
Паспорт образовательной программы

Дата регистрации в Реестре
2022.06.06 09:00

Регистрационный номер
13883

Дата обновления паспорта ОП:
2022.06.06 09:03

Код и наименование специальности:
02130100 Кескіндеме, мүсін және графика (түрлері бойынша)

Код и наименование квалификации/квалификаций:
4S02130101 Суретші

Регион:
Солтүстік Қазақстан облысы

Организация ТиППО (Разработчик):
" Ермек Серкебаев атындағы Өнер колледжі - өнерде дарынды балаларға 
мамандандырылған мектеп-интернат" Кешені" КММ

Партнеры-разработчики:
" Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту және 
архив ісі басқармасының Солтүстік Қазақстан облыстық мұражай бірлестігі 
"КМҚК,"КОМПАНИЯ В ЯБЛОЧКО" ЖК

Цель ОП:
Сурет, кескіндеме және композициядағы көркемдік сауаттылық пен 
технологияға ие, станоктық кескіндемеде өнер туындыларын орындауға 
және көрнекті өнер туындыларын көшіруге қабілетті білікті суретшіні 
даярлау.

Уровень по НРК:
4

Уровень по ОРК:
4

Профессиональный стандарт (при наличии):
жоқ

Профессиональный стандарт WorldSkills (при наличии):
жоқ

Форма обучения:
күндізгі

База образования:

негізгі орта білім

Язык обучения:

мемлекеттік



Общий объем кредитов:
240

Дата рассмотрения ОП на методическом 
(учебно-методическом/научно- методическом) совете организации 
образования об одобрении паспорта ОП (выписка из протокола 
заседания) с согласованием работодателя и/или индустриального 
совета:

4.04.2022 ж.

Номер лицензии на занятие образовательной деятельностью:
№KZ09LAA00025550

Номер приложения к лицензии на занятие образовательной 
деятельностью:

№002

Дата прохождения специализированной аккредитации по данной 
специальности (при наличии):

-

Отличительные особенности ОП:

Білім беру бағдарламасының мазмұны сабақтастық, жүйелілік, күрделілік, 
вариативтік және аймақтық ерекшеліктерді ескере отырып құрылған

Сведения о содержании модулей/дисциплин:

Наименование
№ 
модуля/дисциплин
ы

Результаты
обучения/Краткое

описание дисциплины

Объем 
кредитов/ча
сов

ЖБП 1. Қазақ тілі

Тіл туралы ғылымның 
бөлімдерінен алынған білім 
(синтаксис және пунктуация, 
морфология, фразеология, 
стилистика) пайдаланылады 
және тілдік дағдылар сөйлеу 
тақырыптары контексінде 
(сөйлеу мәдениеті) 
пайдаланылады.

3/72

ЖБП 2. Қазақ әдебиеті

Қазақ ақын-жазушыларының 
шығармалары, атақты 
адамдар туралы мәліметтер, 
заманауи мәтіндер, қазақ 
тілінің фонетикасы мен 
морфологиясы оқытылады.

3/72

ЖБП 3. Орыс тілі және
әдебиеті

Тіл туралы  ғылымның 
бөлімдерінен алынған білім 
(синтаксис және пунктуация, 
морфология, фразеология, 
стилистика) пайдаланылады 

6/144



және тілдік дағдылар сөйлеу 
тақырыптары контексінде 
(сөйлеу мәдениеті) 
пайдаланылады.



Наименование
№ 
модуля/дисциплин
ы

Результаты
обучения/Краткое

описание дисциплины

Объем 
кредитов/ча
сов

Рухани құндылықтарды, 
белсенді өмірлік ұстанымды 
қалыптастыру және 
құзыретті, сыни тұрғыдан 
ойлайтын оқырманды 
тәрбиелеу мақсатында (Артық
адамдар, Біздің 
заманымыздың кейіпкері, 
Адам және құқық, Отбасылық 
құндылықтар, Өзгеріс 
дәуіріндегі адам, 
Тоталитарлық режим 
дәуіріндегі адам, Адам 
тағдырындағы  соғыс, 
Адамгершілік таңдау 
тақырыбы) бөлімдер 
оқытылады.

