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 Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің  

2017 жылғы «_____»_____________ 

№___________ бұйрығына 

7 қосымша 

техникалық және кәсіптік білім берудің 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ 

Білім беру коды және бейіні:     0400000  –   Өнер және мәдениет 

Мамандығы:   0411000 –  Театр декорациясы өнері 
Біліктіліктері*:  041101 2 –   Бутафор 

 041105 3 –  Суретші-декоратор 

Оқыту нысаны: күндізгі 

Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай; 

3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында 
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Циклдердің, 

пәндердің/модульдердің, 

практикалардың атауы 
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі 

ЖБП Жалпы білім беретін пәндер** + + + 1448 1-3
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БМ Базалық модульдер    340 12 328  3-6 

БМ 01 Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік 

лексиканы қолдану 
 

+ + +     

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

құрастыру 
 

+ + +     

БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту 

және жетілдіру 

 +  +     

 «041101 2 –Бутафор» біліктілігі         

КМ Кәсіптік модульдер    2316 432 624 1260 3-6 

КМ 01 Сызбалар мен эскиздер бойынша 

бутафор бұйымдары мен сәндік 

бөлшектерді орындау 

+   + + +   

КМ 02 Театрлық бутафорлық жиһаздың 

қарапайым заттарын дайындау 

+   + + + +  

КМ 03 Театрлық бутафорлық жиһаздың 

күрделі заттарын дайындау 

+   + + +   

КМ 04 Сәулет бөлшектерінің 

бутафорлық көлемді пішіндерін 

жасау   

 +  + + + +  

КМ 05 Коллаж бен аппликация 

техникасын пайдалана отырып, 

сәндеу-көркем сурет 

жұмыстарын орындау 

+ +  + + +   

КМ 06 Бутафорлық қуыршақтар мен 

сәндік бұйымдар жасау 

+ +  + + + +  

БҰАМ 

01 

Білім беру ұйымдары 

анықтайтын модульдер 

   +     

АА  02 Аралық аттестаттау    180     

ҚА  02 Қорытынды аттестаттау     36     

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін    4320     
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міндетті оқытуға жиыны 

Орта буын маманы 

«041105 3 –Суретші-декоратор» 

біліктілігі 

БМ Базалық модульдер 260 180 80 7-8

БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту 

және жетілдіру 

+ + 

БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында 

әлеуметтену және бейімделу 

үшін әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану 

+ + 

БМ 05 Кәсіптік қызметте экономиканың 

базалық білімдерін қолдану 

+ + 

КМ Кәсіптік модульдер 818 36 782 7-8

КМ 07 Спектакльдің театрлық макетін, 

костюмдер эскизін орындау 

+ + + + + 

КМ 08 Жаңа технологияларды қолдана 

отырып, спектакльді сәндік 

безендіруді орындау 

+ + + + + + 

КМ 09 Диплом алды практика + + 

БҰАМ 

02 

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 5760 

К Консультациялар оқу жылы үшін 100 сағаттан артық емес 
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Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес 

Барлығы: 6588 
Ескерту: 

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

**       ЖБП модульдерге кіріктірілуі мүмкін.

***     Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

****   Семестр бойынша бөлінуі  мекеменің қалауы бойынша өзгеруі мүмкін.

ЖБП - жалпы білім беру пәндері;

БМ - базалық модульдер;

КМ - кәсіптік модульдер;

БҰАП - білім беру ұйымы анықтайтын пәндер;

ДЖ - дипломдық жобалау;

АА - аралық аттестаттау;

ҚА - қорытынды аттестаттау;

К - консультациялар;

Ф - факультативтер.
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 Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің  

2017 жылғы «_____»_____________ 

№___________ бұйрығына 

 8  қосымша 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ 

техникалық және кәсіптік білім берудің 

Білім беру коды және бейіні:     0400000  –   Өнер және мәдениет 

Мамандығы:  0411000 –   Театр декорациясы өнері 

Біліктіліктері*:  041101 2 –   Бутафор 

 041105 3 –   Суретші-декоратор 

Оқыту нысаны: күндізгі 

Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай ; 

2 жыл 10 ай

жалпы  орта білім базасында 

И
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 Циклдердің, 

пәндердің/модульдердің, 

практикалардың атауы 

Бақылау нысаны Оқу уақытының көлемі 
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі 
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БМ Базалық модульдер 344 78 266 1-4

БМ 01 Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік 

лексиканы қолдану 

+ + + 

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

құрастыру 

+ + + 

БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту 

және жетілдіру 

+ + 

«041101 2 –Бутафор» біліктілігі 

КМ Кәсіптік модульдер 2316 432 624 1260 1-4

КМ 01 Сызбалар мен эскиздер бойынша 

бутафор бұйымдары мен сәндік 

бөлшектерді орындау 

+ + + + 

КМ 02 Театрлық бутафорлық жиһаздың 

қарапайым заттарын дайындау 

+ + + + + 

КМ 03 Театрлық бутафорлық жиһаздың 

күрделі заттарын дайындау 

+ + + + 

КМ 04 Сәулет бөлшектерінің 

бутафорлық көлемді пішіндерін 

жасау   

+ + + + + 

КМ 05 Коллаж бен аппликация 

техникасын пайдалана отырып, 

сәндеу-көркем сурет 

жұмыстарын орындау 

+ + + + + 

КМ 06 Бутафорлық қуыршақтар мен 

сәндік бұйымдар жасау 

+ + + + + + 

БҰАМ 

01 

Білім беру ұйымдары 

анықтайтын модульдер 

+ 

АА  02 Аралық аттестаттау  108 

ҚА  02 Қорытынды аттестаттау 36 

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін 2880 
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міндетті оқытуға жиыны 

Орта буын маманы 

 «041105 3 –Суретші-декоратор» 

біліктілігі 

        

БМ Базалық модульдер    260 180 80  5-6 

БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту 

және жетілдіру 

+   +  +   

БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында 

әлеуметтену және бейімделу 

үшін әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану 

 + 

 

+  +   

БМ 05 Кәсіптік қызметте экономиканың 

базалық білімдерін қолдану 

 +  +  +   

КМ Кәсіптік модульдер    856 36 424 396 5-6 

КМ 07 Спектакльдің театрлық макетін, 

костюмдер эскизін орындау 

+ +  + + +   

КМ 08 Жаңа технологияларды қолдана 

отырып, спектакльді сәндік 

безендіруді орындау 

+ +  + + + +  

КМ 09 Диплом алды практика    +   +  

БҰАМ 

02 

Білім беру ұйымдары 

анықтайтын модульдер 

   +     

ДЖ 01 Дипломдық жобалау**    216     

АА  03 Аралық аттестаттау    72     

ҚА  03 Қорытынды аттестаттау     36     

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті 

оқытуға жиыны 

   1440     

 Міндетті оқытуға жиыны    4320     

К Консультациялар оқу жылы үшін 100 сағаттан артық емес  
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Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес 

Барлығы: 4960 
Ескерту: 

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

**     Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді

***   Семестр бойынша бөлінуі  мекеменің қалауы бойынша өзгеруі мүмкін.

БМ - базалық модульдер;

КМ - кәсіптік модульдер;

БҰАП - білім беру ұйымы анықтайтын пәндер;

ДЖ - дипломдық жобалау;

АА - аралық аттестаттау;

ҚА - қорытынды аттестаттау;

К - консультациялар;

Ф - факультативтер.
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    Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің  

2017 жылғы «_____»_____________ 

№___________ бұйрығына 

 № 9 қосымша 

ҮЛГІЛІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

техникалық және кәсіптік білім берудің 

Білім беру коды және бейіні:     0400000  –  Өнер және мәдениет 

Мамандығы:  0411000 –  Театралдық-сәндік өнер 

Біліктіліктері:  041101 2 –   Бутафор 

 041105 3 –  Суретші-декоратор 

Базалық және 

кәсіптік 

құзыреттер 

Модульдің атауы Модульге қысқаша шолу Оқыту нәтижелері және бағалаудың 

өлшемшарттары 

Модульді 

қалыптастырушы 

пәндер 

Базалық модульдер 

БҚ 1. Кәсіптік 

қызмет 

аясында 

кәсіптік 

лексиканы 

қолдану. 

