1

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 ж.»_____»______________
№___________ бұйрығына
4 қосымша

ЖБП
БМ
БМ 01
БМ 02
БМ 03

Өндірістік оқыту
және/немесе кәсіптік
практика

7

8

9

66
+
+
+

310
+
+
+

Семестрлер бойынша
бөлу****

Зертханалықпрактикалық
жұмыстар, курстық
жобалар және
жұмыстар

3
4
5
6
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
Жалпы білім беретін пәндер**
+
+
+
1448
Базалық модульдер
376
Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану
+
+
+
Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру
+
+
+
Физикалық қасиеттерін дамыту және жетілдіру
+
+

Теориялық оқыту

БАРЛЫҒЫ

2

Бақылау жұмысы

1

Сынақ

Циклдер,
пәндер/модульдер, практикалар атауы

Емтихан

Индексі

Білім беру коды және бейіні:
Мамандығы:
Біліктілік*:

Техникалық және кәсіптік білім берудің
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
0400000 – Өнер және мәдениет
0402000 – Дизайн (бейін бойынша)
040202 2 – Көркемдік-әсемдеу жұмыстарын орындаушы
040201 3 – Дизайнер (бейін бойынша)
Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай
негізгі орта білім базасында
Бақылау
Оқу уақытының көлемі
нысаны
(сағат)
Оның ішінде:

10
1-3
3-6

2

КМ
КМ 01
КМ 02
КМ 03
КМ 04
КМ 05
КМ 06

Кәсіптік модульдер
Көркемдік бейнелеу мәселелерін шешу үшін
материалдарды, техниканы және технологияларды
таңдау және қолдану.
Композицияларды көркемдік идеялар құралдары
ретінде қолдану
Көркемдік-әсемдеу жұмыстарында дизайн мен
түстану теориясын қолдану
Көркемдік-әсемдеу жұмыстарында арнайы
технологияларды қолдану
Дизайн саласында графикалық компьютерлік
бағдарламаларды меңгеру
Көркемдік-әсемдеу жұмыстарын орындаушының
біліктілік жұмыстарын орындау
Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер

2316

370

974

972

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

3-6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

БҰАМ
01
АА 02
Аралық аттестаттау
ҚА 02
Қорытынды аттестаттау
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға
жиыны
Орта буын маманы
«040201 3 – Дизайнер ( киім дизайны)» біліктілігі.
БМ
Базалық модульдер
БМ 03
Физикалық қасиеттерін дамыту және жетілдіру
+
БМ 04
Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және
бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін
+
қолдану
КМ
Кәсіптік модульдер
КМ 04
Жобаларды конструкциялау, үлгілеу және көркемдік
әсемдеу үшін қажетті материалдарды іріктеуді
+
+
+
меңгеру.
КМ 04
Материалда авторлық жобаны орындау (эскизден
+
+
+
бастап дайын модельге дейін)

+

+

+
144
36
4320

224
+

144
+

80
+

7-8

+

+

928

166

366

396

+

+

+

+

+

+

+

7-8

3

КМ 09

Дизайнердің біліктілік жұмыстарын орындау (киім
дизайны)
Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер

БҰАМ
02
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:

+
+
180
36
72
1440
5760
оқу жылы үшін 100 сағаттан артық емес
аптасына 4 сағаттан артық емес
6588

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

+

4

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 ж. «_____»______________
№___________ бұйрығына
5 қосымша

Зертханалықпрактикалық
жұмыстар, курстық
жобалар және
жұмыстар

Өндірістік оқыту
және/немесе кәсіптік
практика

3
4
5
6
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
Базалық модульдер
456
Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану
+
+
+
Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру
+
+
+
Физикалық қасиеттерін дамыту және жетілдіру
+
+

Теориялық оқыту

БМ
БМ 01
БМ 02
БМ 03

БАРЛЫҒЫ

2

Бақылау жұмысы

1

Сынақ

Циклдер,
пәндер/модульдер, практикалар атауы

Емтихан

0400000 – Өнер және мәдениет
0402000 – Дизайн (бейін бойынша)
040202 2 – Көркемдік-әсемдеу жұмыстарын орындаушы
040201 3 – Дизайнер (бейін бойынша)
Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай
жалпы орта білім беру негізінде
Бақылау
Оқу уақытының көлемі
нысаны
(сағат)
Оның ішінде:

Индексі

Білім беру коды және бейіні:
Мамандығы:
Біліктілік*:

7

8

9

142
+
+
+

314
+
+
+

Семестрлер бойынша
бөлу***

Техникалық және кәсіптік білім берудің
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ

10
1-4

5

БМ 06

КМ
КМ 01
КМ 02
КМ 03
КМ 04
КМ 05
КМ 06

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы
рөлі мен орнын түсіну
«040202 2 – Көркемдік-әсемдеу жұмыстарын
орындаушы» біліктілігі
Кәсіптік модульдер
Көркемдік бейнелеу мәселелерін шешу үшін
материалдарды, техниканы және технологияларды
таңдау және қолдану.
Композицияларды көркемдік идеялар құралдары
ретінде қолдану
Көркемдік-әсемдеу жұмыстарында дизайн мен
түстану теориясын қолдану
Көркемдік-әсемдеу жұмыстарында арнайы
технологияларды қолдану
Дизайн саласында графикалық компьютерлік
бағдарламаларды меңгеру
Көркемдік-әсемдеу жұмыстарын орындаушының
біліктілік жұмыстарын орындау
Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер

+

+

2316

370

974

972

+

+

+

+
+

1-4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

БҰАМ
01
АА 02
Аралық аттестаттау
ҚА 02
Қорытынды аттестаттау
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға
жиыны

+

+
72
36
2880

Орта буын маманы
БМ
БМ 03
БМ 04
КМ

«040201 3 – Дизайнер (киім дизайны)» біліктілігі.
Базалық модульдер
Физикалық қасиеттерін дамыту және жетілдіру
Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және
бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін
қолдану
Кәсіптік модульдер

+
+

224
+

144
+

+

+

928

166

80
+

366

5-6

396

5-6

6

КМ 04

КМ 04
КМ 09

Жобаларды конструкциялау, үлгілеу және көркемдік
әсемдеу үшін қажетті материалдарды іріктеуді
меңгеру.
Материалда авторлық жобаны орындау (эскизден
бастап дайын модельге дейін)
Дизайнердің біліктілік жұмыстарын орындау (киім
дизайны)
Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер

БҰАМ
02
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:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
180
36
72
1440
4320
оқу жылы үшін 100 сағаттан артық емес
аптасына 4 сағаттан артық емес
4960

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
6 қосымша
Техникалық және кәсіптік білім берудің
ҮЛГІЛІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Білім беру коды және бейіні:
Мамандығы:
Біліктілік:
Базалық және
кәсіптік құзыреттер
БҚ 1. Кәсіптік
қызмет аясында
кәсіптік лексиканы
қолдану

0400000 – Өнер және мәдениет
0402000 – Дизайн (бейін бойынша)
040202 2 – Көркемдік-әсемдеу жұмыстарын орындаушы
040201 3 – Дизайнер (бейін бойынша)
Модульдің атауы Модульге қысқаша шолу
Оқыту нәтижелері және бағалаудың
өлшемшарттары

БМ 01. Кәсіптік
қызмет аясында
кәсіптік
лексиканы
қолдану

Базалық модульдер
Бұл модуль кәсіби
Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі
қызметте қазақ (орыс)
саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел
және шетел тілінде ауызша тіліндегі терминологияны меңгеру.
және жазбаша түрде
қарым-қатынас жасауға
Бағалаудың 1. Кәсіптік тілдесу үшін қажетті,
қажетті білімдерді,
өлшемшарт- мамандық бойынша лексикаикемдер мен дағдыларды
тары:
грамматикалық материалды
сипаттайды.
меңгереді.
Модульді зерделеу
Мамандығы бойынша
нәтижесінде білім
терминологияны қолданады.
алушылар іскерлік қазақ
Оқыту
нәтижесі:
2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді
(орыс) және шетел тілінің
аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.
және кәсіптік лексиканың
негіздерін меңгеруі тиіс.
Модульді зерделеу кезінде Бағалаудың 1. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді
өлшемшарт- оқиды және аударады (сөздікпен);
білім алушылар кәсіптік
тары:

Модульді
қалыптастырушы пәндер
Кәсіптік қазақ
(орыс) тілі
Кәсіптік шет тілі

8

БҚ 2. Іс қағаздарын
мемлекеттік тілде
құрастыру және
рәсімдеу

БМ 02.
Мемлекеттік
тілде іс
қағаздарын
құрастыру

бағыттағы мәтіндерді оқу
және аудару үшін
(сөздікпен) қажетті қазақ
(орыс) және шетел тілінің
лексикалық және
грамматикалық
минимумын меңгеруі тиіс.
Бұл модуль мемлекеттік
тілде іс қағаздарын
құрастыруға және
рәсімдеуге қажетті
білімдерді, икемдер мен
дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу
нәтижесінде білім
алушылар: мемлекеттік
тілде іс қағаздарын жүргізу
негіздерін; құжаттарды
жасау тәсілдері мен
функцияларын;
құжаттарды жіктеуді,
тасымалдағыштар,
мақсаты, құрамдас
бөліктері, рәсімдеу
ережелерін меңгеруі тиіс.
Модульді зерделеу кезінде
білім алушылар:
ұйымдық-өкімдік,
ақпараттық-анықтамалық
құжаттармен жұмыс

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел
тілдерінде кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.
Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды
және ретті пікір айта алады.
Кәсіби қарым-қатынас үдерісінде
диалог жүргізе біледі.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік
технологияларды қолдана отырып, ұйымдықөкімдік және ақпараттық-анықтамалық
құжаттармен жұмыс істеу.

Бағалаудың
өлшемшарттары:

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.

Мемлекеттік
тілде іс
қағаздарын
жүргізу
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істеулері;
кәсіптік қызметте қажетті
қызметтік құжаттарды
мемлекеттік тілде
құрастыруы тиіс.

БК 3. Физикалық
қасиеттерін
дамыту және
жетілдіру

БМ 03.
Физикалық
қасиеттерін
дамыту және
жетілдіру

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

Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының
Еңбек 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.
Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және
салауатты өмір салты мәдениетін сақтау.
Бағалаудың 1. Салауатты өмір салты негіздері
өлшемшарт- мен мәдениетін ұғынады.
тары:
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 мәдениетін сақтайды.
Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және
психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.
Бағалаудың 1. Командалық спорттық ойын
өлшемшарт- ережелерін сақтайды.
тары:
2. Дене тәрбиесі жүктемесінің
негіздерін және оны реттеу
тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау

Дене тәрбиесі
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нығайтулары; кәсіби
тұрғыда маңызды
физикалық және
психомоторлық
қабілеттерді дамытулары;
өзін-өзі бақылау және
ағзаның функционалдық
жай-күйін бағалау
дағдыларын меңгеруі тиіс.

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

Бұл модуль әлемнің
философиялық бейнесін
зерттеу, мәдениеттің
болмысы мен арналуын
түсіну; азаматтық
құқықтар мен міндеттерді
сақтау; қоғамның даму
заңдылықтары мен
перспективаларын, қазіргі
замандағы әлемнің
әлеуметтік-саяси
үдерістердің даму
үрдістерін түсіну негізінде
ойлау мәдениетін
қалыптастыруға қажетті
білімдерді, икемдер мен
дағдыларды сипаттайды.

техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен
жеке тактикалық міндеттерді оқу
ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау
нормативтері мен тестілерін
орындайды.
Оқыту нәтижесі: 3) Жарақат алғанда және
қайғылы оқиғалар орын алғанда дәрігерге дейінгі
алғашқы медициналық көмек көрсету.
Бағалаудың 1. Дене тәрбиесі жаттығуларымен
өлшемшарт- айналысу кезінде жарақаттардың
тары:
туындау себептерін,
жарақаттанудың алдын алу
тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге
дейінгі көмек көрсетеді.
Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық
мәселелерді жақсы білу.
Бағалаудың 1. Негізгі философиялық
өлшемшарт- ұғымдарды меңгереді.
тары:
2. Философия тарихындағы таным
үдерісінің мәнін және таным
үдерісіне қарай әр түрлі пікірлерді
түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика
заңдары", "болмыс", "материя",
"қозғалыс", "кеңістік және уақыт"
ұғымдарының мәндерін
сипаттайды.
4. Философияның негізгі
категорияларының мәні мен өзара
байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық

Философия
негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану
және саясаттану
негіздері
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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 адамгершілік-адами
құндылықтар мен
гуманистік дүниетаным
негізінде толеранттылық
таныта білуі; адам баласын
жек көрушілік,
экстремистік, радикалдық

және діни көріністерінің
ерекшеліктерін түсінеді.
Оқыту нәтижесі: 2) Адам өміріндегі
философиялық категориялардың қатынасын
айқындау, мысалы: бостандық және
жауапкершілік, материалдық және рухани
құндылықтар.
Бағалаудың 1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің
өлшемшарт- және қоршаған табиғи ортаның
тары:
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 талдайды, осы
түсініктерге қатысты өз пікірін
қалыптастырады.
Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасының
халықтары мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі
мен орнын түсіну.
Бағалаудың 1. Отандық мәдениеттің тарихын,
өлшемшарт- дәстүрлі қазақ мәдениетінің
тары:
құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы
мәдениетінің әлемдік өркениеттегі
рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени
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және террористік
идеологияларды
мойындамауы; құқық
нормаларын сақтауы;
әлеуметтік өзара қарымқатынастар барысында
қалыптасатын әлеуметтік
және саяси қатынастар
жүйесінде бейімделуі тиіс.

жетістіктерін сипаттайды.
Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты және
белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын
моральдық-адамгершілік құндылықтар мен
нормаларды түсіну.
Бағалаудың 1. Әртүрлі мәдениеттер мен
өлшемшарт- өркениеттердің нысандарын және
тары:
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,
конфессиялық және мәдени
ерекшеліктерді толеранттылықпен
қабылдайды.
Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттікқұқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды
білу.
Бағалаудың 1. Құқықтың мәнісін және негізгі
өлшемшарт- белгілерін түсінеді.
тары:
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп
ұғымдарын біледі және
қағидаттарын сақтайды.
Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары
туралы мәліметтерді меңгеру.
Бағалаудың 1. Қазақстан Республикасы
өлшемшарт- Конституциясының ережелеріне
тары:
сәйкес азаматтың жеке тұлғалық
қалыптасуының құқықтық
мәртебесін түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін
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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
меңгерген.
6. Қылмыстық жауапкершілікті
және оның туындау негіздемесін
түсінеді.
Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес
өзінің құқықтарын қорғай білу.
Бағалаудың 1. Қызметкердің Еңбек кодексіне
өлшемшарт- сәйкес құқықтары мен міндеттерін
тары:
түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс
берушінің материалдық және
тәртіптік жауапкершілігін
ажыратады.
Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және
саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгеру.
Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Негізгі саясаттану ұғымдарын
біледі: билік, саяси жүйе, саяси
режім, мемлекет, мемлекеттік
басқару формалары, мемлекеттік
құрылыс формалары, саяси
партиялар, партиялық жүйелер,
саяси элита, саяси көшбасшылық,
геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі
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БҚ 5.
Қазақстанның
тарихын, әлемдік
қоғамдастықтағы
рөлі мен орнын
түсіну

БМ 05.
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.