ЖБП 4. Шет тілі

Шет тілі мәдениеті, тілдің 
сөздік қоры, елтану 
оқытылады. Тілді, оның 
ішінде шет тілін адамдар 
арасындағы қарым-
қатынастың негізгі құралы 
ретінде түсіну.
Жалпы лингвистикалық ой-
өрісі
кеңейеді.

9/216

ЖБП 5. Қазақстан 
тарихы

Қазақ халқының шығу тегі, Ұлы
Дала өркениеті, Қазақстан 
аумағындағы мемлекет, саяси-
құқықтық процестер, түрлі 
тарихи кезеңдердегі 
Қазақстанның этникалық, 
саяси, әлеуметтік- 
экономикалық және мәдени 
дамуының негізгі мәселелері 
оқытылады.

3/72

ЖБП 6. Математика

Функцияның жалпы түсінігі, 
оның қасиеттері мен кестесі 
зерттеледі,функциялардың 
негізгі түрлері 
қарастырылады; 3/72



математикалық статистика 
және ықтималдық теориясы, 
математикалық талдаудың 
кіріспе бөлімдері оқытылады. 
Жоғары математика 
бөлімдері қарастырылады. 
Геометриядағы білім 
кеңейеді.

ЖБП 7. Информатика
Аппараттық және 
бағдарламалық қамтамасыз 
ету, Қазақстандағы

3/72



Наименование
№ 
модуля/дисциплин
ы

Результаты
обучения/Краткое

описание дисциплины

Объем 
кредитов/ча
сов

цифрландыру процесінің 
заманауи үрдістері, 
пайдаланушы деректерінің 
ақпараттық қауіпсіздік 
шаралары, мобильді 
қосымшаларды әзірлеу 
тәсілдері оқытылады.

ЖБП 8. Алғашқы 
әскери және 
технологиялық 
дайындық

Әскери іс бойынша алғашқы 
практикалық дағдыларды, 
қазақстандық армияның даму 
тарихы және оның қазіргі жай-
күйі бойынша білімді меңгеру.

3/72

ЖБП 9. Дене 
шынықтыру

Салауатты өмір салты 
қағидаттары негізінде 
физикалық қасиеттер мен 
психофизиологиялық 
қабілеттерді жетілдіру, 
денсаулықты нығайту 
әдістерін қолдану.

9/216

ЖБП 10. Өзін-өзі тану

Өзін және айналасындағы 
әлемді танудың 
құндылықтары, сондай-ақ 
таным жолындағы процестің 
мәні, шығармашылық іс-
әрекеттің шарты ретінде оң 
ойлау, өмірлік және жеке 
тұлғаны қалыптастырудағы оң
ойлаудың маңызы оқытылады.

2/48

ЖБП 11. Дүниежүзі 
тарихы

Өркениет: даму 
ерекшеліктері; этникалық 
және әлеуметтік процестер; 
мемлекет тарихынан, 
соғыстар мен төңкерістерден; 
мәдениеттің дамуы бөлімдері. 
өркениет: даму ерекшеліктері;
саяси-құқықтық 
процестер;.қоғамдық-саяси 
ойдың дамуы; білім мен 
ғылымның дамуы оқытылады.

6/144



ЖБП 12. География

Географиялық зерттеу 
әдістері, картография және 
геоинформатика, табиғатты 
пайдалану және геоэкология, 
геоэкономика, геосаясат, 
елтану, адамзаттың жаһандық 
мәселелері оқытылады.

3/72

ЖБП 13. Физика Механика заңдары, жылу 2/48



Наименование
№ 
модуля/дисциплин
ы

Результаты
обучения/Краткое

описание дисциплины

Объем 
кредитов/ча
сов

физикасы, электр және 
магнетизм, электромагниттік 
тербелістер, 
электромагниттік толқындар, 
оптика, салыстырмалылық 
элементтері, кванттық 
физика, нанотехнология және
наноматериалдар, космология
оқытылады.

