерді 

пайдаланады. 

Кәсіптік модульдер 

«050502 2 - Фотозертханашы» біліктілігі 

КҚ 1. 

Фотозертха-

наның 

автоматтан-

дырылған 

жабдығына 

қызмет 

көрсетеді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМ 01. 

Фотозертханада 

автоматтандырылған 

жабдықтарға қызмет 

көрсету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бұл модуль жұмыс 

нәтижелілігін, станциялық 

телекоммуникациялық 

жабдықтарға қызмет 

көрсету үшін қажетті 

дағдылар мен білімдерді 

сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: алдыңғы 

фотографиялық 

технологиялардың 

тарихын; минилабтардың, 

фильм-процессорлардың, 

ағынды, лазерлік және 

сублимациялық 

принтерлердің 

құрылғыларын; 

фотозертхана 

жабдықтарын, кәсіби 

лексика мен 

терминологиясын  

алдын алу қағидаларын 

меңгеруі тиіс. 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: 

фотографиялық технология 

тарихы бойынша - 

дагеротипия, ылғалды 

Оқыту нәтижесі: 1) Фотографиялық процестерді 

дамыту тарихын зерделеу. 

Фотография 

теориясы 

Фотоаппарату

ра және 

фотожабдық 

Фотомате-

риалдарды 

өңдеу 

техноло-

гиясы 

Кәсіптік 

практика 

(оқу-

таныстыру) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Аса сезімтал материалдарды 

ашу тарихы бойынша ақпаратқа 

ие. 

2. «Обскура камерасы» феноменін 

және оны суретшілермен 

пайдалану тарихын біледі. 

3. Веджвуд пен Хемри 

ағылшындықтарының тәжірибесі 

туралы ақпаратты біледі. 

4. Нисефор Ньепстің гелиография 

өнертабысының тарихын біледі. 

5. Ньепс және Дагардың ортақ 

іздестірулер туралы және 

дагеротипия өнертабыстары 

туралы ақпаратты біледі. 

6. Дагеротипия технологиясы 

туралы түсінігі бар. 

7. Ылғалды процестердің 

ерекшеліктерін біледі. 

8. Амбротипия техникасы туралы 

ақпаратқа ие. 

9. Классикалық негативті-

позитивті процестер 

технологиясын біледі. 

10. Түрлі-түсті фотосуреттерді 

дамыту және өнертабыс тарихын 

біледі. 
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коллоидтық процесті, 

амбротипияны, 

броможелатиндік процесс 

бойынша; минилаб және 

фильм-процессорлардың 

құрылысы бойынша; 

ағынды, лазерлік және 

сублимациялық 

принтерлер бойынша;  

фотозертханада 

автоматтандырылған 

жабдықтарға қызмет 

көрсету және олардың 

профилактикасы бойынша 

білімді меңгеруі тиіс. 

 

Оқыту нәтижесі: 2) Автоматтандырылған 

жабдықтарға қызмет көрсету. 

 

 

 

 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Қауіпсіздік техникасы 

ережелерін сақтайды.  

2. Кәсіби лексика мен 

терминологияны қолданады. 

3. Минилабтар мен принтерлер 

құрылғысына бағытталады. 

4. Фильм-процессорларда 

фотоүлдірлерді қалай шығару 

керектігін біледі. 

5. Минилабтарда және 

процессорларда қалай басып 

шығару қажеттігін біледі. 

6. Минилаб түйіндері мен 

агрегаттарының жұмысқа 

қабілеттілігін тексереді. 

7. Жылыту блогы ауысымның 

басына кіреді және 

температуралық режимге шығуын 

тексереді. 

8. Минилаб объективтер 

линзаларын арнайы майлықтармен 

сүртеді. 

9. Кассеталарда (дүкендерде) жаңа 

фотоқағаз рулондарын заряд 

қабына немесе жарықтан қорғау 

жайларында орнатады. 

10. Пайдалану жөніндегі 

нұсқаулықты сақтайды. 

 

Оқыту нәтижесі: 3) Фотозертхана (фотостудия) 

жұмысының ерекшелігімен танысады. 

Бағалаудың 1. Қауіпсіздік техникасы 
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өлшемшарт-

тары: 

 

ережелерін сақтайды.  

2. Жер сілкінісі және өрт кезінде 

эвакуациялау бағыттары мен 

қосалқы шығатын жерлерді біледі. 

3. Қызметкер тәртібінің және 

апаттық жағдайлардың ережелерін 

сақтайды. 

4. Фотостудияның есептік және 

технологиялық құжаттамасын 

біледі. 

5. Ұйымдастыру құрылымын, 

лауазымдық нұсқаулықтарды 

біледі.  

6. Студияның түсіру 

аппаратураларын біледі. 

7. Студияның жарықтандыру 

аппаратураларын біледі. 

8. Студияның технологиялық ашу 

жабдықтарын біледі. 

9. Студияның технологиялық 

баспа жабдығын біледі.  

10. Фотозертханашы, фотограф 

жұмысының ерекшелігін біледі. 

11. Фотозертханашы, фотограф 

көмекшісінің қызметтік 

міндеттемелерін орындайды. 

12. Кәсіби лексика мен 

терминологияны қолданады. 

13. Біліктілік жұмысы жөніндегі 

есеп үшін материал жинақтайды 

және жүйелейді.                                                 

14. Біліктілік жұмысында 

дизайнердің білімдерін, икемдер 

мен дағдыларын көрсетеді. 
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КҚ 2. Өңдеу 

үшін 

ертінділерді 

дайындау және 

фотоматериалд

арды тестілеу 

 

КМ 02. Өңдеу үшін 

ертінділерді 

дайындау және 

фотоматериалдарды 

тестілеу 

 

Бұл модуль  жұмыс 

ертінділерін әзірлеу және 

фотоматериалдарды 

тестілеу үшін қажетті 

дағдылар мен білімдерді 

сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: күміс құрамды 

ертінділерді сақтау және 

тапсыру ережелерін; 

хикаттармен жұмыс жасау 

кезінде қауіпсіздік 

техникасының ережелерін;  

жұмыс ертінділерді 

регенерациялау және жою 

ережелерін; 

фотоматериалдарды 

тестілеу тәртібі және 

ережелерін меңгеруі тиіс.  