ұғымдарын біледі: әлеуметтік
қарым-қатынас, әлеуметтік
құбылыс, әлеуметтік үдеріс,
әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси
үдерістер мен жеке фактілердің
арақатынасын белгілейді.
Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси
үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.
Бағалаудың 1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның
өлшемшарт- орны мен рөлін түсінеді.
тары:
2. Қазақстан Республикасының
саяси жүйесінің құрылымын
сипаттайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу
мәні мен заңдылықтарын түсінеді.
Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды
түсіну.
Бағалаудың 1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге
өлшемшарт- дейінгі тарихи оқиғалар
тары:
хронологиясын біледі және мәнін
түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүркі
қауымдастығындағы, көшпелі
өркениет жүйесіндегі, Еуразия
әлемі халықтарының тарихимәдени қауымдастығының
дамуындағы рөлі мен орнын
анықтай біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі
Қазақстан Республикасында болып
жатқан саяси және қоғамдық
өзгерістердің мәні мен бағытын
түсінеді.

Қазақстан
тарихы
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4. Тәуелсіз Қазақстанның
жетістіктерін сипаттайды.

КҚ 1. Көркемдік
бейнелеу
мәселелерін шешу
үшін
материалдарды,
техниканы және
технологияларды
таңдау және
қолдану

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себепсалдарлық байланысын анықтау.
Бағалаудың 1. Қазақстан тарихының тұтастығы
өлшемшарт- мен жүйелілігін көрсететін және
тары:
сипаттайтын негізгі фактілерді,
үдерістер мен құбылыстарды
анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында
байланыс орнатады.
3. Тарихи дереккөздерді
пайдаланады.
Кәсіптік модульдер
«040202 2 – Көркемдік-әсемдеу жұмыстарын орындаушы» біліктілігі
КМ 1. Көркемдік Бұл модуль көркемдік
Оқыту нәтижесі: 1) Сурет негіздерін меңгеру.
бейнелеу
бейнелеу мәселелерін
мәселелерін
шешу үшін
Бағалаудың 1.Суреттегі композиция заңдарын
шешу үшін
материалдарды, техниканы өлшемшарт- қолданады.
материалдарды,
және технологияларды
тары:
2. Пішінді құрастыру заңдары мен
техниканы және таңдауға және қолдануға;
оның құрылымын қолданады.
технологияларды бейнелеу сауатының
3. Геометриялық фигураларды құру
таңдау және
негізгі көркемдік
заңдарын қолданады.
қолдану
заңдарын, суретте, көркем
4. Берілген форматта суретті дұрыс
суретте және
құрастырады.
композицияда жұмысты
5. Сызықтық композицияның
құру құрылымын меңгеру
білімін ескерумен пішінді
үшін қажетті білімдерді,
(геометриялық, гипс үлгісі:
икемдер мен дағдыларды
гүлөрнек, капитель және т.б.)
сипаттайды.
дұрыс салу дағдыларын меңгереді.
Модульді зерделеу
6. Адамның анатомиялық басын
нәтижесінде білім
құрастыру мен бейнелеудің
алушылар: пішіннің
дағдыларын меңгереді.

Сурет
Кескіндеме
Пластикалық
анатомия
Пленэр
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құрылысы және оның
конструкциясы туралы
жалпы түсінікті;
перспектива заңдары
туралы бастапқы
ұғымдарды; оптикалық
иллюзиялар мен
пропорциялар туралы
ұғымдарды; жарық пен
көлеңке туралы
ұғымдарды; түс пен реңді:
ахроматикалық және
хроматикалық түстерді;
бояуларды араластыруды;
контраст пен нюансты;
жоспарлылықты;
материалдылықты;
тұтастықты;
қосалқы бөлшектердің
негізгі бөлшекке
бағыныштылығын
колористикалық бірлікті
меңгеруі тиіс.
Модульді зерделеу кезінде
білім алушылар: суретте,
көркем суретте
композиция заңдарын
қолдануы; пішінді
құрастыру заңдары мен
оның құрылымын
қолдануы;
геометриялық
фигураларды салу
заңдарын қолдануы;

7. Реңдік шешімді қолданады,
жанама бөлшектерді негізгі
бөлшектерге бағындырады.
8. Бет бөлігін бейнелеу дағдыларын
меңгереді (гипс).
9. Беттің пішіндерін, бұлшықет
пластикасын іздей біледі.
10. Академиялық суреттің
көмегімен адамның мінезін
көрсетеді.
11. Адамның қолдары туралы
білімі бар және оларды бейнелей
алады.
12. Кеуде мен экорштағы бұлшықет
рельефінің негіздері туралы білімі
бар.
13. Қаңқаның бөлек бөлшектерінің
пропорционалды арақатынасы
туралы білімін қолданады.
14. Натураның қозғалыста суретін
салады.
15. Натурашының басын мойнына
дұрыс қоя алады.
16. Натураның құрылысын
талдайды және форматта дұрыс
құрастырады.
17. Суреттегі қосалқы бөлшектерді
бастысына бағындырады.
18. Суреттегі реңдік қатынасты
шеше алады.
19. Кеуденің негізі мен экорштағы
бұлшықет рельефін дұрыс
көрсетеді.
20. Адамның бойымен дене бітімін
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берілген форматта суретті
дұрыс құрастыруы; көркем
сурет түрлері мен
жанрларын қолдануы;
перспектива
заңдылықтарын,
пропорциялар мен
қозғалыс пластикасын
қолдануы тиіс.

пішінде кезеңдеп салады.
Оқыту нәтижесі: 2) Акварельмен және акрилмен
көркемсурет салу техникасымен жұмыс істеу.
Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Көркемсуретте суреттің
құрылысы туралы білімі бар.
2. Көркем сурет түрлері мен
жанрларын қолданады.
3. Ахроматикалық және
хроматикалық түстерді қолданады.
4. Перспектива заңдылықтарын,
пропорциялар мен қозғалыс
пластикасын қолданады.
5. Пропорциялар мен түс
заңдылықтарын ескеріп, натюрморт
заттарын түспен конструктивті
салуды қолданады.
6. Акрилды көркем сурет
техникасын қолданады.
7. Түсті-реңдік арақатынасты
қолданады.
8. Пластикалық анатомияны
ескеріп, адамның басын
конструктивті қалай салу керектігі
туралы білімі бар.
9. Көркем сурет түсі мен реңін
қолданады.
10.
Акварельды көркем сурет
техникасын қолданады.
11.
Берілген форматта
натюрмортты құрастыруды біледі.
12.
Көркем суретте суреттің
құрылысын қолданады.
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13.
Натюрмортты
композициялық пен
колористикалық қабылдау
тұтастығында аяқтайды.
14.
Натурашның портретін
форматқа композициялық
орналастырады.
15.
Негізгі түстер мен реңдік
арақатынасты қолданады.
16.
Заттарды және адамның
дене бітімін конструктивті сала
алады.
17.
Түс-реңдік өңдеуді толық
қолданады және жұмысты
қабылдау тұтастығына жеткізеді.
18.
Заттардың пішіндерін
реңмен егжей-тегжейлі жабыстыра
алады.
19.
Форматтың әртүрлі
пішіндерін қолданады.
Оқыту нәтижесі: 3) Адамның пластикалық
анатомиясы туралы білімін қолдану.
Бағалаудың 1. Анатомиялық терминдерді
өлшемшарт- біледі.
тары:
2. Берілген форматта суретті дұрыс
құрастырады.
3. Барлық сүйектердің атауларын
және орналасуын анықтайды.
4. Барлық бұлшықеттердің
атауларын және орналасуын
анықтайды.
5. Тыныштық күйде және қозғалу
уақытында буын қосылыстарын
бейнелейді.
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КҚ 2.
Композицияны
көркемдік идеялар
құралы ретінде
қолдану