БМ 1. Кәсіптік 

қызмет аясында 

кәсіптік лексиканы 

қолдану.  

Осы модуль кәсіби 

қызметте қазақ (орыс) 

және шетел тілінде 

ауызша және жазбаша 

түрде қарым-қатынас 

жасауға және қажетті 

білімді, іскерліктер мен 

дағдыларды сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар іскерлік қазақ 

(орыс) және шетел тілінің 

және кәсіби лексиканың 

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 қатынасу үшін

қажетті мамандық бойынша

лексика-грамматикалық

материалды меңгереді.

2. Мамандығы бойынша

терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы 

мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын 

меңгеру. 

Бағалаудың 1. Кәсіби бағыттағы
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негіздерін меңгеруі тиіс. 

Осы модульді зерделеу 

кезінде білім алушылар 

кәсіптік бағыттағы 

мәтіндерді оқу және 

аудару  үшін (сөздікпен) 

қажетті қазақ (орыс) және 

шетел тілінің лексикалық 

және грамматикалық 

минимумын меңгеруі тиіс. 

өлшемшарт-

тары: 

мәтіндерді оқиды және 

аударады (сөздікпен). 

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел 

тіліндегі кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу. 

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 жасайды 

және 

рәсімдейді. 

БМ  02.  

Іс қағаздарын 

мемлекеттік тілде 

құру.  

Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жасауға және 

рәсімдеуге қажетті білімді, 

іскерліктер мен 

дағдыларды сипаттайды 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: мемлекеттік  

тілде іс жүргізу негіздері; 

құжаттарды жасау 

тәсілдері мен  

функциялары; 

құжаттардың жіктелуі, 

тасымалдағыштар, 

мақсаты, құрамдас  

бөліктері, рәсімдеу 

ережелері. 

Білім алушылар модульді 

зерделеу кезінде: 

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
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 ұйымдық-өкімдік, 

ақпараттық-анықтама-лық 

құжаттармен жұмыс 

істеулері; 

кәсіптік қызметте қажетті  

қызметтік құжаттарды 

мемлекеттік тілде 

құрастыруы тиіс. 

 

 

 

 

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 

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 жасайды. 

БҚ.3 

Физикалық 

қасиеттерді 

дамыту және 

жетілдіру. 

БМ.03 

Физикалық 

қасиеттерді дамыту 

және жетілдіру.  

Осы модуль жеке 

қасиеттерді және олармен 

байланысты қабілеттерді 

жетілдіру үшін қажетті 

білім, іскерліктер мен 

дағдыларды сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

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, 
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алушылар: дене 

шынықтырудың 

әлеуметтік-биологиялық 

және психофизиологиялық 

негіздері, жеке және 

спорттық өзін-өзі 

жетілдіру негіздері, 

салауатты өмір салтының 

негіздері. 

Білім алушылар модульді 

зерделеу кезінде: қозғалыс 

қабілеттері мен 

дағдыларын ұдайы 

жетілдіру жағдайында 

денсаулықты нығайту; 

кәсіби тұрғыда маңызды 

физикалық және 

психомоторлық 

қабілеттерді дамыту; өзін-

өзі бақылау және ағзаның 

функционалдық жай-күйін 

бағалаудың дағдыларын 

меңгеру. 

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 шынықтыру

жүктемесінің негіздерін және

оны реттеу тәсілдерін

сипаттайды.

3. Жаттығуларды орындау

техникасын меңгереді.

4. Үйренген ойын тәсілдері

мен жеке тактикалық

міндеттерді оқу ойынында

қолданады.

5. Бағдарламада көзделген

бақылау нормативтері мен

тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және 
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жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі 

медициналық көмек көрсету.  

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Дене шынықтыру

жаттығуларымен айналысу

кезінде жарақаттардың

туындау себептерін,

жарақаттанудың алдын алу

тәсілдерін түсінеді.

2. Жарақаттар кезінде

дәрігерге дейінгі көмек

көрсетеді.

БҚ 4. Құқық 

негіздерін 

түсіну, өзін 

және 

қоғамдағы өз 

орнын 

тани және 

сезіне білу, 

әлеуметтік, 

саяси, 

этникалық, 

конфессио- 

налдық және 

мәдени 

ерекшеліктер 

ге толерантты 

лық таныту. 

БМ 04. 

Қоғам мен еңбек 

ұжымында 

әлеуметтену және 

бейімделу үшін 

әлеуметтік 

ғылымдар 

негіздерін қолдану 

Осы 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, іскерліктер мен 

дағдыларды сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

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 әр түрлі

пікірлерді түсінеді.

3. "Диалектика", "диалектика

заңдары", "тұрмыс",

"материя", "қозғалыс",

"кеңістік және уақыт"

ұғымдарының мәндерін

сипаттайды.

4. Философияның негізгі

категорияларының мәні мен

өзара байланысын

анықтайды.

5. Әлемнің ғылыми,
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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. 

Білім алушылар модульді 

зерделеу кезінде: негізгі 

философиялық ұғымдарға 

сүйену; 

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 

философиялық және діни 

көріністерінің 

ерекшеліктерін түсінеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өміріндегі 

философиялық категориялардың қатынасын 

айқындау, мысалы:  

бостандық және жауапкершілік, материалдық 

және рухани құндылықтар. 

Бағалаудың  

өлшемшарт-

тары: 

 

1. Тұлғаның өмірдің, 

мәдениеттің және қоршаған 

табиғи ортаның сақталуына 

жауапкершілік деңгейін 

сезінеді.  

2. Ғылым, техника 

жетістіктері мен 

технологияларды дамытумен 

және пайдаланумен 

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 
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жек көрушілік, 

экстремистік, радикалдық 

және террористік 

идеологияларды 

мойындамауы; құқық 

нормаларын сақтауы; 

әлеуметтік өзара қарым-

қатынастар барысында 

қалыптасатын әлеуметтік 

және саяси қатынастар 

жүйесінде бейімделуі тиіс. 

қалыптастырады. 

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы 

халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі 

мен орнын түсіну. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Отандық мәдениеттің

тарихы, дәстүрлі қазақ

мәдениетінің құндылықтары

туралы ақпаратты меңгерген.

2. Қазақстан Республикасы

халқы мәдениетінің әлемдік

өркениеттегі рөлі мен орнын

ұғынады.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты және 

белсенді тұлғалық көзқарасты 

қалыптастыратын моралдық-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,

конфессиялық және мәдени
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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 ұғымын біледі және 

қағидаттарын сақтайды. 

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары 

туралы мәліметтерді меңгерген. 

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 меңгереді. 

5. Салық түрлері туралы 
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ақпаратты меңгерген. 

6.  Қылмыстық 

жауапкершілікті және оның 

туындау негіздемесін 

түсінеді. 

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес 

өзінің құқықтарын қорғау. 

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 меңгерген. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Негізгі политологиялық 

ұғымдарды меңгереді: билік, 

саяси жүйе, саяси режім, 

мемлекет, мемлекеттік 

басқару формалары, 

мемлекеттік құрылыс 

формалары, саяси партиялар, 

партиялық жүйелер, саяси 

элита, саяси көшбасшылық, 

геосаясат. 

2. Әлеуметтанудың негізгі 

ұғымдарын меңгереді:  

әлеуметтік қарым-қатынас, 

әлеуметтік құбылыс, 
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әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік 

ілгерілеу. 