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: жұмыс 

ертінділерін әзірлеуде;  

күміс құрамды және 

пысықталған ертінділерді 

жинау және сақтауда; 

фотоматериалдарды 

тестілеу жүргізуде; 

денситометрмен жұмыста; 

қажетті түрлі-түсті 

коррекцияны есептеуде 

икемдер мен  дағдыларды 

меңгеруі тиіс. 

 

Оқыту нәтижесі: 1) Жұмыс ертінділерін дайындау. Фотография 

теориясы 

Фотоаппарату

ра және 

фотожабдық 

Фотоматериал

дарды өңдеу 

техноло-

гиясы 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Химикаттарды сақтау 

ережелерін сақтайды. 

2. Ашылатын және бекітілетін 

ертінділерде химикаттардың мәнін 

біледі. 

3. Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу 

ережесін сақтайды. 

4. Қышқылдарды араластыру 

кезінде көзілдірікті, қолғапты, 

алжапқышты пайдаланады. 

5. Ерітінді кіретін ыдыста 

жапсырмалардың сәйкес келуін 

қадағалайды.  

6. Рецептураға сәйкес 

химикаттарды еріту тәртібін 

сақтайды. 

7. Сақталатын заттардың төрттен 

бірінің ертіндісімен 

анықтағыштарды дайындайды. 

8. Жұмысшыларға дейін 

концентрациялық ерітінділерді 

қосу ережелері мен нормаларын 

сақтайды. 

9. Пайдаланылған ерітінділерді 

жинау және жою қағидаларын 

сақтайды. 

10. Күміс құрамды қалдықтарды 

сақтау және тапсыру ережелерін 

біледі. 

11. Минилаб жұмысы басталған 

кезде старттық ерітінділерді салу 

ережелерін сақтайды. 
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Оқыту нәтижесі: 2) Фотоматериалдарды тестілеу. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Фотоматериалдардың түрлері 

мен қасиеттері туралы ақпаратты 

біледі. 

2. Фотоматериалдарды тестілеу 

технологиясын қолданады. 

2. Фотоматериалдарды тестілеуді 

жүргізеді. 

3. Тестілеу процесінде 

денситометрді қолданады. 

4. Баспа жабдықтарына тиісті 

түрлі-түсті түзетуді енгізеді. 

 

КҚ 3. Цифрлық 

кескінді 

өңдейді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМ 03. Цифрлық 

кескінді өңдеу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осы модуль өңдеу және 

ретуштеу үшін қажетті 

сандық фото және 

бейнекөріністерді 

компьютерлік 

технологиялар әдістерімен 

өңдеуді білім, білік және 

дағдыларды сипаттайды. 

Модульді  зерттеу 

нәтижесінде оқушылар 

меңгеруі  тиіс: аналогты 

фототүпнұсқаларды 

сканерлеу: фото және 

бейнекөріністерді 

компьютерлік 

технологиялар әдістерімен 

өңдеу. 

Модулді зерттеу кезінде 

білім алушылар дағдылар 

мен іскерліктер игеруі тиіс: 

аналогты фотоларды 

Оқыту нәтижесі: 1)Ұқсас фототүпнұсқаларды  

сканерлеу және цифрлау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Скандаушы құрылғыларымен 

жұмыс жасау ережелерін 

сақтайды. 

2. Жақтау-слайд-сканерге 

негативтерді салады. 

3. Негативті және позитивті 

түпнұсқаларын сканерлейді. 

Оқыту нәтижесі:2) Суретті кадрлеу. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Фотокомпозиция негіздері 

туралы ақпаратқа ие. 

2. Сандық суреттерді редакциялау 

және түзетудің компьютерлік 

бағдарламаларын пайдаланады. 

3. Суретті кадрлейді. 

4. Фигуралы жақтауларды 

шығармашылық түрде қолданады. 

Оқыту нәтижесі: 3) Геометриялық және 

хроматикалық қайшылықтарды жою. 

Бағалаудың 1. Перспективті және 
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сканерлеу: сандық фото 

және бейнекөріністерді 

қоса алғанда, кадрлеу, 

геометриялық және 

хроматалық 

бұрмалауларды жою, 

өткірлік және градациялық 

сипаттамалары жақсарту, 

адами тұлғалардың 

ретуштеу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

өлшемшарт-

тары: 

дисторсиондық ауытқуларды 

түзетеді. 

2. Хроматикалық аберрациялауды 

жояды. 

Оқыту нәтижесі: 4) Суреттің градациялық 

сипаттамаларын өзгерту және анықтығын жақсарту. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Жалпы немесе шектік 

анықтылығын жақсартады. 

2. Фонды көмескілейді. 

3. Динамикалық диапазонын 

кеңейтеді. 

4. Суреттің жалпы немесе 

жергілікті күшеюін және әлсіреуін 

жүргізеді. 

5. Ашықтықты және контрастты 

өзгертеді. 

6. Терең көлеңкелердегі 

детальдарды алады. 

7. Сурет шуларын басады. 

Оқыту нәтижесі: 5) Сурет түсін түзету. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Түрлі-түсті балансты қалпына 

келтіреді. 

2. Түрлі-түсті тон мен қанықтығын 

өзгертеді. 

3. Түстерді ішінара түзетеді. 

4. Түрлі-түсті суреттерді 

монохромға түрлендіреді. 

Оқыту нәтижесі: 6) Адам бетін өңдейді. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Қызыл көздердің дефектілерін 

жояды. 

2. Терідегі дақтарды, меңдерді, 

әжімдерді, кемшіліктерді алып 

тастайды. 

3. Компьютерлік макияжды 
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жүргізеді. 

4. Тұлға кемшіліктерін түзетеді. 

ПК 4. 

Фотоүлдірлерді 

шығару және 

заманауи 

қондырғыларда 

суреттерді 

басып шығару 

КМ 04. Заманауи 

қондырғыларда 

суреттерді басып 

шығару және 

фотоүлдірлерді 

шығару 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бұл модуль заманауи 

қондырғыларда суреттерді 

басып шығаруды орындау 

және фотоүлдірлерді 

шығару үшін қажетті 

дағдылар мен білімдерді 

сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар заманауи 

қондырғыларда суреттерді 

басып шығаруды және 

фотоүлдірлерді шығаруды 

меңгеруі тиіс. 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар:  фильм-

процессорлардың 

фотоүлдірлерін дайындау 

және салу; шығарғаннан 

кейін үлдірді кесу және 

сливерге орау; баспа 

қондырғыларын (минилаб 

және принтерлер) шығыс 

материалдарымен толтыру; 

баспа файлдардың базалық 

түзетуін жүргізу; 

ізтаңбаларды орау 

дағдыларын меңгеруі тиіс. 