КМ 2.
Композициялард
ы көркемдік
идеялар құралы
ретінде қолдану

Бұл модуль композицияда
көркем заңдарының негізгі
түрлерін игеру үшін
қажетті білімдерді,
икемдер мен дағдыларды
сипаттайды.
Модульді зерделеу
нәтижесінде, білім
алушылар: композиция
теориясын; көркемдік

6. Адам денесінің (әйелдің, ердің)
анатомиялық құрылысында
айырмашылықтарды анықтайды.
Пропорциялар бойынша жасын,
бойын анықтайды.
Оқыту нәтижесі: 4) Атмосфера мен күн сәулесінің
жағдайын ескеріп ауа ортасының өзгерісін
көрсету.
Бағалаудың
1. Темперлік және майлы бояумен
өлшемшарт- салынған көркем суреттің
тары:
техникасын біледі.
2. Статикалық жануарлар мен
құстарды ғана емес, сонымен қатар
оларды қозғалыста салып,
қолданады.
3. Сызықтық және ауа
перспективаларының заңдарын
қолданады.
4. Сәуле мен көлеңкелі үлгілеу
заңдарын қолданады.
5. Өз жұмыстарында жұмсақ
материалдарды қолданады
(сангина, тұздық және көмір).
Оқыту нәтижесі: 1) Композиция негіздерін және
оларды пайдалану әдістерін білу.
Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Композиция заңдарын
қолданады.
2. Композиция тәсілдерін
қолданады.
3. Композиция құралдарын
қолданады.
4. Сюжеттік-композициялық
орталықты құрайды.

Композиция
негіздері
Композиция
Кәсіптік
практика
(Мұражайлық
практика)
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образды; композицияның
элементтері мен
құралдарын, тәсілдерін,
қағидаттары мен
заңдылықтарын, оларды
қолдану әдістерін;
композицияның түрлерін;
композиция заңдарын
тәжірибеде қолдануды;
көлемді көрсеткен кезде
түс-реңдік арақатынасты;
композициядағы
жоспарлылықты,
тұтастықты; натураның
тиісті ерекшеліктерін
көрсетуді; жарық пен түс
арқылы көлемді көрсетуді;
композициялық ойлауды
дамытуды, пропорциялық
арақатынасты,
жоспарлылықты көрсетуді;
сызықтық ауа
перпестивасының
заңдылықтарын мең геруі
тиіс.
Оқыту нәтижесінде
шығармашылықтағы білім
мен икемдерді қолдана
отырып, атмосфера мен
күн сәулесінің жағдайын
ескерумен ауа ортасының

5. Композицияда шығармашылық
ойды дамытады.

Оқыту нәтижесі: 2) Композицияның
заңдылықтарын және образдық ассоциацияны
білу.
Бағалаудың 1. Композицияның заңдылықтарын
өлшемшарт- қолданады.
тары:
2. Ассоциациялық қабылдау туралы
білімі бар.
3. Композицияда ассоциациялық
ойды дамытады.
4. Өсімдіктер мен жануарларды
стильдеу туралы білімі бар.
5. Композицияда көркем образын
табады.
6. Архитектура мен суреттерді
стильдеу туралы білімі бар.
7. Композициядағы
пропорцияларды сипаттайды.
8. Эскиздерді әзірлеген кезде
рационалды ұсыну техникасын
таңдайды.
Оқыту нәтижесі: 3) Көркемдік идеялар үшін
мұражай экспонаттарын зерделеп, композициялық
құралдарды қолдану.
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КҚ 3. Көркемдікәсемдеу
жұмыстарында
дизайн мен түстану
теориясын қолдану

КМ 3.
Көркемдікәсемдеу
жұмыстарында
дизайн мен
түстану
теориясын
қолдану

өзгеруін меңгеру;
композиция құралдарын
қолдану; композициядағы
пропорцияларды сипаттау;
эскиздерді әзірлеген кезде
рационалды ұсыну
техникасын таңдау;
суретшілердің
шығармаларын сипаттау
және талдау; әртүрлі
техникалар мен
материалдарды қолданып,
графикалық пен көркем
сурет жұмыстарын
орындау дағдыларын
игеруі тиіс.
Бұл модуль дизайн мен
түстану бойынша
теориялық білімнің негізгі
түрлерін игеру үшін
қажетті білімдерді,
икемдер мен дағдыларды
сипаттайды.
Оқыту нәтижесінде білім
алушылар:
дизайн тарихын; дизайн
стильдерін; өнеркәсіптік
дизайнның дамуын;
дизайндағы заманауи
өнерді; әлемдік өнердегі
техникалық эстетиканы;
Қазақстан
Республикасының өнерін;
жарық пен түстің

Бағалаудың
өлшемшарттары:

1. Көне шеберлер мен заманауи
суретшілер жұмыстарының
көшірмелерін жасайды.
2.Әртүрлі техникалар мен
материалдарды қолданып,
графикалық пен көркем сурет
жұмыстарын орындау дағдыларын
меңгерді.
3.Жанрлар бойынша өнер
туындыларын ажыратады.
4. Суретшілердің шығармаларын
сипаттап, талдайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Дизайнның тарихын және
бейін бойынша стильдерді қолдану.
Бағалаудың 1. Көркемдік-әсемдеу
өлшемшарт- жұмыстарында дизайн тарихы
тары:
бойынша білімін қолданады.
2. Бейін бойынша дизайнның
стилін сипаттайды.
3. Жобаларды құру үшін дизайн
тарихы бойынша білімін
қолданады.
4. Дизайн саласында арнайы
терминологияны біледі.
Оқыту нәтижесі: 2) Жарық пен түстің табиғаты,
түстердің гармониялық үйлесімі туралы білімді
меңгеру.
Бағалаудың
1. Жарық пен түс табиғаты туралы
өлшемшартбілімді меңгерген.

Дизайн теориясы
және тарихы
Түстану
Сызу негіздері
Еңбекті қорғау
Шрифттер
Дүниежүзілік
өнер тарихы
және
Қазақстанның
көркем мәдениеті
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табиғатын, түстердің
гармоникалық үйлесуін;
шрифттердің стильдерін;
құрал-саймандар мен
материалдарды
(қарындаш, тушь, гуашь,
қаламұш және басқ.);
шрифттық композицияны
құрастыруды меңгеруі
тиіс.
Модульді зерделеу кезінде
білім алушылар:
конструкторлық
құжаттаманы әзірлеу және
рәсімдеу ережелерін
қолдануы; дизайн тарихын
және бейін бойынша
стильдерді қолдануы;
жарық пен түс табиғаты
туралы білімді меңгеруі;
конструкторлық
құжаттаманы әзірлеу және
рәсімдеу ережелерін
сақтауы; еңбекті
қорғаудың жалпы
мәселелерін білуі;
шрифттерді дұрыс жазу
ережелерінің негіздерін
білуі; әртүрлі дәуірдің
дүниежүзілік өнердің
түрлері туралы, көне
заманнаң Қайта өркендеу
дәуіріне дейін әлем
өнерінің эстетикалық

тары:

2. Түстің негізгі сипаттамалары,
оны араластыру туралы білімді
меңгерген.
3. Түстердің заңдылығын,
түстердің үйлесуін қолданады.
4. Түс қатарын құрайды.
5. Негізгі түс модельдерін
қолданады.
Оқыту нәтижесі: 3) Конструкторлық құжаттаманы
әзірлеу және рәсімдеу ережелерін сақтау.
Бағалаудың 1. Сызбалар пішіндері туралы
өлшемшарт- білімі бар.
тары:
2. Конструкторлық құжаттамада
сызба геометриясының негіздерін
қолданады.
3. Конструкторлық құжаттама
ережелерін қолданады.
4. Сызбаларды рәсімдейді.
5. Конструкторлық құжаттаманы
әзірлейді.
Оқыту нәтижесі: 4) Еңбекті қорғау ережелерінің
жалпы мәселелерін меңгеру.
Бағалаудың 1. Қазақстан Республикасының
өлшемшарт- еңбек заңнамасының негіздері
тары:
туралы білімді меңгереді.
2. Қазақстанда белгіленген еңбекті
қорғау ережелерін сақтайды.
3. Ұжымдық және еңбек шарттары,
шартты жасау және бұзу талаптары
мен тәртібі туралы білімін
қолданады.
4. Жұмыс уақыты мен демалыс
уақыттың кестесін Қазақстан
Республикасының Еңбек
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құндылықтары, түрлері,
стильдері мен түрлері
туралы білуі керек.