3. Жалпы әлеуметтік және 

саяси үдерістерді жеке 

фактілермен арақатынасын 

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. Қазіргі 

заманғы 

экономикалық 

жүйенің жұмыс 

істеуінің негізгі 

заңдылықтары 

мен тетіктерін 

түсіну. 

 

 

 

 

БМ 05  

Кәсіптік қызметте 

экономиканың 

базалық  

қолдану. 

 

 

 

 

 

 

 

Осы модуль қазіргі 

экономикалық жүйенің 

заңдылықтары мен 

тетіктері туралы, нарық 

тетіктері мен мемлекеттік 

реттеу әдістері туралы 

кешенді түсінік 

қалыптастыру үшін 

қажетті білімді, 

іскерліктер мен 

дағдыларды сипаттайды.    

Модульді игеру 

Оқыту нәтижесі: 1)  Экономикалық теория 

саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру. 

Экономика 

негіздері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Экономикалық 

терминдерді меңгереді, 

нарықтық экономика 

заңдылықтары мен 

қағидаттарын түсінеді. 

2. Өндіріс және тұтыну 

экономикасының негіздерін 

меңгереді. 

3. Мемлекеттің салықтың 

саясатын сипаттайды.  
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нәтижесінде білім 

алушылар: экономикалық 

теория негіздерін; 

экономикалық жүйелердің 

жалпы негіздерін; 

макроэкономика 

негіздерін; экономиканың 

өзекті мәселелерін; 

«Жасыл экономиканың» 

негізгі міндеттерін 

меңгеруі қажет. 

Білім алушылар модульді 

зерделеу кезінде: негізгі 

экономикалық 

мәселелерді, экономика 

теориясы мен бизнес 

негіздерінің тұжырымдық 

ережелерін түсінуі; елдің 

әлеуметтік-экономикалық 

дамуының басым 

бағыттарын анықтауы 

тиіс. 

4. Инфляция көздерін және

оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік 

формасы мен түрін, жоспары түрін, негізгі 

экономикалық көрсеткіштерін анықтау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Жоспарлаудың негізгі

кезеңдері мен мазмұнын

сипаттайды.

2. Математикалық әдістерді

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 
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  мүмкіндіктерін анықтау.  

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Кәсіпкерліктің 

мақсаттарын, даму 

факторлары мен шарттарын 

 сипаттайды. 

2. Қазақстандағы кәсіпкерлік 

қызметтің заманауи 

ұйымдастырушылық-

құқықтық формаларын 

сипаттайды. 

3.  Кәсіпкерлік қызметтің 

жетістігін анықтайтын 

факторларды түсінеді. 

4. Бизнес жоспарды құру 

негіздерін меңгереді. 

БҚ 6. 

Қазақстанның 

тарихын, 

әлемдік 

қауымдастықта

ғы рөлі мен 

орнын түсіну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМ 06 

Қазақстанның 

тарихын, әлемдік 

қауымдастықтағы 

рөлі мен орнын 

түсіну.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осы модуль ұлттық 

сананы дамытуға, ежелгі 

дәуірден қазіргі кезеңге 

дейін орын алған тарихи 

оқиғалардың мәні мен 

заңдылықтарын түсінуге 

қажетті білімдерді, 

іскерліктер мен дағдылар-

ды сипаттайды.  

Модульді зерделеу нәти-

жесінде білім алушылар: 

Қазақстанның негізгі тари-

хи кезеңдерінің хроноло-

гиялық шекаралары мен 

маңызын меңгеруі қажет. 

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды 

түсіну. 

Қазақстан тарихы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Ежелгі дәуірден қазіргі 

кезеңге дейінгі тарихи 

оқиғалар хронологиясын 

түсіну және мәнін түсіну. 

2. Қазақ халқының 

жалпытүрік 

қоғамдағы, көшпелі өркениет 

жүйесіндегі, Еуразия 

әлемі халықтарының тарихи-

мәдени қауымдастығының 

дамуындағы рөлі мен орнын 

аша біледі. 

3. Тәуелсіздік алғаннан 
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   кейінгі Қазақстан 

Республикасында болып 

жатқан саяси және қоғамдық 

өзгерістердің мәні мен 

бағытын түсінеді. 

4. Тәуелсіз Қазақстанның 

жетістіктерін сипаттайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-

салдар байланысын анықтау. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Қазақстан тарихының 

толыққандылығы мен 

жүйелілігін көрсететін және 

сипаттайтын фактілерді, 

үдерістер мен құбылыстарды 

анықтайды. 

2. Тарихи оқиғалардың 

арасында байланыс 

орнатады. 

3. Тарихи дереккөздерді 

пайдаланады. 

Кәсіптік модульдер 

«0411012 – Бутафор» біліктілігі 

КҚ.1 

Бутафорлық 

бұйымдар мен 

декорация 

бөлшектерінің 

сызбаларын, 

эскиздерін 

орындау.  

КМ.01  

Сызбалар мен 

эскиздер бойынша 

бутафор 

бұйымдары мен 

сәндік бөлшектерді 

орындау. 

 

Осы модуль суреттегі, 

кескіндемедегі 

композицияның негізді 

көркемдік заңдарын, 

жазықтықтық және 

кеңістіктік композиция 

заңдарын, жалпы және 

арнайы театр 

Оқыту нәтижесі: 1) Сурет негіздерін меңгеру. Сурет 

Кескіндеме 

Композиция 

Еңбекті қорғау 

Шеберлік 

 

 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1.Суреттегі композиция 

заңдарын түсінеді.  

2. Пішінді құрастыру 

заңдарын және оның 

құрылымын түсінеді.  

3. Геометриялық 

фигураларды құру  заңдарын 
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композициясының 

негіздерін, қағаз, картон, 

басқа да қолданылатын 

материалдар қасиеттерінің 

сипаттамаларын, еңбек 

қауіпсіздігінің 

қағидаларын игеру үшін 

қажетті білімдерді, 

қабілеттерді және 

дағдыларды сипаттайды.    

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: пішінді 

құрастыру және оның 

құрылымы туралы жалпы 

ұғымдар; құрастыру, 

құрастыру және 

пропорциялар туралы 

ұғым; сызықтық суретті 

меңгеру; көркем суреттегі 

түс пен реңді; акварелдік 

көркем сурет техникасын; 

көркем суреттегі жарық-

реңдік қатынастарды; 

кескіндеу тәсілдері туралы 

білімдерді қолдана 

отырып, берілген 

форматта натюрморт 

құрастыруды; 

жоспарлылықты, 

түсінеді. 

4. Берілген форматта суретті 

дұрыс құрастырады. 

5. Парақта сызықтық 

композиция туралы білімді 

ескере отырып,  

(геометриялық, гипстік 

модельді: гүлөрнек, 

капитель) пішінді дұрыс 

құрастырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқыту нәтижесі: 2) Акварелдік кескіндеме 

техникасын меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Кескіндемеде 

суретті сақтайды. 

2. Кескіндеме түсі мен реңін 

тану. 

3. Заттардың пропорциясын 

сақтайды. 

4. Натюрмортты  

композициялық және реңдік 

біртұтастыққа келтіреді. 

5. Акварельдік көркем сурет  

техникасымен жұмыс 

жасайды. 

 6. Берілген форматта 

натюрморт құрастырады 

және көркем сурет тәсілдері 

бойынша білімдерді 

қолданады. 

Оқыту нәтижесі: 3) Жазықтықтық композиция 
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материалдылықты, 

натюромтортты 

қабылдаудың 

біртұтастығын; 

жазықтықтық және 

кеңістіктік композиция 

заңдарын, бутафория 

заттарының 

пропорциясын; қағаз бен 

картон қасиеттерінің 

сипаттамасын, «папье-

маше» техникасын 

меңгеру, көлем туралы 

ұғым.   