Оқыту нәтижесі: 1) Минилаблардың фильм-

процессорлары арқылы  фотоүлдірлерді шығару. 

Фотография 

теориясы 

Фотоаппарату

ра және 

фотожабдық 

Фотоматериал

дарды өңдеу 

техноло-

гиясы. 

Суреттерді 

компьютер-

лік  өңдеу 

Кәсіптік 

практика 

(оқу-

таныстыру) 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Фильм-процессорлардың 

құрылғыларын біледі. 

2. Арнайы қармау арқылы 

кассеталардан фотоүлдірлердің 

зарядтық шеттерін шығарады.  

3. Үлдірдің зарядтық шетін 

перфокартаға (көшбасшыға) 

бекітеді.  

4. Фильм-процессорға үлдірмен 

бірге перфокартаны орнатады.  

5. Шығарылған үлдірді кеседі 

және сливерге орайды. 

Оқыту нәтижесі: 2) Минилабтар арқылы суреттердің 

фотобаспасын шығаруды орындау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Фотокомпозиция және түстану 

негіздерін біледі.  

2. Суретті басқа түрлі-түсті 

форматқа ауыстыру заңын 

қолданады. 

3. Фотоқағаз бумаларын жарық 

өтпейтін кассеталарға салады. 

4. Минилабқа кассеталарды 

орнатады және фотоқағаздарды 

жеткізуші білікшеге салады. 

5. Ерітінділерді жұмыс 

температурасына дейін 

қыздыруды қадағалайды. 

6. Минилаб және фотоқағаз 

профайлдары туралы білімі бар. 

7. Баспа файлдардың негізгі 
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параметрлерінің базалық 

түзетулерді жүргізеді. 

8. Автоматтандырылған түзетуді 

тапсырыс берушінің қалауы 

бойынша сөндіреді. 

9. Тапсырыстар бойынша басып 

шығарылған суреттерді бөледі 

және оларды пакеттерге орайды. 

Оқыту нәтижесі: 3) Принтерлер арқылы суреттердің 

баспасын шығаруды орындау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Бүріккіш принтерлердің, 

лазерлік, сублимациялық және 

қатты сиядағы принтерлердің 

негізгі айырмашылықтарын біледі. 

2. Принтерді түрлі-түсті сиямен 

толтырады немесе картридждерді 

ауыстырады. 

3. Қажетті форматтағы қағазды 

дайындайды. 

4. Сияның уақтылы толтырылуын 

немесе картридждердің 

ауыстырылуын қадағалайды. 

КҚ 5. 

Фотозертха-

нашы біліктілігі 

бойынша негізгі 

жұмыстарды 

орындау 

КМ 05. 

Фотозертханашы 

біліктілігі бойынша 

негізгі жұмыс 

түрлерін орындау 

Бұл модуль жұмыс 

нәтижелілігін, 

коммерциялық агент 

ретінде жұмыс істеу және 

біліктілік емтиханын 

тапсыру үшін қажетті 

дағдылар мен білімдерді 

сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: 

жұмыс процесін орындау 

Оқыту нәтижесі: 1) «Фотозертханашы» біліктілігі 

бойынша қосалқы жұмыстарды орындау. 

Кәсіптік 

практика 

(жұмыс 

біліктілігін 

алуға 

арналған 

практика) 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Қауіпсіздік техникасы 

ережелерін сақтайды.  

2. Пайдалану жөніндегі 

нұсқаулықты сақтайды. 

3. Минилаб түйіндері мен 

агрегаттарының жұмысқа 

қабілеттілігін тексереді. 

4. Ауысымның басында жылыту 

блогын қосады және 

температуралық режимге шығуын 
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үшін аппараттарға, 

жабдықтар мен 

материалдарға қызмет 

көрсету бойынша;  

жабдықтарды 

профилактикалау 

бойынша;  

фотосуреттерді басып 

шығару бойынша дағдылар 

мен білімдерді көрсетуі 

тиіс. 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: түсіру 

аппаратураларын, 

жарықтандыру және 

технологиялық 

жабдықтарды алдын алу 

бойынша қосалқы 

жұмыстарды орындауы; 

фотографияларды басып 

шығаруы; есептік 

құжаттамаларды толтыруы 

тиіс. 

 

тексереді. 

5. Минилаб объективтерінің 

линзаларын арнайы майлықтармен 

сүртеді. 

6. Кәсіби лексика мен 

терминологияны қолданады. 

Оқыту нәтижесі: 2) «Фотозертханашы» біліктілігі 

бойынша қосалқы жұмыстарды орындау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Өңдейтін ерітінділерді 

дайындайды. 

2. Шығару және баспа 

жабдықтарын ерітінділермен және 

шығыс материалдарымен 

толтырады. 

3. Стационарлық жабдықтарда 

суреттерді басып шығарады. 

4. Пайдаланылған ерітінділерді 

жою үшін жинайды. 

5. Фотоматериалдарды тестілейді. 

6. Фото-бейне-суреттерді өңдеу 

және бейне монтаж үшін негізгі 

компьютерлік бағдарламаларды 

қолданады. 

7. Фотоматериалдар 

шығындарының есебін жүргізеді. 

Оқыту нәтижесі: 3) «Фотозертханашы» біліктілігін 

алу. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Кәсіби әдепті сақтайды. 

2. Күміс құрамды ерітінділерді 

жинау және жою туралы 

ақпаратты біледі. 

3. Барлық қажетті параметрлер 

бойынша фото-бейне-суреттердің 

компьютерлік өңдеуін жүргізеді. 
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 4. Базалық түзетуді жүргізе 

отырып, минилабта әртүрлі 

көлемдегі фотографияларды басып 

шығарады. 

5. Фотоөнімдерді принтерде басып 

шығарады. 

6. Біліктілік жұмысын рәсімдейді. 

«050503 2 – Фотограф» біліктілігі 

КҚ 6. 