заңнамасына сәйкес сақтайды.
Оқыту нәтижесі: 5) Шрифттарды дұрыс жазу
негіздерін меңгеру.
Бағалаудың 1. Шрифттың көркемдік міндеттері
өлшемшарт- туралы білімді меңгерген.
тары:
2. Композицияда ескі шрифттерді
қолданады.
3. Жаңа стильдегі шрифттермен
жұмыс істейді.
4. Кіші әріптермен жұмыс істейді.
5. Жұмыста шрифттерді таңдайды.
6. Композициялық шрифттік
топтарды құрайды.
7. Шрифттік бөлшектермен жұмыс
істейді.
8. Шрифттерді дұрыс жазған кезде
құрал-саймандармен және
материалдармен жұмыс істейді.
Оқыту нәтижесі: 6) Әртүрлі дәуірдің дүниежүзілік
өнердің түрлері туралы, көне заманнаң қайта
өркендеу дәуіріне дейін әлем өнерінің эстетикалық
құндылықтары, түрлері, стильдері мен формалары
туралы білімді меңгеру.
Бағалаудың 1. Өнердегі стильдер мен
өлшемшарт- бағыттарды сипаттайды.
тары:
2. Өнер шығармашылығының
түрін, жанрын, орындау
техникасын анықтайды.
3. Әлем өнерінің стильдері мен
түрлерін сипаттайды.
4. Дәуірдердің ерекшеліктерін
сипаттайды.
5. Көне заманнан Қайта өркендеу
дәуіріне дейін сәндік-қолданбалы
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КҚ 4. Көркемдікәсемдеу
жұмыстарында
арнайы
технологияларды
қолдану

КМ 4.
Көркемдікәсемдеу
жұмыста-рында
арнайы
технологияларды
қолдану

Бұл модуль көркемдікәсемдеу жұмыстарында
макеттеу мен арнайы
технологияларында
қажетті білімдерді,
икемдер мен дағдыларды
сипаттайды.
Оқыту нәтижесінде білім
алушы макеттердің
түрлерін; өнердің сәндікмонументтік түрлерін;
сәндік-қолданбалы өнерді;
"де купаж" техникасын;
сағаттарды сәндеу
техникасын; витражды
жасау техникасын білуі
тиіс.
Оқыту нәтижесінде білім
алушы макетті жасау үшін
материалдар мен құралсаймандарды таңдауды;
қағаздың
немесе картонның
фактурасы мен түсін
қолдануды; материалда
авторлық үлгіні өзінің
эскиздері мен жобалары
бойынша жасауды білуі

өнер туралы білімді меңгерген.
6. Суретшілер шығармаларын
сипаттайды, талдайды және
ерекшеліктерін табады.
7. Қолданбалы өнер ерекшеліктерін
анықтай алады.
Оқыту нәтижесі: 1) Макеттерді жасаған кезде
макеттеу негіздері бойынша білімін қолдану.
Бағалаудың
1. Макеттердің түрлерін
өлшемшарт- сипаттайды.
тары:
2. Макеттерді дайындау үшін
материалдар мен құралсаймандарды таңдайды.
3. Фактураны, қағаздың түсін және
картонды таңдайды.
4. Макеттің қарапайым түрін
көрсетеді.
5. Макеттің күрделі түрін
жасайды.
6. Көлемдік композицияның
макетін жасайды.
7. Тереңдік-кеңістіктік
композицияның макетін жасайды.
8. Макеттеу түрлерін қолдану.
9. Макетті жасаған кезде
пішіндер мен жазықтықтың
трансформациясын жасайды.
10. Пішінді қырларынан
жабыстырады.
Оқыту нәтижесі: 2) Материалда авторлық үлгіні
өзінің эскиздері мен жобалары бойынша жасау.
Бағалаудың
1. Пәндік дизайн туралы білімді
өлшемшарт- меңгерген.
тары:
2. "Де купаж" техникасын

Макеттеу
Арнайы
технологиялар
Кәсіптік
практика
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тиіс.

КҚ 5. Дизайн
саласында
графикалық
компьютерлік
бағдарламаларды
игеру

КМ 5. Дизайн
саласында
графикалық
компьютерлік
бағдарламаларды
игеру

Бұл модуль екі өлшемді
графикалық
бағдарламалардың
көмегімен жобаларды
ұсынуда қажетті
білімдерді, икемдер мен
дағдыларды сипаттайды.
Оқыту нәтижесінде білім
алушы графика негіздерін;
өз эскиздерін жасаған
кезде монохромды мен
полихромды шешімдерді;
натюрмортты, портретті,
жартылай фигураны және
адамның дене бітімін салу
негіздерін; сәнді суретте
сәндеу тәсілдерін (сызық,
дақ, ахроматикалық және
түрлі түсті графика)
меңгеруі тиіс.
Модульді зерделеу
нәтижесінде білім алушы
композицияларды
әзірлеген кезде эскиздік
нұсқаларды ұсыну үшін
графикалық екі өлшемді
компьютерлік
бағдарламаларды игеруі;

меңгерген.
3. Папье-маше техникасын
меңгерген.
4. Витраж техникасын меңгерген.
5. Шамшырақты макеттейді.
6. Сағатты сәндейді.
Оқыту нәтижесі: А) Жобаларды әзірлеген кезде
эскиздік нұсқаларды ұсыну үшін графикалық екі
өлшемді бағдарламаларды қолдану.
Бағалаудың
1. Жобаларды әзірлеген кезде
өлшемшарттекстураларды, фактураларды
тары:
және түстерді қояды.
2. Векторлық және растрлық
форматтар болады.
3. Шрифттық композиция
негіздерін меңгереді.
4. Шрифттық жазуларды
қолданады.
5. Компьютерлік графикада түсті
үлгілерді қолданады.
6. Эскиздерді құрастырады және
дұрыс ұсынады.
7. Қабаттармен жұмыс істейді.
8. Қылқалам мен градиенттерді
қолданады.
9. Графикалық бағдарламаларда
әсерлерді қолданады.
10. Векторлық редакторда сурет
салады.
11. Сканерленген суреттерден
күрделі және жеңіл коллаждарды
жасайды.
12. Компьютерлік графикада
стильдеу әдістерін қолданады.

Кәсіби
компьютерлік
бағдарламалар
Сәндік сурет
Кәсіптік
практика
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ахроматикалық және түсті
шешімде көп пішінді
композицияны бейнелеуі;
графикада сәндік
техникаларды қолдануы
тиіс.