    Білім алушылар 

модульді зерделеу кезінде: 

натюрмортты бейнелеуде 

және түрлі бутафорлық 

бұйым-дарды дайындауда 

жоғарыда көрсетілген 

білімдерді қолдану. 

Еңбек қауіпсіздігі 

жөніндегі нормативтік-

құқықтық актілер, еңбекті 

қорғау бойынша құқықтық 

және ұйымдастыру 

мәселелері, өндірістік 

синитария және еңбек 

гигиенасының негіздері. 

негіздерін меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Жазықтықтық композиция

заңдарын түсінеді.

2. Тегістікті дұрыс

ұйымдастырады.

Оқыту нәтижесі: 4) Қолданыстағы стандарттар 

мен техникалық талаптарды меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Нақты бір сала үшін тән

қауіпті және зиянды

өндірістік факторлар туралы

ақпаратты меңгерген.

2. Еңбек қауіпсіздігі

бойынша негізгі нормативтік

құқықтық және техникалық

актілер туралы ақпаратты

меңгерген.

3. Жұмыстың қауіпсіз

тәсілдері мен әдістерін

қолданады.

Оқыту нәтижесі: 5) «Папье – маше» 

техникасын меңгеру 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1.Қағаз бен картон

қасиеттерінің

сипаттамаларын таниды.

2. «Папье – маше»

техникасында бутофорлық

бұйымдарды дайындау

кезеңдерін сақтайды.

3. «Папье – маше»

техникасында көлемді
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бутафорлық бұйымдарды 

орындайды. 

КҚ 2. Театрлық 

бутафорияның 

қарапайым 

заттарын 

дайындау. 

КМ.02. Театрлық 

бутафорлық 

жиһаздың 

қарапайым 

заттарын 

дайындау. 

Осы модуль көлемдік-

кеңістіктік композиция 

заңдарын меңгеру, оларды 

түрлі театрлық 

бутафориялар мен 

макеттер дайындауда 

пайдалану үшін қажетті 

білімдерді, дағдыларды 

және қабілеттерді 

сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: пішінді 

құрастыру заңдарын және 

оның құрылымын, суретке 

жарықтық-реңдік 

қатынастарды, көркем 

сурет түрлері мен 

жанрларын, 

ахроматикалық және 

хроматикалық түстерді, 

көлемдік-кеңістіктік 

композиция заңдарын, 

пішінді иллюзиялық 

өзгерту тәсілдерін, 

композициялық орталық 

ұғымын, қағаз бен картон 

қасиеттерінің 

Оқыту нәтижесі: 1) Суреттегі сызықтық 

перспектива заңдылықтарын меңгеру. 

Сурет 

Кескіндеме 

Композиция 

Шеберлік 

Оқу практикасы 

(Пленэр) 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1.Суреттегі композиция

заңдарын түсінеді.

2. Пішінді құрастыру

заңдары мен оның

құрылымын сақтайды.

3. Суретті орындау

қағидаларын сақтайды.

4. Суретке жарық пен

көлеңке қатынастарын

талдайды.

5. Берілген форматта суретті

құрастырады.

6. Жарық пен көлеңке

үлгілеуі туралы білімдердің

көмегімен пішін көлемін

береді.

Оқыту нәтижесі: 2) Акварелдік кескіндеме 

техникасын меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Кескіндемеде

суретті сақтайды.

2. Кескіндеме түрлері мен

жанрларын ажыратады.

3.Ахроматикалық және 

хроматикалық түстерді 

ажыратады.

4.Натюрмортта заттарды 
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сипаттамаларын, түрлі 

дәуірлердегі сәулет 

тарихын, көлем ұғымын 

меңгеруі тиіс. 

Білім алушылар модульді 

зерделеу кезінде: түрлі 

бутафорлық бұйымдар мен 

түрлі сәулет бұйымдарын 

дайын-дауда алған 

білімдерін қолдануы тиіс. 

конструктивтік құрастыруды 

орындайды.     

5.Акварельдік кескіндеме

техникасымен жұмыстарды

орындайды.

6.Берілген форматта 

натюрморт құрастырады. 

Оқыту нәтижесі: 3) Көлемдік композиция 

негіздерін меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Көлемдік-кеңістіктік

композиция заңдарын

түсінеді.

2. Жазықтықты

ұйымдастыру заңдарын

түсінеді.

3. Композиция заңдарын

түсінеді (динамика және

статика, сызық және дақ,

нюанс және акцент,

симметрия және асимметрия,

модуль, ырғақ

4. Қарапайым және күрделі

геометриялық пішіндерден

композициялар құрастырады.

Оқыту нәтижесі: 4) Бейнелеу өнерінің 

графикалық және көркем сурет құралдарын 

меңгерген. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Айа-райы мен тәулік

уақытының жай-күйін ескере

отырып, пленэрде жұмыстар
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орындайды. 

2. Кеңістікте орналастыру 

және сызықтық-әуе 

перспективаларының 

заңдарын ескере отырып, 

пішінді құрастырып, 

бейнелейді.  

3. Орындау материалы мен 

техникасын таңдайды.  

4. Қоршаған әлемді 

бейнелеуде композиция 

заңдарын  қолданады. 

5. Қоршаған әлемді біртұтас 

шынайы қабылдауды 

дамытудың кезеңдерін 

сақтайды. 

Оқыту нәтижесі: 5) Театр жиһазын дайындау 

техникасын меңгерген. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Көлем мен модульді 

түсінеді. 

2. Материалды өңдеу 

технологиясын сақтайды. 

3. Аспаптармен жұмыс 

жасайды. 

КҚ.3. Сәулеттік 

бөлшектердің 

қарапайым 

көлемдік 

пішіндерін 

дайындау.   

КМ 03.    

Театралдық 

бутафорлық 

жиһаздың күрделі 

заттарын 

дайындау. 

Осы модуль адам басының 

пішінін құрастыруды 

меңгеру, анатомиялық 

сурет тұрғысында 

зерделеу, құрау және 

реңдік шешім, макетте 

Оқыту нәтижесі: 1) Бас пішінін құрылымдау 

негіздерін меңгеру. 

Сурет 

Кескіндеме 

Композиция 

Шеберлік 

 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1.Суреттегі композиция 

заңдарын түсінеді. 

2. Сызықтық және ауа 

перспективаларының 
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және театр кеңістігінде 

 композиция заңдарын 

қолдану үшін қажетті 

білімдерді, қабілеттер мен 

дағдыларды сипаттайды.  

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: бас пішінін 

құрастыру және оның 

құрылымы туралы жалпы 

ұғымды; құрастыру, құрау 

және пропорциялар 

туралы ұғымды, сондай-ақ 

реңдік шешімді, макеттік 

жиһазды жасайтын 

құралдар мен 

материалдарды, макетте 

түрлі техниканы пайдала-

нуды, театр кеңісті-гіндегі 

композиция заңдарын, 

әдеби шығармаларды, 

"спектакльдің сыртқы 

бейнесі туралы" ұғым-ды, 

сахна құрылымын, театр 

машинериясын меңгеруі 

тиіс.  

Білім алушылар модульді 

зерделеу кезінде: 

бутафорлық бұйымдарды 

дайын-дауда алған 

заңдарын түсінеді. 

3. Қарап салатын заттың 

гипстік моделінің суретін 

салу қағидаларын сақтайды. 

4. Берілген форматта суретті 

дұрыс құрастырады. 

5. Форматта геометриялық 

пішін мен гипстік модель 

құрылымын орындайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқыту нәтижесі: 2) Портретпен жұмыс 

жасаған кезде көркем сурет қасиеттерін беруді 

меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Перспективаның 

заңдылықтары, қозғалыс 

пропорциясы мен 

пластикасының 

заңдылықтары туралы 

хабардар болу.                    

2. Форматта портретті 

композициялық 

орналастыруды шешеді.                        