Павильонда 

және сыртта 

портреттік 

фототүсірілімді 

орындау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМ 06. Павильонда 

және сыртта 

портреттік 

фототүсірілімді 

орындау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бұл модуль жұмыс 

нәтижелілігін, павильонда 

және сыртта барлық 

жанрларда портреттік 

фототүсірілімді орындау 

үшін қажетті дағдылар мен 

білімдерді сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: фотография 

теориясын; 

фотокомпозиция 

мәселелерін; фотоөнердің 

негізгі суреттеу 

құралдарын; түстанудың 

жалпы негіздерін; 

фотографиялық және 

бейнелеу өнерінің 

тарихын; түсіру және 

жарықтандыру 

аппаратарын пайдалану 

ережелерін; сандық 

суреттерді түзету және 

редакциялау негіздерін; 

адамдармен 

психологиялық араласу 

Оқыту нәтижесі: 1) Жұмыс жағдайында түсіру 

аппаратураларын ұстау. 

Фотография 

теориясы 

Фото- және 

киноөнер 

тарихы 

Фотокомпо-

зиция және 

түстану 

Оптика 

негіздері 

Фотоаппа-

ратура және 

фотожабдық 

Фото және 

бейнетүсі-

рілімдер 

практикасы 

Суреттерді 

компьютер-

лік өңдеу 

Кәсіптік 

практика 

(өндірістік) 

 

 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Алыс және айна үлдірлі 

фотоаппараттардың құрылысы 

туралы білімдерге ие. 

2. Айна және псевдоайна сандық 

фотоаппараттардың құрылысы 

туралы білімге ие. 

3. Карданды камера туралы 

ақпаратқа ие. 

4. Объективтік және оптикалық 

ұштама құрылғылары туралы 

білімге ие. 

5. Объективті жарықтандырғыш 

туралы түсінігі бар. 

6. Жарықтандыру оптикасы 

туралы ақпаратқа ие. 

7. Объективтердің кең бұрышты, 

қалыпты, телевиктер деген 

жіктелуін біледі. 

8. Шифт объективтер туралы 

ақпаратқа ие. 

9. Объектив линзаларын тазалау 

ережелерін сақтайды. 

10. Аппаратура профилактикасын 

өткізеді. 
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ережелерін меңгеруі тиіс. 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: 

түсіру және жарықтандыру 

жабдықтарын алдын алу; 

композицияны анықтау 

және жарықтандыру 

кестесін салу; 

психологиялық бейнені 

жасау мақсатымен 

портреттелетіндерге әсер 

ету; сандық суреттерді 

түзету және редакциялау; 

фотосуреттердің сандық 

файлдарын жүйелі түрде 

мұрағаттандыру икемдері 

мен дағдыларын меңгеруі 

тиіс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Батарейкаларын ауыстырады 

немесе аккумуляторларын 

қуаттайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқыту нәтижесі: 2) Жарықтандыру 

аппаратураларын жұмыс жағдайында ұстау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Электр аппаратуралармен 

жұмыс қауіпсіздігінің техникасын 

сақтайды. 

2. Жарықтандыру құралдары 

құрылғыларын біледі. 

3. Бағытталған және шашыраңқы 

жарық құралдарының мақсатын 

біледі. 

4. Рефлекторлар мен рефракторлар 

схемалары туралы білімге ие. 

5. Импульсті жарық құралдарымен 

жұмыс жасай алады. 

 6. Шекті электр жүктеуді 

есептейді. 

7. Жанып кеткен шамдарды 

ауыстырады. 

Оқыту нәтижесі: 3) Кадр композициясын анықтау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Фотоөнер тарихын біледі. 

2. Композиция негіздерін біледі. 

3. Алтын қиылыс және үштен екі 

ережелеріне негізделеді. 

4. Жеке және топтық 

портреттердің негізгі 

композициялық схемаларын 

қолданады. 

5. Масштабты қатынастарды 

қолданады. 

6. Портреттік композицияларды 

реттейді. 
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7. Фастағы, профильдегі және 

үштен екідегі портреттерді 

түсіреді.  

 

 

Оқыту нәтижесі: 4) Павильонда жарықтандыру 

схемасын құру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Жарық түрлерінің - өсетін, 

толтыратын, модельдейтін және 

фондық - мақсатын біледі. 

2. Портреттік жарықтандырудың 

классикалық схемаларын 

қолданады. 

3. Адамдар мен топ құрамының 

жеке ерекшеліктеріне байланысты 

жарықтандыруды шығармашылық 

түрде құрайды. 

4. Тегіс және көлемді заттарды 

түсіру кезінде жарық береді. 

Оқыту нәтижесі: 5) Психологиялық бейнені құру 

мақсатымен портреттелушілерге әсер ету.  

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Фотоөнерде портреттік 

жанрдың даму тарихын біледі - 

Надардан Аведонға дейін. 

2. Адам қарым-қатынасының 

психологиялық негіздерін біледі. 

3. Клиенттің қажетті эмоционалды 

жағдайына қол жеткізеді. 

4. Іскерлік қарым-қатынас әдебін 

сақтайды. 

Оқыту нәтижесі:6) Фотофайлдарды жүйелеу және 

мұрағаттандыру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Фотофайлдарды 

мұрағаттандырудың компьютерлік 

бағдарламаларын қолданады. 

2. Фотосуреттер файлдарын 
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жүйелейді және сақтайды. 

3. Есептік құжаттаманы 

құрастырады. 

КҚ 7. Іс-

шаралардың 

бейнетүсірі-

лімін 

орындайды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМ 07. Іс-

шаралардың 

бейнетүсірілімдерін  

орындау  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бұл модуль жұмыс 

нәтижелілігін, әртүрлі іс-

шаралардың 

бейнетүсірілімін 

орындауға қажетті 

дағдылар мен білімдерді 

сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: түсіру бейне 

аппаратураларын 

пайдалану қағидаларын; 

сандық бейне суретін 

түзету және редакциялау 

негіздерін меңгеруі тиіс;  

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: 

жабдықтардың түсіру 

аппаратураларын 

профилактикадан өткізу; 

композицияны анықтау 

және жарықтандыру 

схемасын құру; 

сценарийлік-монтаждық 

жоспарға сәйкес 

бейнетүсірілімдерді 

жүргізу: сандық 

бейнетүсірілімдерді түзету 

және редакциялау; 

бейнетүсірілімдердің 

файлдарын жүйелі түрде 

Оқыту нәтижесі: 1) Бейнетүсірілімді дайындау. Фото- және 

киноөнер 

тарихы 

Фотокомпо-

зиция және 

түстану 

Фото және 

бейнетүсірі-

лімдер 

практикасы 

Суреттерді 

компьютер-

лік өңдеу 

Кәсіптік 

практика 

(өндірістік) 

 

Бағалау 

өлшемшарт-

тары 

1. Бейнекамера құрылғысы туралы 

ақпаратты біледі. 