13. Компьютерлік графикада
композиция негіздерін қолданады.
14. Модификаторлардың
көмегімен фигураларды құрайды.
15. Фотосуреттерде редакциялау
құрал-саймандарын қолданады.
16. Графикалық бағдарламаларда
макростарды қолданады.
17. Ескі ақ-қара фотосуреттерді
қалпына келтіру әдісін қолданады.
Графикалық дизайнда әсерлерді
қолданады.
Оқыту нәтижесі: 2) Графикада сәндік
техникаларды қолдану.
Бағалаудың
1. Жобалық графиканың түрлерін
өлшемшартқолданады.
тары:
2. Өз эскиздерін және дайын
жұмыстарды орындаған кезде
сызықтық, реңдік, монохромды
және полихромды шешімді
қолданады.
3. Графикалық тәсілдерді (сызық,
дақ) қолдана отырып,
геометриялық пішіндер арқылы
натюрмортты композициялық
түрде салады.
4. Графикалық тәсілдерді (сызық,
дақ, ахроматикалық және түсті
шешім) қолдана отырып,
интерьерде натюрмортты
композициялық түрде салады.
5. Графикалық тәсілдерді (сызық,
дақ, ахроматикалық және түсті
шешім) қолдана отырып,
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КҚ 6. Көркемдікәсемдеу
жұмыстарын
орындаушының
біліктілік
жұмыстарын
орындау

КМ 6.
Көркемдікәсемдеу
жұмыстарын
орындаушының
біліктілік
жұмыстарын
орындау

Бұл модуль көркемдікәсемдеу жұмыстарын
орындаушының біліктілік
жұмыстарын орындау
үшін қажетті білімдерді,
икемдер мен дағдыларды
сипаттайды.
Модульді зерделеу
нәтижесінде білім
алушылар: дайындық
кезеңнің практикасын,

натураның портретін
композициялық түрде салады.
6. Графикалық тәсілдерді (сызық,
дақ, ахроматикалық және түсті
шешім) қолдана отырып, адамның
жартылай дене бітімін
композициялық түрде салады.
7. Графикалық тәсілдерді (сызық,
дақ, ахроматикалық және түсті
шешім) қолдана отырып, адамның
дене бітімін композициялық түрде
салады.
8. Графикалық тәсілдерді (сызық,
дақ, ахроматикалық және түсті
шешім) қолдана отырып,
интерьерде адамның дене бітімін
композициялық түрде салады.
9. Графикалық тәсілдерді (сызық,
дақ, ахроматикалық және түсті
шешім) қолдана отырып,
интерьерде көп фигуралы
композицияны композициялық
түрде салады.
Оқыту нәтижесі: А) Көркемдік-әсемдеу
жұмыстарын орындаушының біліктілік
жұмыстарын орындау.
Бағалаудың
1.Жұмыс орнында қауіпсіздік
өлшемшарттехникасын сақтайды.
тары:
2. Компьютерлік графиканы
графикалық дизайнның саласы
ретінде қолданады.
3. Графикалық дизайнда
композиция негіздері туралы
білімін қолданады.

Кәсіптік
практика (жұмыс
біліктілігін алуға
арналған
практика)
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әдістері мен тәсілдерін,
мамандықтың
технологиясын;
ұйымдастырушылық
құрылымды,
технологиялық
процестерді және
өндірістегі жабдықты
зерделеу; көркемдікәсемдеу жұмыстарын
орындау үшін
қолданылатын
материалдарды;
көркемдік-әсемдеу
жұмыстарын орындау
үшін құрал-саймандар мен
аспаптарды; көркемдікәсемдеу жұмыстарының
технологиялық процестері
мен операцияларын;
эскиздерді құрастыру және
жобаларды, макеттерді,
ғылыми-техникалық
есептерді көркемдік
әсімдеу бойынша
жұмыстарды атқаруды
меңгеруі тиіс. Модульді
зерделеу нәтижесінде білім
алушы әртүрлі
материалдардан жасалған
жұмыс беттерді көркемдікәсемдеу жұмыстарына
дайындауы; колерлерді
құруы; фондарды

4. Эскизді құрған кезде өнердегі
стильдер мен бағыттарды
қолданады.
5. Қазақстан Республикасының
еңбек заңнамасының нормаларын
сақтайды.
6. Сюжеттік-композициялық
орталықты құрайды.
7. Көркемдік әсемдеу жұмыстарын
орындаған кезде шығармашылық
ойды дамытады.
8.Көркемдік-әсемдеу
жұмыстарында композицияның
негізгі құралдарын қолданады.
9.Көркемдік-әсемдеу
жұмыстарында композицияның
заңдылықтарын қолданады.
10. Эскиздерді әзірлеген кезде
рационалды техниканы таңдайды.
11.Эскиздік нұсқаны ұсынады
орындайды.
12. Қабылдау тұтастығының
эскизін егжей-тегжейлі түсті-реңді
өңдеп, жеткізе алады.
13. Көркемдік-әсемдеу
жұмыстарын орындау үшін
қолданылатын материалдарды
қолданады.
14. Көркемдік-әсемдеу
жұмыстарын орындау үшін құралсаймандар мен аспаптарды
қолданады.
15. Көркемдік-әсемдеу
жұмыстарының технологиялық
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рәсімдеуі; қарапайым
шаблондарды дайындауы;
өзіндік шрифттердің және
сәндік элементтердің
трафареттерін кесіп алуы;
көркемдік жазуларды
жасауы тиіс.

процестері мен операцияларын
қолданады.
16. Әртүрлі материалдардан
жасалған жұмыс беттерді
көркемдік-әсемдеу жұмыстарына
дайындайды.
17. Колерлерді құрайды.
18. Фондарды безендіреді.
19. Қарапайым шаблондарды
дайындайды.
20. Өзіндік шрифттер мен сәіндік
элементтердің трафареттерін қиып
алады.
21. Көркемдік жазуларды
жасайды.
22. Жасалған жұмыс туралы есепті
құрастырады.
«040201 3 – Дизайнер (киім дизайны)» біліктілігі

КҚ 07. Жобаларды
конструкциялау,
үлгілеу және
көркемдік әсемдеу
үшін қажетті
материалдарды
іріктеуді білу

КМ 7.
Жобаларды
конструкция-лау,
үлгілеу және
көркемдік
әсемдеу үшін
қажетті
материалдарды
іріктеуді меңгеру

Бұл модуль киімді
жобалаумен танысу, тігін
бұйымдарын
конструкциялау және
модельдеу негіздері үшін
қажетті білімдерді,
икемдер мен дағдыларды
сипаттайды. Эскизді
дайын образдың түрінде
көрсету үшін дизайнер
көркемдік-шығармашылық
мақсаттарды қою мен
олардың шешімін ұсынуды
білуге байланысты барлық

Оқыту нәтижесі: 1) Киімде көркемдік образды
құру дағдыларын меңгеру.
Бағалаудың
өлшемшарттары:

1.Жоба алдындағы зерделеу үшін
қажетті дайындық материалын,
бастапқы деректерді жинайды
және талдайды.
2. Дизайн саласында заманауи
тенденцияларды ескеріп,
дизайнерлік жобалау процесін
іске асыру.
1. Эскизді әзірлеген кезде
костюмның композициясын
қолданады.
2.Эскизді құрған кезде

Композиция
Тігін
бұйымдарды
конструкциялау
Материалдарды
көркемдік өңдеу
шеберлігі
Үлгілеу негіздері
Материалтану
Дүниежүзілік
өнер тарихы
және
Қазақстанның
көркем мәдениеті
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мәселелерді жүйелі
түсінуге қабілетті болуы;
- көркемдік образды өзі
құруға дайын болуы,
- жобалық идеяны әзірлеуі,
-дизайнерлік мәселені
шешудің концептуалды,
шығармашылық тәсілге
негізделуі тиіс.
Модульді зерделеу
нәтижесінде білім алушы
кәсіби қызметте сурет салу
грамотасының негіздерін
қолдануы, көркемдік
пішінді салу
заңдылықтары және оны
қабылдау ерекшеліктері
туралы білімді қолдану;
графикалық пен көркем
сурет құралдарын игеруі;
ойлау
дербестігін, техникалық
пен кеңістік ойлауын,
мәселелерді шешу
қабілетін, бағалау
қабілеттерін көрсетуі; киім
үлгісінің суретін салған
кезде графикалық
тәсілдерді меңгеру;
жобалау дизайнның
әртүрлі әдістерін
қолдануы;
- тігін бұйымдарды жасау
технологиясын қолдану,