3. Негізгі жарық пен рең 

қатынастарын ажыратады.    
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 білімдерін дұрыс қолдану, 

қажет-ті материалдарды  

іріктеудің және оларды 

спекткальдің көркемдік 

ниетінде қолданудың 

дұрыс әдістемесін үйрену. 

4. Май бояуларымен 

салынатын көркем сурет 

техникасымен жұмыс 

жасайды. 

 

Оқыту нәтижесі: 3) Кеңістіктегі композиция 

заңдарын меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1.Кеңістіктегі негізгі 

композиция заңдарын 

түсінеді. 

2. Сахнаның  тегістікте 

дұрыс орналасуын сақтайды.          

3.  Композиция, перспектива, 

пропорция және оптикалық 

иллюзиялар заңдарын 

меңгерген. 

4. Сәулет бөлшектерін 

дайындайды. 

5. Сәулет бөлшектерін 

фактуралау ұғымын түсінеді. 

Оқыту нәтижесі: 4) Макеттік бөлшектер мен 

бутафорлық бұйымдарды дайындау 

технологиясын меңгерген. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Макеттік жиһазды 

дайындау технологиясын 

сақтайды. 

2. Түрлі бутафорлық 

бұйымдарды дайындау 

технологиясын сақтайды. 

3. Макеттік жиһазды 

дайындайды. 
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4. Макеттік жиһазды

дайындаудың түрлі

технологияларын қолданады.

КҚ.4. Заманауи 

деңгейде 

графикалық 

және 

кескіндеме 

құралдарын 

меңгеру.   

КМ. 04.  

Сәулет 

бөлшектерінің 

бутафорлық 

көлемді пішіндерін 

орындау.   

Осы модуль декорациялық 

кескіндеме 

жұмыстарда түрлі 

техникаларды қолдану, 

адамның басына  

жарықтық-реңдік талдау 

жсауды меңгеру, 

портреттік кескіндеме 

тұрғысында зерделеу үшін 

қажетті білімдерді, 

қабілеттер мен 

дағдыларды сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: бас пішінін 

пішіндеу туралы жалпы 

ұғымдар, құрастыру, 

құрылымдау және 

пропорция туралы ұғым, 

сондай-ақ жарық пен рең 

шешімін;  

тәуелсіз мемлекеттер 

достастығы елдерінің 

классикалық 

драматургиясын, театр 

декорацияларын дайындау 

технологияларының 

Оқыту нәтижесі: 1) Портреттің графикалық 

шешімінің шеберлігін меңгеру.  

Сурет 

Кескіндеме 

Композиция 

Шеберлік 

Пластикалық 

анатомия 

Мұражайлық 

практика 

Әлем 

мәдениетінің 

тарихы 

Театр декорациясы 

өнерінің тарихы 

Перспектива 

Пленэр 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Түрлі жас шамасындағы

адамдардың бас пішіндерінің

анатомиялық ерекшеліктері

туралы ақпаратты меңгерген.

2. Портретке конструктивтік

талдау жүргізеді.

3.Бейнелеу өнеріндегі

перспектива мағынасын

түсінеді.

4.Сызықтық перспективаның

негізгі ұғымдарын

ажыратады .

Оқыту нәтижесі: 2) Портреттің жарықтық 

шешімінің шеберлігін меңгеру.   

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Кескіндеме

түсі мен реңін түсінеді.

2. Берілген форматта портрет

құрастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Макеттің кеңістіктегі 

композиция заңдарын меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Көлемдік-кеңістіктік

композиция туралы

ақпаратты меңгерген.

2. Пішінді иллюзиялық

өзгерту тәсілдерін
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түрлерін, декорациялау 

өнеріндегі  графикалық 

және көркем сурет 

шешімдерін.                       

Білім алушылар модульді 

зерделеу кезінде: алған 

білімді спектакльдің 

пластикалық бейнесінде 

және театрлық бутафория 

заттарын жасауда тиімді 

қолдануы; анатомиялық 

терминдерді, адамның 

мүсінінің анатомиясын,  

адам денесінің 

конструктивтік 

байланысын талдауы; 

әлемдік мәдениет пен 

театр өнерінің тарихын; 

сызықтық перспективаның 

негізгі ұғымдарын, 

перспективалық 

көлемдерді, тегіс 

фигуралар 

перспективаларының 

құрылымын, өнер 

мұражайларының 

экспозицияларымен 

танысуы, көшірмелеу 

жұмыстарын жасауы, 

тақырыптық 

ажыратады;     

3. Қолданылатын 

шығарманы таңдайды және  
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натюрморттар, пейзаждық 

этюдтар мен адам 

мүсінінің портреттерін 

пленерде жарық 

сәулесінде салуы керек. 

 

 

талдайды.           

4. Спекткальдің бірыңғай 

бейнесі мен сипатын аша 

отырып, декорациялар мен  

макеттер эскиздерін 

орындайды. 

Оқыту нәтижесі: 4) Түрлі материалдардан 

макет бөлшектері мен бутафорлық 

бұйымдарды жасау технологиясын меңгерген 

(реквизиттік айқындау). 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Бутафорлық жұмыстарда 

түрлі технологияларды 

қолданады.  

2. Макеттік жиһаз үшін 

сызбалар жасайды.                          

3. Макет дайындау кезінде 

қолданылатын құралдарды 

пайдалану және қолдану 

қағидаларын сақтайды.  

4. Жоспарланған 

декорациялар мен   

бутафорлық жиһаздар 

сызбаларын сауатты 

орындайды. 

Оқыту нәтижесі: 5) Адам басының 

пластикалық анатомиясы туралы білімді 

меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Адам басының 

анатомиялық құрылысын 

ұғынады. 
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2. Адамның бас сүйегінің 

пропорциясын түсінеді. 

3. Адамның бас сүйегінің 

бөліктеріне конструктивтік 

талдау жасайды. 

Оқыту нәтижесі: 6) Әлем мәдениетінің тарихы 

және театр декорациясы өнері туралы білімді 

меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Дәуірлер ерекшеліктерін 

ажыратады. 

2. Декорациялық - 

қолданбалы өнер туралы 

ақпаратты меңгерген. 

3. Бейнелеу өнерінің жаңа 

стильдері мен жаңа 

батыттары туралы бағдары 

бар. 

4. Суретшілер 

шығармаларының 

ерекшеліктерін талдайды 

және табады. 

5. Қолданбалы өнер 

ерекшеліктерін анықтайды. 

Оқыту нәтижесі: 1) Түрлі техникалар мен 

материалдарды қолдана отырып, жұмыстарды 

орындау дағдыларын меңгеру. 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Көне шеберлер мен 

заманауи суретшілер 

жұмыстарының 

көшірмелерін жасайды. 
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2. Күн сәулесінің жарығы

кезінде түрлі техника мен

материалдарды қолдана

отырып, графикалық және

кескіндеме

жұмыстарын орындайды.

3. Жанрлар бойынша өнер

туындыларын ажыратады.

Оқыту нәтижесі 2)  Тегістіктік және көлемдік 

пішіндер перспективаларын құру дағдыларын 

меңгеру  . 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Перспективалық

көріністерді құру

қағидаларын сақтайды.

2. Перспективада

қабылданған шартты

белгілерді таниды.

3. Тегістікте тегіс және

көлемді пішіндер

құрастыруды орындайды.

4. Сызбалар және

құралдармен жұмыс

жасайды.

КҚ.5. 

Декорациялық 

кескіндеме 

жұмыстарын 

орындайды, 

коллаж бен 

аппликация 

КМ.05.  

Коллаж бен 

аппликация 

техникасын 

пайдалана отырып, 

сәндеу-көркем 

сурет жұмыстарын 

Осы модуль жартылай 

фигураны құрастыруды; 

құрылған жартылай 

фигураның анатомия-сы 

бойынша теория-лық және 

практикалық білімді 

қолдануды; театрда 

Оқыту нәтижесі: 1) Адам денесі құрылымының 

негіздерін меңгеру. 