2. Киноөнер тарихын біледі. 

3. Бейнеаппаратураны түсірілімге 

дайындайды. 

4. Бейнекамера аккумуляторларын 

қуаттайды. 

5. Сценарийлі жоспарды 

дайындайды. 

Оқыту нәтижесі: 2) Бейнетүсірілімді өткізу. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Бейне композиция негіздерінің 

білімдерін меңгереді. 

2. Қолдан және штативтен 

статикалық бейнетүсірілімді 

жүргізеді. 

3. Панорамалық бейнетүсірілімді 

жүргізеді (статика-панорама-

статика). 

4. Ілеспе түсірілімін жүргізеді 

(объекті барлық жерде кадрда 

юболады).  

5. Зуммерлеу дағдыларын 

меңгереді. 

Оқыту нәтижесі: 3) Бейнетүсірілімдердің файлдары 

мен дискілерін жүйелі түрде мұрағаттандыру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Фотофайлдарды 

мұрағаттандырудың компьютерлік 

бағдарламаларын қолданады. 

2. Фотосуреттер файлдарын 

жүйелейді және сақтайды. 



31 

 

 

 

мұрағаттандыру икемдері 

мен дағдыларын меңгеруі 

тиіс. 

 

3. Бейнетүсірілімдерді дискілерге 

жазады. 

4. Есептік құжаттаманы 

құрастырады. 

КҚ 8. 

Фотоөнімді 

әзірлеу 

 

КМ 08. Фотоөнімді 

әзірлеу 

Бұл модуль жұмыс 

нәтижелілігін, 

фотоөнімдердің 

виньеткаларын, ашық 

хаттарын, шақыру 

хаттарын, альбомдарын 

және басқа да түрлерін 

әзірлеу үшін қажетті 

дағдылар мен білімдерді 

сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: суреттер 

дизайны мен 

монтаждаудың 

компьютерлік 

бағдарламаларын; 

фотоөнімдердің 

виньеткаларының, шақыру 

хаттарының және басқа да 

түрлерінің үлгілік 

схемасын меңгеруі тиіс.  

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: 

фотоөнімдердің тиісті 

үлгілік кестелерін таңдау; 

қабаттармен жұмыс жасау; 

суреттердің масштабын 

ауыстыру; суреттерді 

монтаждау; жалпы 

Оқыту нәтижесі: 1) Виньеткаларды дайындау. Фотокомпо-

зиция және 

түстану 

Фото және 

бейнетүсірі-

лімдер 

практикасы 

Суреттерді 

компьютер-

лік өңдеу 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Виньеткалардың үлгілік 

схемаларын таңдайды. 

2. Фондық суреттерді таңдайды. 

3. Суреттерді өңдеудің 

компьютерлік бағдарламаларын 

қолданады. 

4. Портреттік суреттерді бір 

масштабқа келтіреді.  

5. Бірыңғай колористтік 

гаммаларға қол жеткізеді. 

6. Виньеткаларды басып 

шығарады. 

Оқыту нәтижесі: 2) Фотоөнімдердің ашық хаттарын, 

шақыру хаттарын және басқа түрлерін әзірлейді. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Тиісті үлгілік схемаларды 

таңдайды. 

2. Қаріпті таңдайды және мәтінді 

дайындайды.  

3. Портреттік суретке фонды 

таңдайды. 

4. Қабаттармен жұмыс жасайды. 

5. Жалпы колоритті ұстайтын 

суретті монтаждайды. 

6. Тапсырыс берушімен нәтиже 

бойынша келіседі. 

7. Фотоөнімдердің ашық хаттарын, 

шақыру хаттарын және басқа да 

түрлерін басып шығарады. 

Оқыту нәтижесі: 3) Фотоальбомдарды әзірлеу.  
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колоритті ұстау икемдері 

мен дағдыларын меңгеруі 

тиіс. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Альбомның үлгілік форматын 

таңдайды. 

2. Альбомның модульдік торының 

үлгілік нұсқаларын таңдайды. 

3. Фото суреттерді бөледі және 

масштабтайды. 

4. Қаріпті таңдайды және мәтін 

мен қолды беттеп қояды. 

6. Эскиздік макетін 

компоненттейді және тапсырыс 

берушімен келіседі. 

7. Фотоальбомды басып 

шығарады. 

 

КҚ 9. 

Фотограф-тың 

білікті 

жұмысын 

орындау 

КМ 09. Фотографтың 

білікті жұмыстарын 

орындау 

Бұл модуль  фотограф 

ретінде жұмыс жасау және 

білікті емтиханды тапсыру 

үшін қажетті дағдылар мен 

білімдерді сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: 

жұмыс процесін орындау 

үшін жабдықтарды игеру 

бойынша;  

жабдықтарды 

профилактикалау 

бойынша;  

фото-бейне-суреттерді 

түсіру бойынша дағдылар 

мен білімдерді көрсетуі 

тиіс. 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: түсіру 

Оқыту нәтижесі: 1) «Фотограф» біліктілігі бойынша 

көмекші жұмыстарды орындау. 

Кәсіптік 

практика 

(жұмыс 

біліктілігін 

алуға 

арналған 

практика) 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Фото-бейне-аппаратураларын 

профилактикасын жүргізеді 

2. Объективтің линзаларын 

тазалайды 

3. Аккумуляторды уақтылы 

қуаттайды. 

4. Жанып кеткен шамдарды 

ауыстырады. 

5. Есептік құжаттаманы 

толтырады. 

 

Оқыту нәтижесі: 2) «Фотограф» біліктілігі бойынша 

негізгі жұмыстарды орындау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Кәсіби әдепті сақтайды. 

2. Портреттелуші адамның жеке 

ерекшеліктеріне сәйкес жарықты 

белгілейді. 

3. Композицияны құрайды және 
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аппаратураларын алдын 

алу, жарықтандыру және 

технологиялық 

жабдықтарды алдын алу 

бойынша көмекші 

жұмыстарды орындауы; 

фото-бейнетүсірілімді 

жүргізуі; суреттерді 

компьютерлік өңдеуі; 

бейнені монтаждауы; 

есептік құжаттаманы 

толтыруы тиіс.  