пропорциялар туралы білімін
Кәсіптік
қолданады.
практика
3. Киімде образды құрған кезде
композицияны ассоциациялық
түрде қабылдайды.
4. Көркемдік образды құрған
кезде көру иллюзиясын
қолданады.
5. Көркемдік образды құрғанда
киімді стильдеуді қолданады.
6. Эскиздік нұсқаны ұсынуды
орындайды.
7. Эскиздерді әзірлеген кезде
рационалды ұсыну техникасын
қолданады.
8. Жобаны әзірлеген кезде
жоспарлылықты көрсетеді.
9. Жобаны құру үшін
модельдердің эскиздер сиериясын
жасайды.
10. Дайын модельге
шығармашылық эскиздерді
көрсетеді.
Оқыту нәтижесі: 2) Әйелдер мен ерлер киімін
конструкциялау негіздерін және жобаларды құрған
кезде муляждық әдісті қолдану
Бағалаудың
1. Киімді конструкциялауда
өлшемшарткиімнің жіктелуі мен
тары:
функциялары туралы білімін
қолданады.
2. Конструкциялау кезінде
өлшемдік белгілер мен адам
денесін антропологиялық өлшеу
әдістерін қолданады.
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киімді көркемдік әсемдеу
ерекшеліктерін білуі;
түйреу әдісімен кешкі
көйлектерді жасауы;
жалпылау, қорытынды
жасау және құжаттаманы
рәсімдеген кезде бағалауы
тиіс.

3. Адамның дене бітімінен
өлшемдерді алады.
4. Киімді құрастыру әдістемесін
қолданады.
5. Лекаланы жасаған кезде түйіру
әдісін қолданады.
6. Сызбаларды конструкциялайды
және үлгілейді.
7. Әйелдер, ерлер киімін
муляждық әдіспен
конструкциялайды.
8. Жобаларды құрған кезде
әйелдер мен ерлер киімін
конструкциялау ерекшеліктерін
қолданады.
Оқыту нәтижесі: 3) Киімді әсемдеу және жасау
процесінде түйіру әдісін қолдану
Бағалаудың
1. Тігін бұйымдарын жасаған
өлшемшарткезде технологияны қолданады.
тары:
2. Киімді құру кезінде көркемдік
әсемдеу ерекшеліктерін
қолданады.
3. Түйреу әдісімен кешкі
көйлектерді жасайды.
4.Түйреу әдісімен киімді жасау
технологиясын қолданады.
5.Тігін бұйымдарды
конструкциялау кезінде
қолданылатын заманауи
ақпараттық технологияларды
қолданады.
технологияларды қолданады.
Бұйымды конструкциялау және
үлгілеу кезінде қолданылатын
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бағдарламалық қамтамасыз етуді
қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Эскизді дайын образға
айналдыру үшін киімді үлгілеу әдістерін қолдану.
Бағалаудың
1. Үлгілеу кезінде қымтаулы
өлшемшарттігісті аударуды қолданады.
тары:
2 Манекенде немесе дене бітімде
үлгілеу әдісін қолданып,
ойластырған образды құрайды.
3. Эскизді дайын образға
айналдыру үшін үлгілеу және
макеттеу негіздерін қолданады.
Дене бітімі бойынша жаңа
модельді құрайды.
Оқыту нәтижесі: 5) Жобаларды құрған кезде
тоқыма өндірісінің негіздері туралы білімін
қолдану.
Бағалаудың
1. Тоқыма талшықтардың шығуы
өлшемшарттуралы ақпаратты біледі.
тары:
2. Талшықтардың құрылымын
қолданады.
3. Табиғи және химиялық
талшықтардың қандай
жіктемелерге бөлінетінін біледі.
4. Талшықтың құрамын біледі.
5. Тоқыма материалдарды
шығарудың негізгі
технологияларын қолданады.
Оқыту нәтижесі: 6) Эскиздерді құрған кезде
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КҚ 8. Материалда
авторлық жобаны
орындау (эскизден
бастап дайын
модельге дейін)

КМ 8.
Материалда
авторлық
жобаны орындау
(эскизден бастап
дайын модельге
дейін)

-

Бұл модуль тігін
бұйымдарын жобалауда,
құрылымдауда қажетті
білімдерді, икемдер мен
дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу
нәтижесінде білім
алушылар: форматтың
композициялық шешімін;
пропорцияларды дұрыс
беруді; түс-реңдік
арақатынасты беруді
(колорит);
жұмысты композициялық

әртүрлі дәуірдің дүниежүзілік өнердің түрлері
туралы, көне заманнан Қайта өркендеу дәуіріне
дейін әлем өнерінің эстетикалық құндылықтары,
түрлері, стильдері мен түрлері туралы білімін
қолдану
Бағалаудың
1. Эскизді құрған кезде өнердегі
өлшемшартстильдер мен бағыттарды
тары:
қолданады.
2. Өнер шығармашылығының
түрін, жанрын, орындау
техникасын анықтайды.
3. Әлем өнерінің стильдері мен
түрлерін сипаттайды.
4. Дәуірдердің ерекшеліктерін
сипаттайды.
5. Бароккодан заманауи өнерге
дейін сәндік-қолданбалы өнерді
сипаттайды.
6. Қолданбалы өнердің
ерекшеліктерін сипаттайды.
Оқыту нәтижесі: 1) Авторлық жобада костюм
аясында көркемдік-жобалық қызметтің негізі
бағыттарын қолдану.
Бағалаудың
1. Мақсатты қою үшін ниеттің
өлшемшарттуындауын қолданады.
тары:
2. Өнер бойынша, киім дизайны
бойынша арнайы әдебиетте, жыл
мезгіліне сән тенденцияларында
хабардар болады.
3. Шығармашылық жұмыс үшін
шабыт көздерін қолданады.
4. Көркемдік конструкциялау
саласында озат отандық және
шетелдік тәжірибені қолданады.

Киім
дизайнындағы
композиция
Тігін
бұйымдарын
конструкциялау
Материалдарды
көркемдік өңдеу
шеберлігі
Дүниежүзілік
өнер тарихы
және
Қазақстанның
көркем мәдениеті
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-

тұтастыққа әкеліп, оны
аяқтауды білуі тиіс.
Модульді зерделеу
нәтижесінде оқушылар
өнер, киім дизайны
бойынша арнайы
әдебиетте бағдарлануы
тиіс, жыл мерзіміне сәннің
тенденцияларында
хабардар болуы; шабыт
көздерімен
шығармашылық түрде
жұмыс істеуі; костюмның
композициясында
көркемдік құралдары мен
тәсілдерді қолдануы; киім
үлгілерін суреттеген кезде
графикалық тәсілдерді
меңгеруі; графиканың
әртүрлі тәсілдерін
меңгеруі; дизайнжобалаудың әртүрлі
әдістерін қолдануы;
мәселені шешу үшін
ақырғы нұсқауды соңына
дейін өңдеу және таңдауы;
жұмыстарды аяғына дейін
жеткізу, жалпылау,
қорытынды жасау және
құжаттаманы ресімдеген
кезде бағалауы; тігін
бұйымдарын
конструкциялау кезінде
қолданылатын заманауи

5. Тігін бұйымдарды
конструкциялау кезінде
қолданылатын заманауи
ақпараттық
технологияларды және
бағдарлама қамтамасыз етуді
қолданады.
6. Киім үлгілерін суреттеген
кезде
графикалық тәсілдерді
қолданады.
7. Дизайн-жоспарлаудың әртүрлі
әдістерін қолданады.
8. Дизайн-жобаны іске асыру
үшін ол бойынша
құжаттамалардың толық жинағын
дайындауды іске асырады.
9. Дизайн жобаның негізгі
экономикалық көрсеткіштерін
есептейді.
10. Костюмның композициясында
көркемдік құралдар мен
тәсілдерді қолдану.
11. Мәселені шешу үшін ақырғы
нұсқаны соңына
дейін өңдейді және таңдайды.
12. Жалпылайды, қорытынды
жасайды және құжаттаманы
рәсімдеген кезде бағалайды.
Оқыту нәтижесі: 2) Адам денесінің киімге
өлшемдік сипаттамаларын қолдану.
Бағалаудың
1. Модельер құрған образды
өлшемшартнақты заттарға айналдырады,

Сала
экономикасы
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ақпараттық
тары:
технологияларды
қолдануы; әртүрлі
сұрыптама бұйымдарын
конструкциялау және
үлгілеу.
көркемдік конструкциялау
саласында озат отандық
және шетелдік тәжірибені
қолдануы тиіс.