Сурет 

Кескіндеме 

Композиция 

Материалтану 

және технология 

Өнердің әлемдік 

тарихы және   

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Пішінді құрастыру

заңдары

мен оның құрылымын

түсінеді.

2. Сызықтық және ауа



34 
 

 
 

техникасын 

меңгерген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

орындау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декорациялық-көркем 

суреттік жұмыстарды 

дұрыс және сапалы 

орындау және жұмыс 

бары-сында түрлі техни-

каларды қолдануды, 

этнографиялық мате-

риалдардың шығар-

машылық интерпрета-

циясын меңгеру үшін 

қажетті білімдерді, 

қабілеттерді және 

дағдыларды сипат-тайды. 

Модульді игеру 

нәтижесінде, білім 

алушылар: құрастыру, 

құрылымдау, пропорция, 

реңдік шешімдер туралы 

ұғымды; 

адам денесінің құрылысы 

мен оның құрылымы 

туралы жалпы ұғымды; 

материалдар 

сипаттамалары мен 

қасиеттерін, қажетті 

құралдар мен 

жабдықтарды пайдалану 

және сақтауды; 

"дәнекерлеу" және 

перспективалары туралы 

заңдарды түсінеді. 

3. Жұмысты логикамен 

жалпылап, аяқтайды. 

4. Анатомия,құрастыру 

қағидалары және жарық пен 

көлеңкелік үлгілеу туралы 

білімі арқылы адам 

қаңқасын, бетінің бір бөлігін 

(гипс), дене пішінін 

бейнелейді. 

Қазақстанның 

көркемдік өнер 

мәдениеті 

Компьютерлік 

графика 

Шеберлік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқыту нәтижесі: 2) Жартылай фигураны 

құрастыру негіздерін меңгерген. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Пішіндерге жарық пен 

көлеңке және жарықтық 

талдау жасайды. 

2. Түс пен рең көмегімен 

жұмысты аяқтайды. 

Оқыту нәтижесі: 3) Кеңістік пен театр  

тегістігінде композицияларды меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

 

 

 

 

 

1.Театр композициясының 

негізгі қағидаларын  

сақтайды. 

2. Этнографиялық материал-

дарды шығармашылық 

тұрғыда интерпретациялау 

қағидаларын түсінеді. 

3. Ұлттық театр өнері туралы 

ақпаратты меңгерген. 
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"аппликация" техникасы 

мен техно-логиясын 

(барлық уақыттар мен 

дәуір-лердің ою-өрнектері 

мен торларын), мата-лар 

қасиеттерін;  

өнер-дің әлемдік тарихын 

және Қазақстанның 

көркемдік мәдениетін; 

ұлттық театр өнерінің 

тарихын; ұлттық және 

шетелдік драматургия мен 

сценографияны, өнердегі 

классикалық 

шығармаларды; 

графикалық компьютерлік  

бағдарламалармен жұмыс 

жасауды, театр 

плакатының дизайнын 

әзірлеуді меңгеруі тиіс. 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: алған 

білімдерін және 

дағдыларын спектакльді 

шығармашылық 

интерпретациялау кезінде 

пайдалануы тиіс. 

 

 

 

Оқыту нәтижесі: 4) "Дәнекерлеу", 

"аппликация" техникасын, театр имитациясы 

технологиясын меңгеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Театр декорациясын жасау 

үшін бұйымдар мен 

материалдарды өңдеу 

технологиясын сақтайды. 

2. Қауіпсіздік техникасын 

сақтайды. 

3. Бутафорлық бұйымдарды 

қарапайым өңдеу тәсілдерін 

ажыратады. 

4. Түрлі техникада 

декорациялар мен 

костюмдерді жасайды. 

Оқыту нәтижесі: 5) Әлемдік өнер тарихы және 

Қазақстанның көркем өнер мәдениеті туралы 

білімдерді меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Ежелгі бейнелеу өнерінің 

ерекшеліктерін жіктейді. 

2. Бейнелеу өнеріндегі жаңа 

стильдер мен жаңа 

бағыттарды таниды. 

3. Түрлі дәуірлер 

суретшілерінің 

шығармаларындағы 

ерекшеліктерді талдайды 

және табады. 

Оқыту нәтижесі: 6) Плакаттар мен афишалар 

жасау үшін компьютерлік бағдарламаларды 
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меңгерген.  

 Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Түрлі қаріп жазбаларымен 

жұмыс жасайды. 

2. Компьютерлік графикада 

эскиздер орындайды. 

КҚ.6. Театр 

қойылымдары 

үшін 

бутафорлық 

бұйымдар 

жасайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМ. 06. 

Бутафорлық 

қуыршақтар мен 

сәндік бұйымдар 

жасау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осы модуль жарық-реңдік 

шешімде жартылай 

фигураны жеткізуде 

алынған теориялық және 

практикалық білімдерді 

қолдану; театр эскиздерін 

шығармашылықпен 

орындау және реквизиттер 

мен бутафорлық 

бұйымдарды  натурал 

шамасында жасау үшін 

қажетті білімдерді, 

қабілеттер мен 

дағдыларды сипаттайды. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: адам денесінің 

құрылысы және оның 

құрылымы туралы жалпы 

ұғымды; құрастыру, құру 

және пропорция туралы 

ұғымды, сондай-ақ реңдік 

шешімді, көлем ұғымын, 

декорациялар мен 

костюмдер эскиздерін 

Оқыту нәтижесі: 1) Жартылай фигура 

құрылысын меңгеру. 

Сурет 

Кескіндеме 

Композиция 

Материалтану 

және технология 

Компьютерлік 

графика 

Жұмыс біліктілігін- 

шығармашылық 

практика. 

Өнердің әлемдік 

тарихы және   

Қазақстанның 

көркемдік өнер 

мәдениеті 

Шеберлік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Құрастырудың сызықтық-

конструктивтік схемасын 

орындайды.                  

2. Бұлшықеттердің дұрыс 

орналасуын түсінеді.         

3. Пішіннің  конструктивтік 

және анатомиялық 

құрылысын жеткізеді. 

4. Пішінді дұрыс 

орналастыруды орындайды. 

Оқыту нәтижесі: 2) Жарықта жартылай 

фигураны беру дағдыларын меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Нобайларды орындайды.             

2. Кескіндемеде 

адам дене бітімін сатылап 

құрастыруды сақтайды.            

 3. Адамның дене бітімін 

дұрыс орналастырады.  

4. Модельдің өзіндік жеке 

дара ерекшеліктерін 

жеткізеді. 

Оқыту нәтижесі: 3) Шетелдік  

драматургияны қойған кезде композициялық 
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орындау техникасын; 

әлемдік өнер тарихын 

және  

Қазақстанның керкем өнер 

мәдениетін; 

 қуыршақ театрының 

сценографиясының 

ерекшелігін (таяқ, саусақ, 

марионеткалар, бой. 

қуыршақ механизмдерін, 

"өрнектеу" техника-сын, 

театр шығарма-сындағы 

имитация); 

бутафорлық бұйымдар 

эскизін жасау үшін 

компьютерлік бағдар-

ламалар: 

театрдағы практикалық 

жұмысты, декорациялық 

безендіру технологиясын, 

қатты, жұмсақ 

декорацияларды және 

театр бутафориясын 

меңгеруі тиіс. 

Білім алушылар модульді 

зерделеу кезінде: театр 

бутафориясын: 

жарықтандыру 

бутафориясын, театр 

фактурасын және 

сценографияны меңгеру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Театр композициясы-ның 

негізгі қағидаларын таниды. 

2. Театр өнерінің тарихы 

туралы ақпаратты меңгерген. 

3. Шетелдік драматургия 

шығармаларын таңдайды 

және талдайды. 