көлемді және тегіс заттардың 

түсірілімін өткізеді 

4. Ең жақсы кадрларды таңдайды 

және тапсырыс берушімен 

келіседі. 

5. Алғашқы компьютерлік өңдеуді 

өткізеді 

 

Оқыту нәтижесі: 3) «Фотограф» біліктілігін алу. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 1. Балаларды аксессуарлармен 

түсіруді орындайды. 

2. Құжаттарға фототүсірілімді 

орындайды. 

3. Кадрлардың композицияларын 

құрайды. 

4. Фигураларды орналастырудың 

әртүрлі нұсқаларымен топтық 

портреттердің түсірілімін 

орындайды. 

5. Психологиялық портреттерді 

түсірген кезде қажетті 

эмоцияларды тудыртады. 

6. Шығармашылық стильде 

портреттерді орындайды (мысалы, 

ретро, гламур). 

7. Фотосессияны түсіреді. 

8. Кейінгі монтаждаумен 

бейнетүсірілімді өткізеді. 

9. Біліктілік жұмысын рәсімдейді. 

«050504 3 - Фототехник» біліктілігі 

КҚ 10. 

Технология-

лық тәртіптің 

сақталуын 

КМ 10. 

Технологиялық 

тәртіптің сақталуын 

бақылау және 

Бұл модуль технологиялық 

тәртіптердің сақталуын 

бақылау және 

фотографияның жаңа 

Оқыту нәтижесі: 1) Фотоүлдірлерді шығарудың 

технологиялық процестерін сақтау. 

Фотография 

теориясы 

Фото- және 

киноөнер 
Бағалаудың 

өлшемшарт-

1. Галогенидті күмісті 

фотографиялар технологиясын 
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бақылау және 

фотография-

ның жаңа 

технологиялық 

процестерді 

енгізу 

фотографияның жаңа 

технологиялық 

процестерді енгізу 

технологиялық 

процестерді енгізу үшін 

қажетті дағдылар мен 

білімдерді сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: күміс 

фотографиясының 

технологиясын зерттеуі; 

сандық фотографиясының 

заманауи технологиясын 

игеруі; ақпаратты іздеу 

ережелері және алгоритмін 

игеруі; өндірістік 

қатынастарың техникалық 

терминологиясы мен 

этикасын меңгеруі тиіс.  

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: кәсіби 

терминологияны еркін 

игеру дағдыларын; еңбек 

және технологиялық 

тәртіптің сақталуын 

бақылау процесінде 

әріптестермен араласу 

икемдерін; фото-бейне-

аппаратура мен 

жабдықтардың жаңа 

технологиялары мен 

жаңалықтары туралы 

ақпаратты табу және 

талдау икемдерін; 

аппаратура мен 

жабдықтарды сатып алу 

тары: қолданады. 

2. Фильм-процессорда 

температуралық режимнің 

сақталуын қадағалайды.  

3. Өңдеуші ерітінділер деңгейін 

тексереді. 

4. Фотоүлдірлерді шығару, оларды 

кесу және сливерге салу сапасын 

бақылайды. 

  

тарихы. 

Фотоаппарату

ра және 

фотожабдық 

Фотоматериал

дарды өңдеу 

техноло-

гиясы 

Оқыту нәтижесі: 2) Минилабтар арқылы 

фотобаспаның технологиялық процестерін сақтау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Фотоматериалдардың үнемі 

тестілеуін  қадағалайды. 

2. Минилабқа температуралық 

режимнің сақталуын бақылайды. 

3. Шығыс материалдарының 

үздіксіз қамтамасыз етуін 

қадағалайды. 

4. Фотобаспа сапасын бақылайды. 

5. Минилаб кескішінің уақтылы 

қайралуын қадағалайды. 

 

Оқыту нәтижесі: 3) Принтер арқылы фотобаспаның 

технологиялық процестерін сақтау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Сияларды уақтылы толтыруды 

және принтерлер картридждерін 

ауыстыруды қадағалайды. 

2. Сиямен, баспаға арналған 

қағазбен және картриджбен 

үздіксіз қамтамасыз етеді.  

3. Тапсырыстың орындалу сапасы 

мен оперативтілігін бақылайды. 

Оқыту нәтижесі: 4) Жаңа технологиялық 
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бойынша өз ұсыныстарын 

айту және жаңа 

технологиялық 

процестерді енгізу 

дағдыларын меңгеруі тиіс. 

процестерді енгізу. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Фотографиялық технологиялар 

және фотоаппаратуралар 

саласындағы жаңалықтар туралы 

ақпаратты біледі. 

2. Жаңа аппаратура мен 

жабдықтарды сатып алу үшін 

негізді ұсыныстарды береді. 

3. Жаңа технологиялық 

процестерді енгізуге көмектеседі. 

КҚ 11. 

Фотоөнердің әр 

түрлі 

жанрларында 

көркем 

фотосуреттерді 

жасау 

 

 

КМ 11. Фото өнерде 

әр түрлі жанрда 

көркем 

фотосуреттерді 

жасау 

Бұл модуль фотоөнердің әр 

түрлі жанрларында көркем 

фотосуреттерді жасау үшін 

қажетті дағдылар мен 

білімдерді сипаттайды.  

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: фотографияның 

жанрлық және бейне 

жіктемесні; әлемдік 

фотоөнердегі стильдер мен 

бағыттарды; 

фотографиялық суреттеу 

құралдарын; әр түрлі 

фокустық аралықтармен 

объективтің мәнді 

ерекшеліктерін; 

адамдармен кәсіби қарым-

қатынас практикасы мен 

этикасын меңгеруі тиіс. 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: 

адамдармен 

шығармашылық араласу; 

Оқыту нәтижесі: 1) Көркем портреттік фото 

суреттер жасау. 

Фотография 

теориясы 

Фото- және 

киноөнер 

тарихы 

Фотокомпози

ция және 

Түстану 

Суреттерді 

компьютерлік 

өңдеу 

Кәсіптік 

практика 

(өндірістік) 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Ұлы фотошеберлердің 

шығармашылығын біледі. 

2. Фотоөнер жанрларын біледі. 

3. Әлемдік фотоөнердің стилі мен 

бағыттарын біледі. 

4. Фотографтың суреттеу 

құралдарының шығармашылық 

мүмкіндіктерін қолданады. 