автордың шығармашылық ниетін
іске асырады.
2. Технологиялық пен
конструкторлық құжаттаманы
құрайды, өндірістің барлық
кезеңдерін бақылау
3. Отандық өндірушілер мен
шетелдік бәсекелестер шығаратын
ұқсас өнімді салыстырмалы
талдауды жасауды біледі.
4. Дайын өнімнің эстетикалық
деңгейін бағалауды біледі.
5. Техникалық тапсырмаларды
құру және дайын жобаны
тапсырыс берушімен келісіп,
өнімді тікелей жобалауға қатысу.
Оқыту нәтижесі: 3) Әртүрлі дәуірдің Қазақстан
өнері тарихы бойынша, авторлық жобада
Қазақстан өнерінің эстетикалық құндылықтары,
формалары, стильдері мен түрлері туралы білімін
қолдану.
Бағалаудың
1. Қазақстан өнерінің дамудың
өлшемшартнегізгі кезеңдерін және
тары:
заңдылықтарын біледі.
2. Қазақстан өнерінің көне
заманнан 20 ғасырға дейін негізгі
ескерткіштерін біледі.
3. Әртүрлі замандағы
Қазақстанның әйгілі
суретшілерінің биографиясы мен
шығармашылығын біледі.
4. Өнердің түрлері мен
жанрлары туралы және олардың
ерекшелігі туралы түсінігі бар.
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КҚ 9. Дизайнердің
біліктілік
жұмыстарын
орындау (киім
дизайны)

КМ 9.
Дизайнердің
біліктілік
жұмыстарын
орындау

Бұл модуль кәсіби
шеберлікті дамыту үшін
қажетті білімдерді,
икемдер мен дағдыларды
шығармашылық

5. Өнердің ең маңызды көркемдік
бағыттары, стильдері және
тенденциялары туралы біледі.
6. Әртүрлі тарихи дәуірлерді,
бағыттарды, өнер ағымдарын
жақсы біледі.
7. Өнердің стилистикалық
ерекшеліктерін және тән
тенденцияларын талдайды,
салыстырады және анықтайды.
8. Ғылыми терминологияны
қолданады және алған білімін
негіздейді.
Оқыту нәтижесі: 4) Өзінің кәсіби қызметінде
бағдарлану үшін қажетті экономикалық ақпаратты
табу және қолдану.
Бағалаудың 1.Экономикалық теорияның жалпы
өлшемшарт- ережелері мен терминдерді
тары:
қолданады.
2.Жоспарларды экономикалық
негіздеу және болжауларды әзірлеу
әдістерін қолданады.
3.Бизнес-жоспар жасайды.
Бизнес-жоспарды жасаған кезде
техникалық-экономикалық
көрсеткіштерді талдайды.
5.Халық тұтынатын тауарлар мен
қызметтер нарығының жағдайын
талдайды.
Оқыту нәтижесі: 1) Кәсіптік сауаттылықты және
Технологиялық
оны диплом алды практикада қолдану қабілетін
(диплом алды)
меңгеру.
практика
Бағалаудың 1. Өзінің жұмыс орнын
өлшемшарт- ұйымдастырады және дайындайды.

37

(киім дизайны)

-

идеяларды көрсете білу
іскерлігін, білімін
өздігінен толтыру және
кәсіби дайындалу,
көркемдік талғамды
дамыту қабілетін
сипаттайды.
Модульді зерделеу
нәтижесінде білім
алушылар: орындау
ғылымдығы, жүйелілігі,
дәйектілігі, орындау
тақырыбы мен техникасын
іріктеуді, алдындағы
әулеттің тәжірибесін
ескере отырып, көрнекті
материалды тиімді
қолдануды, материалды
жинауы: пьесалар,
эскиздер, суреттемелер,
сызбалар, фотосуреттер,
репродукциялар,
кітапханаларда,
мұражайларда, театрларда,
теледидарда
материалдармен танысу,
дипломдық жоба
тақырыбының
тұжырымдамасын
әзірлеуді меңгеруі тиіс.
Модульді зерделеу
нәтижесінде білім
алушылар: өнер, киім
дизайны бойынша арнайы

тары:

2.Біліктілігі жоғары маманның
басшылығымен жұмысын
атқарады.
3. Дипломдық жоба үшін
материалды жинау бойынша
жұмыстарды дағдыланды.
4. Зерттеу жұмысымен және
бастапқы материалды жинаумен
айналысады.
5. Жиналған материалды
талдайды және құрылымдайды.
6.Кәсіби қызметте алған теориялық
білімін қолданады.
7.Мәселені қойған кезде ниетін
қолданады.
8. Өнер бойынша, киім дизайны
бойынша арнайы әдебиетте, жыл
мезгіліне сән тенденцияларында
хабардар болады.
9. Эскиздерді жасау үшін шабыт
көздерін қолдану.
10. Жобаны құру кезінде
композицияда көркемдік құралдар
мен тәсілдерді қолданады.
11. Жобада үлгілерді бейнелеген
кезде графикалық тәсілдерді
меңгереді.
12. Мәселені шешу үшін ақырғы
нұсқаны соңына дейін өңдейді
және таңдайды;
13. Жұмысты соңына дейін
жеткізеді, құжаттаманы рәсімдеген
кезде қорытынды және бағалау
жасайды.
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әдебиетте бағдарлануы ,
жыл мерзіміне сәннің
тенденцияларында
хабардар болуы; шабыт
көздерімен
шығармашылық түрде
жұмыс істеуі; костюмның
композициясында
көркемдік құралдары мен
тәсілдерді қолдануы; киім
үлгілерін суреттеген кезде
графикалық тәсілдерді
меңгеруі; графиканың
әртүрлі тәсілдерін
меңгеруі; тігін
бұйымдарын
конструкциялау кезінде
қолданылатын заманауи
ақпараттық
технологияларды
қолдануы; дизайнжобалаудың негізгі
экономикалық
көрсеткіштерін есептеуі
тиіс.

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

14.Жиналған материал бойынша
эскиздерді жасайды.
15. Әртүрлі материалдарды
өңдеудің технологиялық тәсілдерді
зерттейді.
16. Кәсіби шеберлікті жетілдіреді.
17.Тігін бұйымдарды
конструкциялау кезінде
қолданылатын заманауи
ақпараттық
технологияларды қолданады.
18.Бұйымды конструкциялау және
үлгілеу кезінде қолданылатын
бағдарламалық қамтамасыз етуді
қолданады.
19. Жұмыста өзіндік
шығармашылық тәсілді дамытады.
Оқыту нәтижесі: 2) Дизайнердің біліктілік
жұмысын рәсімдеу.
Бағалаудың 1. Дипломдық жобалаудың
өлшемшарт- графикалық, технологиялық және
тары:
экономикалық бөлігі бойынша
дайындық жұмыстарды атқарады.
2. Біліктілік жұмысы жөніндегі
есеп үшін материал жинақтайды
және жүйелейді.
3. Біліктілік жұмысында
дизайнердің білімін, икемдері мен
дағдыларын көрсетеді.
4. Біліктілік жұмысын ресімдейді.