4. Драматургия жанрларын 

ажыратады. 

5. Макет пен эскиздерді 

орындаған кезде театр 

композициясының заңдарын 

қолданады. 

Оқыту нәтижесі: 4) Театр бутафориясын 

орындауда түрлі техниканы меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Бутафорлық істің негізгі 

элементтерін ажыратады. 

2. Қолданылатын құрал-

саймандар мен 

жабдықтардың қодданылу 

мақсаты мен қағидаларын 

сақтайды. 

3. Театр декорациясын жасау 

үшін бұйымдар мен 

материалдарды өңдеу 

технологияларының 

қағидаларын сақтайды. 

Оқыту нәтижесі: 5) Декорациялар эскиздерін 

жасау үшін компьютерлік бағдарламаларды 
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 имитацияны 

шығармашылықпен 

орындауы тиіс. 

меңгеру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Текстура, фактура және 

түсті дұрыс салады. 

2. Corel Draw,  Adobe 

Photoshop бағдарламала-

рымен жұмыс жасайды. 

3. Компьютерлік бағдарлама 

көмегімен театр плакатын 

жасайды. 

Оқыту нәтижесі: 6) Кәсіптік сауаттылықты 

және оны өндірістік тәжірибеде қолдану 

қабілетін меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Спектакльді 

декорациялық безендіруді 

орындайды. 

2. Бутафорлық бұйым-

дардың композициялық 

шешімінде сахналық және 

жарық әсерлерін қолданады. 

3. Эскиздерді, материал-дар 

имитациясын орындайды. 

4. Жабдық пен техниканы 

пайдалану қағидаларын 

сақтайды. 

5. Театр декорацияларын 

жасайды және жазады, коллаж 

және аппликация техникасын 

меңгерген. 

Оқыту нәтижесі: 7) Әлемдік өнер тарихы және 

Қазақстанның көркем өнер мәдениеті туралы 
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білімдерді меңгеру.  

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Ежелгі әлем тарихы 

туралы ақпаратты меңгерген. 

2. Батыс-еуропа өнерінің 

тарихы туралы ақпаратты 

меңгерген. 

3. Заманауи өнер туралы 

ақпаратты меңгерген. 

4. Қазақстан өнерінің тарихы 

туралы білімді меңгерген. 

5. Суретшілер 

шығармаларының 

ерекшеліктерін сипаттайды, 

талдайды және табады. 

041105 3 – «Суретші-декоратор» біліктілігі 

КҚ.7. 

Спектакльдің 

театр макетін 

және 

костюмдер 

эскиздерін 

жасайды. 

 

КМ.07  

Спектакльдің 

театрлық макетін, 

костюмдер эскизін 

орындау. 

Осы модуль түрлі 

қозғалыс пен қалыптағы, 

бір аяғын тіреп тұрған 

адамның дене бітімінің 

құрылысын меңгеру; түрлі 

жанрдағы декорациялар 

макеттері мен эскиздерін; 

қолмен жасалатын театр 

реквизитін кәсіби 

орындау; 

 макет дайындауда және 

практикада алған білімді 

қолдану үшін қажетті 

білімдерді, қабілеттер мен 

дағдыларды сипаттайды. 

Оқыту нәтижесі: 1) Адам денесі анатомиялық 

құрылысының негіздерін меңгеру. 

Сурет 

Кескіндеме 

Композиция 

Сахна техникасы 

Өнердің әлемдік 

тарихы және   

Қазақстанның 

көркемдік өнер 

мәдениеті 

Шеберлік 

 

 

 

 

 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Адамның анатомиялық 

басын құрастыру мен 

бейнелеудің қағидаларын 

сақтайды.                

 2. Реңдік шешімді 

орындайды, жанама 

бөлшектерді негізгі 

бөлшектерге бағындырады   

3. Бет бұлшықеттерінің 

пішіні мен пластикасын 

таниды.  

4. Портретті натурадан 

салады.                
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Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім 

алушылар: адам денесінің 

құрылысы мен оның 

құрылымы туралы жалғы 

ұғым-дарды, музыкалық 

театр сценография-сының 

спецификасын; опера және 

балет спектакльдеріне 

қойылатын кейбір арнайы 

талаптарды; музыкалық 

балет спектакльдері сцено-

графиясының сәнділігі мен 

алыптылығын; 

спектакльдің  көркем 

суреттік және реңдік 

шешімдерін; спектакль 

кейіпкерлерінің тарихы 

мен бейнелерін; 

спектакльдің музыкалық 

және реңдік - пластикалық 

құрылымының өзара 

әсерін; бүкіләлемдік өнер 

тарихын және 

Қазақстанның көркемдік 

өнер мәдениетінің 

тарихын; 

костюмдер тарихын; 

қолмен жасалатын 

реквизиттер  

5. Академиялық суреттің

көмегімен адам мінезін

жеткізеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Жарықта фигурамен 

қорытынды жұмыс жасау тәсілдерін меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Кескіндемедегі

суретті сақтайды.

2. Кескіндемеде

жарық пен көлеңке 

қатынастарын сақтайды. 

3.Берілген форматта 

порттерт құрастырады.

4.Жұмыстарды гуаштық 

және темперлік техникамен 

орындайды;  

5.Портретті натурадан 

сауатты бейнелейді.

6. Кескіндеменің көмегімен

адамның мінез-құлқын

жеткізеді.

Оқыту нәтижесі: 3) Әр түрлі театр кеңістігінде 

көлемдік-кеңістіктік композициялар заңдарын 

меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Өнер туындысын

талдайды.

2. Жалпы және арнайы театр

композициясының негіздерін

ажыратады.

3. Көлемдік-кеңістіктік
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технологиясын және 

олардың ерекшеліктерін; 

витраж имитациясының 

технологиясын; сахна 

планшетін және сахна 

киімін игеруі тиіс.   

Білім алушылар модульді 

зерделеу кезінде: 

спектакльдің  көркем 

суреттік және реңдік 

шешіміне назар аудара 

отырып, мыналарды: 

декорациялар, костюмдер 

мен макет эскиздерін, 

қолмен жасалатын 

реквизиттер  

технологиясын кәсіби 

орындауы; спектакль 

бейнесінде өнер тарихы 

туралы білімдерді 

қолдануы; театрдың сахна 

планшетінің және сахна 

киімінің әр түрлерін біліп, 

ажыратуы тиіс.  

макеттерді жасау тәсілдері 

мен амалдарын сақтайды. 

4. Толыққанды театрлық

жобаларды орындайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Қолмен жасалатын 

театрлық реквизитті орындау өнерін меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Бутафорлық бұйымдарды

қолдан жасау кезінде

пайдаланылатын жабдықтар

мен құрал-саймандардың

құрылғылары мен оларды

пайдалану қағидалары

туралы ақпаратты меңгерген.

2. Бутафорлық бұйымдарды

жинау, өңдеу, орнату және

реставрациялау техникасын

орындайды;

3. Театрдың бутафорлық

реквизиттерін натуралдық

шамада жасайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Әлемдік өнер тарихы және 

Қазақстанның көркем өнер мәдениеті туралы 

білімдерді меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Ежелгі әлем тарихы

туралы білімді меңгерген.

2. Батыс-еуропа өнерінің

тарихы туралы ақпаратты

меңгерген.

3. Заманауи өнер туралы

білімді меңгерген.
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4. Қазақстан өнерінің тарихы 

туралы ақпаратты меңгерген. 

5. Суретшілер 

шығармаларының 

ерекшеліктерін сипаттайды, 

талдайды және табады. 

Оқыту нәтижесі: 6) Сахна планшеті және киімі 

туралы білімді меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Сахнаны орнату және 

механикалық жабдықтау 

туралы ақпаратты меңгерген. 

2. Сахнаның механикалық 

жабдықтарының жұмысы 

және оларды орнату 

принциптерін сақтайды. 