5. Портреттердің жіктемесін 

біледі (парадтық, гламурлық, 

психологиялық). 

6. «Портреттік» объектілерді 

пайдаланады. 

7. Анықтық тереңдігін реттей 

отыра, фонды көмескілей алады. 

8. Жұмсақ ұштарды қолдана 

алады (тұман, диффузиялық және 

т.б. фильтрлер). 

9. Монокль мүмкіндіктерін біледі. 

10. Жарықтандырудың жарық 

және түрлі-түсті схемасын 

құрайды. 
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барлық жанрларда фото 

түсірілімдерді орындау; 

фотографтардың мәнді 

құралдарын пайдалану; 

суреттерді өңдеудің 

компьютерлік 

бағдарламаларын 

шығармашылық 

пайдалану; өзінің 

шығармашылық стилін 

пысықтау икемдері мен 

дағдыларын меңгеруі тиіс. 

11. Портреттелушімен 

шығармашылық байланысты 

табады. 

12. Өзінің шығармашылық стилін 

әзірлейді. 

 

Оқыту нәтижесі: 2) Архитектуралық фото 

суреттерді жасау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Фотография түрлерін жіктеуде 

білімі бар. 

2. Шифт объективтермен 

перспективті ауытқуды түзету 

мүмкіндіктерін қолданады. 

3. Штативтерді қолданады. 

4. Ғимараттың көлемін көрсететін 

суреттердің нүктелерін таңдайды. 

5. Объектіні жарықтандыру 

бойынша аса қолайлы уақытты 

таңдайды. 

6. Кеңістік тереңдігін және 

композиция көлемдігін құру үшін 

алдыңғы жоспардың детальдарын 

қолданады. 

7. Суреттерді компьютерлік 

өңдеудің шығармашылық 

мүмкіндіктерін 

қолданады. 

Оқыту нәтижесі: 3) Заттардың фото суреттерін 

жасайды. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Суретті өнерде натюрморт 

жанры туралы ақпаратты біледі. 

2. Анықтық тереңдігін ұлғайту 

бойынша карданды камералар 

мүмкіндіктерін қолданады. 
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3. Жарықтандырудың жарық және 

түрлі-түсті схемасын құрайды. 

4. Заттық композициясын салады. 

5. Суретті өңдеудің компьютерлік 

бағдарламаларын қолданады. 

 

КҚ 12. 

Бейнематериал

дардың монтаж 

жасау 

 

 

КМ 12. 

Бейнематериал-

дардың монтаж 

жасау 

Бұл модуль 

бейнематериалдардың 

монтажын жасау үшін 

қажетті дағдылар мен 

білімдерді сипаттайды 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: кино және 

бейне өнер негіздерін; 

бейне өнердің мәнді 

мүмкіндіктерін; 

компьютерлік бейне 

монтаждаудың 

шығармашылық 

тәсілдерін; 

кинодраматургия 

негіздерін меңгеруі тиіс.   

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар:  

сценарийлік- монтаждық 

жоспарын дайындау 

бойынша; статикалық және 

панорамдық 

бейнетүсірілімдерді 

жүргізу бойынша; 

бейнематериалдардың 

монтажын жасау бойынша; 

бейне суреттерге 

Оқыту нәтижесі: 1) Сценарийлік-монтаждық 

жоспарды әзірлеу. 

Фотография 

теориясы 

Фото- және 

киноөнер 

тарихы 

Фотокомпози

яция және 

Түстану 

Суреттерді 

компьютер-

лік өңдеу 

Кәсіптік 

практика 

(өндірістік) 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Өнертабыс тарихы және бейнені 

дамыту бойынша ақпаратты 

біледі. 

2. Кино және бейне өнердің 

негіздерін біледі. 

3. Кинодраматургия негіздерін 

біледі. 

4. Бейнеөнердің мәнді 

мүмкіндіктері туралы ақпаратты 

біледі. 

5. Шығармашылық бейнетүсірілім 

дағдыларын біледі.  

6. Компьютерлік бейнемонтаждың 

шығармашылық тәсілдерін 

қолданады. 

7. Сценарийлік-монтаждық 

жоспарды әзірлейді. 

8. Титрлерге мәтінді дайындайды. 

9. Дикторлық мәтінді дайындайды 

және ол бойынша тапсырыс 

берушімен келіседі. 

Оқыту нәтижесі: 2) Бейнематериалдардың 

монтажын жасау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Монтажды фразаларға бейне 

суреттерді бөледі (жоспарлар), 

нөмірлейді және оларды 
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музыкалық қатарды іріктеу 

бойынша икемдер мен 

дағдыларды меңгеруі тиіс. 

 хронометрлейді. 

2. Сценарий бойынша қарапайым 

түрін жасайды. 

3. Жалпы, орта және ірі 

жоспарларды мәнді алмастыруын 

қарастырады. 

4. Статика бойынша, қозғалыс 

бағыты бойынша, 

әңгімелесушілердің 

көзқарастарының өзара бағыттары 

бойынша, түсі бойынша, 

жарықтануы бойынша, масштабы 

бойынша, ритмі бойынша және 

т.б. кадрлардың монтаждық 

сыйымдылығын тексереді. 

5. «Сегіздік» ережесінің сақталуын 

бақылайды. 

6. Бейнефильм темпоритмін 

сақтай отыра, кадрлардың 

хронометражын нақтылайды. 

7. Суреттердің қажетті 

компьютерлік жеткізуін өткізеді. 

8. Дикторлық мәтінді жазады. 

9. Бейнесуреттерге музыкалық 

қатарды таңдайды. 

10. Титр қаріптерінің көлемі мен 

гарнитурасын таңдайды. 

11. Суреттерді және дыбыстық 

қатарды салыстырады. 

12. Дайын бейнефильмді дискке 

жазады. 

КҚ 13. 

Фотоөнімнің 

үлгілік түрлерін 

КМ 13. 

Фотоөнімдердің 

үлгілік түрлерін 

Бұл модуль 

фотоөнімдердің 

виньеткаларын, ашық 

Оқыту нәтижесі: 1) Рәсімдеу элементтерін әзірлеу. Фотография 

теориясы 

Фото- және 
Бағалаудың 

өлшемшарт-

1. Графикалық дизайн негіздерін 

біледі. 