3. Сахнаның негізгі 

бөліктерін таниды. 

4. Сахналық алаңдар мен 

сахнаны механизациялау 

типтерін ажыратады. 

5. Сахнаның механикалық 

жабдықтарымен жұмыс 

жасайды. 

КҚ 8.   

Спектакльді 

декорациялық 

безендіруді 

кәсібилікпен 

орындайды. 

КМ.08. 

Спектакльді 

кезеңмен 

декорациялық 

рәсімдеуді 

орындау. 

Осы модуль түрлі 

қалыптағы адам 

фигурасын дұрыс 

құрастыру және фигураны 

ортамен байланыстыру 

және ауа перспективасын 

көрсету; спектакльді 

Оқыту нәтижесі: 1) Адамды бейнелеудің 

барлық принциптерін меңгеру. 

Сурет 

Кескіндеме 

Композиция 

Өнердің әлемдік 

тарихы және   

Қазақстанның 

көркемдік өнер 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

 

 

1. Құрастырудың сызықтық- 

конструктив-тік  схемасын 

түсінеді.      

2. Бұлшықеттердің дұрыс 

орналасуы туралы білімді 
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безендіруде заманауи 

технологияларды 

пайдалану; театр 

өндірісіндегі жұмыстарды 

орындау; бейненің 

композициялық 

шешімінде техникалық 

амалдарды қолдану; театр 

реквизитін сауатты 

орындау үшін қажетті 

білімдерді, қабілеттер мен 

дағдыларды сипаттайды. 

Модульді игеру 

нәтижесінде білім 

алушылар: құрастыру, 

анатомиялық 

ерекшеліктер, құру және 

пропорциялар туралы 

ұғымды; Әлемдік өнер 

тарихын және 

Қазақстанның көркемдік 

өнер мәдениетін; 

сценография тарихын; 

этнографиялық және 

бейнелеу материалдарын; 

композиция заңдарын 

қолдана отырып, театр 

плакаттарын жасауды, 

қаріп стилистикасын, 

түрлі фактураларды 

 

 

меңгерген.  

 3. Адам пішінінің  конст-

руктивтік және анатомия-лық 

құрылысын жеткізеді.  

4. Форматта адамның мүсінін 

дұрыс орналастырады. 

мәдениеті 

Шеберлік 

 

 

Оқыту нәтижесі: 2) Толыққанды фигурамен 

жұмыс жасаған кезде практикалық және 

теориялық білімді меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Нобайлармен жұмыс 

жасайды. 

2. Кескіндемедегі 

адам мүсінін кезеңдеп 

зерделейді.                 

3. Адамның суреттегі мүсінін 

дұрыс орналастырады.  

4. Модельдің өзіндік жеке 

дара ерекшеліктерін 

жеткізеді. 

Оқыту нәтижесі: 3) Театр эскизі мен макетін 

орындауда түрлі техниканы меңгеру. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Туындының 

технологиялық процестерін 

ажыратады. 

2. Сызбаларды, схемаларды, 

эскиздерді оқиды               

3. Берілген шамаға дейін 

модельдерді, схемаларды, 

сызбаларды ұлғайту 

техникасын есептейді.                
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имитациялау 

технологиясын; костюм 

тарихын, костюм 

бөлшектеріне сурет 

салуды және әрлеуді 

меңгеруі тиіс.                             

Білім алушылар модульді 

зерделеу кезінде: 

реквизиттер мен 

костюмдерді натурал 

шамасында орындауы; 

театр жобаларын 

орындауы тиіс. 

 

 

4. Шеберхана спецификасын 

ескере отырып, шығарма 

үшін жұмыстарды 

орындайды. 

5. Бейненің композициялық 

шешімінде техникалық 

амалдарды қолданады. 

Оқыту нәтижесі: 4) Имитацияның түрлі 

техникаларын меңгерген. 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1. Ұсақ суретті оюлай 

отырып, көлемді бутафорлық 

бұйымдарды дайындау 

техникасын сақтайды. 

2. Имитациялық заттар мен 

реставрациялық жұмыстарды 

дайындау техникасын 

сақтайды. 

3. Вакуумдық 

қондырғыларда бутафорлық 

бұйымдарды орындайды. 

4. Жаңа технологияларды 

пайдалана отырып, дәстүрлі 

дағдыларды қолданады. 

5. Костюм бейнесін құруда 

кәсіби дағдыларды 

қолданады. 

Оқыту нәтижесі: 5) Әлемдік өнер тарихы және 

Қазақстанның көркем өнер мәдениеті туралы 

білімдерді меңгеру. 

Бағалаудың 1. Ежелгі бейнелеу өнері 



45 
 

 
 

өлшемшарт-

тары: 

туралы ақпаратты меңгерген. 

2. Өнерде жаңа бағыттар мен 

технологияларды 

ажыратады. 

3. Ежелгі ескерткіштердің 

өзіндік ерекшеліктерін 

айқындайды. 

4. Қолданбалы өнер 

ерекшеліктерін ажыратады.    

5. Суретшілер шығарма-

ларының ерекшеліктерін 

сипаттайды, талдайды және 

табады. 

Кәсіптік практика 

КҚ.09 

«Суретші-

декаратор» 

біліктілігі 

бойынша 

жұмыстарды 

жасау 

КМ.09 

Диплом алды 

практика 

Диплом алды 

практика «Суретші 

декораторды» 

дайындаудын аяқтау кезеңі 

болып есептеледі және  

дайындық кезеңін толық 

курсын менгергеннен кейін 

өткізеді. 

Диплом алды 

практиканың негізгі 

мақсаты - «Театр 

декорация өнері» пәні 

бойынша алған теориялық 

білімдерін қорытындылау, 

тереңдету және практика 

жүзінде жүзеге асыру. 

Оқыту нәтижесі:1) ) «Суретші – декоратор» 

біліктілігін алады 

Диплом алды 

практика 

Бағалаудың 

өлшемшарт-

тары: 

1.Біліктілігі жоғары 

маманның жетекшілігімен 

жұмысты орындау -

режиссердің, қоюшы - 

суретшінің . 

2.Диплом жұмысына 

материал жинау барысында 

жұмыс дағдысы қалыптасты. 

Кәсіби қызметінде алған 

теориялық білімін қолдана 

алады. 

3.Диплом жобасының 

графикалық, технологиялых, 

экономикалық бөлімдерінің 
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Диплом алды 

практиканың мақсаты 

жоғарыда айтылғаннан 

басқа: дипломдық жобаны 

жазу үшін арналған 

материал жинақтау 

жатады. 

Қойылым 

декорациясына қойылған 

талаптарды орындауды 

анықтап, талдау, жобалау; 

костюм және декорация 

эскиздеріне байланысты 

қойылған талаптарды 

құрастыру; жан -жақты 

декорация және костюмге 

қойылған талаптарды 

шеше білу;  өз 

ұсыныстарын ғылыми 

тұрғыдан дәлелдей білу; 

концептуалдық негізде 

театр образын 

шығармашылық түрде 

шеше білу; декорация 

қозғалтқыштары мен 

жабдықтарды, 

реквизиттерді қолданудың 

үйлесімділік тәсілдерін, 

қойылымды қою кезінде 

кешенді шағын 

дайындық жұмыстарын 

орындайды. 

4.Кәсіби қызметте алған 

теориялық білімін 

қолданады. 
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компазициялық шешімін 

таба білу диплом алды 

практиканың міндеті 

болып есептеледі, 

бутафорлық заттарды 

жасай білу. 

Жобаға байланысты 

барлық құжаттарды 

дайындау және басты 

экономикалық  

есептеулерді іске асыру. 
Ескерту: 

БҚ – базалық құзыреттер ; 

КҚ – кәсіптік  құзыреттер; 

БМ – базалық модульдер;  

КМ - кәсіптік модульдер. 