39 

 

 

 

әзірлеу 

 

 

 

әзірлеу 

 

хаттарын, шақыру 

хаттарын, альбомдарын 

және басқа да түрлерін 

әзірлеу үшін қажетті 

дағдылар мен білімдерді 

сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: графикалық 

дизайн негіздерін; 

паспарту, виньеткаларды 

және фотоөнімнің басқа 

түрлерін дамыту тарихын, 

оларды орындау 

схемаларын меңгеруі тиіс. 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: фондық 

суреттерді іріктеу 

бойынша; масштабты 

қатынастарды әзірлеу 

бойынша; колористтік 

гаммаларды таңдау 

бойынша; альбомдардың 

макеттері мен 

компоновкаларын әзірлеу 

бойынша; виньеткалардың, 

ашық хаттардың, шақыру 

хаттардың және 

фотоөнімдердің басқа 

түрлерінің үлгілік 

түрлерінің графикалық 

кестелерін құрастыру 

бойынша икемдер мен 

дағдыларды меңгеруі тиіс. 

тары: 

 

2. Паспарту, виньетка және басқа 

да фотоөнімдердің даму тарихын 

біледі. 

3. Қаріптердің эмоционалды әсер 

етуі туралы ақпаратты біледі. 

4. Фирмалық логотипті әзірлейді. 

киноөнер 

тарихы 

Фотокомпо-

зияция және 

Түстану 

Суреттерді 

компьютер-

лік өңдеу 

 

Оқыту нәтижесі: 2) Виньеткалардың үлгілік 

түрлерін әзірлейді. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Виньеткалардың графикалық 

схемаларын құрастырады. 

2. Фондық суреттер үлгілерін 

таңдайды. 

3. Сурет элементтерінің 

масштабтық қатынастарын 

әзірлейді 

4. Колористикалық гамманы 

таңдай біледі 

Оқыту нәтижесі: 3) Ашық хаттар, шақыру хаттар 

үлгілерін әзірлейді. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Үлгілік форматтарды 

анықтайды. 

2. Қаріптерді таңдайды. 

3. Ашық хаттарға және шақыру 

хаттарға мәтіндерді тереді. 

4. Колористикалық гамманы 

таңдай біледі 

Оқыту нәтижесі: 4) Фотоальбомдардың макетін 

әзірлейді. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Альбом форматы мен көлемін 

анықтайды. 

2. Альбомның модульдік торын 

әзірлейді 

3. Фото суреттерді таңдайды. 

4. Қаріпті таңдайды және мәтін 
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 мен қолды беттеп қояды. 

6. Эскиздік макетін 

компоненттейді және тапсырыс 

берушімен келіседі. 

7. Макетті баспаға жібереді. 

КҚ 14. 

Фототехниктің 

білікті 

жұмыстарын 

орындау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМ 14. 

Фототехниктің 

білікті жұмыстарын 

орындау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бұл модуль фототехник 

ретінде жұмыс істеуге 

қажетті,  дағдылар мен 

білімдерді сипаттайды.  

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: фотостудияя 

жұмыстарының 

технологиясын және 

ұйымдастыруды; 

орындалған жұмыстар 

бойынша нормативті 

есептік құжаттаманы; 

фотографиялық 

процестердің 

температуралық режимін; 

фотоүлдірлерді шығару, 

оларды кесу және сливерге 

жүктеуді меңгеруі тиіс  

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: 

фотостудияға есептік және 

технологиялық 

құжаттаманы құрастыруы; 

нормативтік 

құжаттамаларды 

пайдалануы; фотостудия 

жұмысын ұйымдастыруды 

Оқыту нәтижесі: 1) Фототехниктің ұйымдастыру 

жұмыстарының негізгі түрлерін орындау. 

Кәсіптік 

практика 

(диплом 

алды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Ұйымдастыру құрылымын, 

лауазымдық нұсқаулықтарын 

біледі. 

2. Фотостудияға есептік және 

технологиялық құжаттаманы 

құрастырады. 

3. Орындалған жұмыстар көлемін 

есепке алу кезінде нормативтік 

құжаттарды қолданады. 

4. Фотостудия жұмысын 

ұйымдастыруды жүзеге асырады. 

Оқыту нәтижесі: 2) Фототехниктің ұйымдастыру 

жұмыстарының негізгі түрлерін орындау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Фотографиялық процестердің 

температуралық режимін сақтауды 

бақылайды. 

2. Фотоматериалдардың үнемі 

тестілеуін бақылайды. 

3. Фотоүлдірлерді шығару, оларды 

кесу және сливерге жүктеу 

сапасын бақылайды. 

 4. Фотографияның баспа 

процестерін бақылайды. 

5. Есептік-сметалық 

құжаттамаларды құрастырады. 

Оқыту нәтижесі: 3) Фототехниктің ұйымдастыру 
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  жүзеге асыруы; 

фотографиялық 

процестердің 

температуралық режимін 

сақтауды бақылауы; 

фотоматериалдарды үнемі 

тестілеуі, фотография 

процестерін бақылауы; 

техникада көркем портрет 

түсірілімдерді орындауы; 

виньеткалардың кестесін 

әзірлеуі; презентация 

бейнетүсірілімдердің 

сценарийлік-монтаждық 

жоспарын құрастыруы; 

бейнетүсірілімдерді 

өткізуі; бейне суреттерді 

монтаждауы тиіс. 

 

 

жұмыстарының негізгі түрлерін орындау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Техникада көркем портреттік 

түсірілімді орындайды («жоғары 

кілт», «төменгі кілт» және 

басқалар). 

2. Виньеткалардың схемаларын 

әзірлейді (бастапқы сыныптарға 

және басқаларға арналған мектеп). 

3. Презентациялар 

бейнетүсірілімнің сценарийлік-

монтаждық жоспарын 

құрастырады. 

4. Бейнетүсірілімді жүргізеді.  

5. Бейне суреттерді монтаждайды. 

 

Оқыту нәтижесі: 4) Фототехниктің білікті жұмысын 

рәсімдеу. 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Біліктілік жұмысы жөніндегі 

есеп үшін материал жинақтайды 

және жүйелейді.                                                 

2. Біліктілік жұмысында 

фототехниктің білімдерін, икемдер 

мен дағдыларын көрсетеді. 

3. Біліктілік жұмысын рәсімдейді.                 
 Ескерту: 

БҚ - базалық құзыреттілік;  

КҚ - кәсіптік құзыреттілік;  

БМ - базалық модульдер;  

КМ - кәсіптік модульдер. 