ЖБП 14. Биология

Жасушалық биология, 
тамақтану, заттарды 
тасымалдау, тыныс алу, 
оқшаулау, көбею, жасушалық 
цикл, өсу және даму, тұқым 
қуалаушылық және өзгергіштік
заңдылықтары, эволюциялық 
даму, селекция негіздері,  тірі  
организмдердің алуан 
түрлілігі, үйлестіру және 
реттеу, қозғалыс, 
биомедицина және 
биоинформатика,биотехнологи
я, биосфера, экожүйе, 
популяция, экология және 
адамның қоршаған ортаға 
әсері оқытылады.Жасушалық 
биология, тамақтану, заттарды
тасымалдау, тыныс алу, 
оқшаулау, көбею, жасушалық 
цикл, өсу және даму, тұқым 
қуалаушылық және өзгергіштік
заңдылықтары, эволюциялық 
даму, селекция негіздері,  тірі  
организмдердің алуан 
түрлілігі, үйлестіру және 
реттеу, қозғалыс, 
биомедицина және 
биоинформатика,биотехнологи
я, биосфера, экожүйе, 
популяция, экология және 
адамның қоршаған ортаға 
әсері оқытылады.

2/48



БМ 1.Дене 
қасиеттерін дамыту 
және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту 
және салауатты өмір салты 
қағидаттарын сақтау.

3/72

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен 
психофизиологиялық 
қабілеттерді

3/72



Наименование
№ 
модуля/дисциплин
ы

Результаты
обучения/Краткое

описание дисциплины

Объем 
кредитов/ча
сов

жетілдіру.

БМ 2. Ақпараттық- 
коммуникациялық 
және цифрлық 
технологияларды 
қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық- 
коммуникациялық 
технологиялар негіздерін 
меңгеру.

2/48

ОН 2.2. Ақпараттық-
анықтамалық және 
интерактивті веб- 
порталдардың қызметтерін 
пайдалану.

1/24

БМ 3. Экономиканың 
базалық білімін және 
кәсіпкерлік негіздерін
қолдану

ОН 3.1. Экономикалық 
теория саласындағы негізгі 
мәселелерді меңгеру.

2/48

ОН 3.2.Қазақстан 
Республикасында кәсіпкерлік 
қызметті ұйымдастыру мен 
жүргізудің ғылыми және 
заңнамалық негіздерін 
меңгеру.

1/24

БМ 4. Қоғам мен 
еңбек ұжымында 
әлеуметтену және 
бейімделу үшін 
әлеуметтік 
ғылымдар негіздерін
қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді 
жеке ұстанымды 
қалыптастыратын моральдық-
адамгершілік құндылықтар 
мен нормаларды түсіну.

1/24

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі 
Қазақстан Республикасы 
халықтары мәдениетінің рөлі 
мен орнын түсіну.

1.5/36

ОН 4.3. Құқықтың негізгі 
салалары туралы 
мәліметтерді меңгеру.

1.5/36

ОН 4.4. Әлеуметтану мен 
саясаттанудың негізгі 
түсініктерін меңгеру.

1/24

КМ 1. Экспрессивті 
графикалық 
құралдарды қолдана 
отырып, суреттегі 

ОН 1.1. Экспрессивті 
графикалық құралдарды 
қолдана отырып, суреттегі 

21/506



көркем сауаттылықты
меңгеру

көркем сауаттылықты меңгеру.

ОН 1.2. Пішіндерді 
конструктивті құру және 
модельдеу әдістерін 
қолдану.

20,3/486

ОН 1.3.Графикалық құралдарды 0,7/16



Наименование
№ 
модуля/дисциплин
ы

Результаты
обучения/Краткое

описание дисциплины

Объем 
кредитов/ча
сов

қолдана отырып сурет салу.

КМ 2. Табиғаттан 
белгілі бір 
форманысурет салу 
құралдарымен 
бейнелеу

ОН 2.1. Табиғаттан белгілі бір 
форманы сурет салу 
құралдарымен бейнелеу.

21/506

ОН 2.2.Академиялық 
кескіндеменің түрлі тәсілдерін
меңгеру.

20,3/486

ОН 2.3. Беруге тондық және 
түстік қатынастар, алуан 
өзгерістер түсті жарық-ауа 
ортасында (акварель, гуашь, 
майлы бояу), тәсілдерін 
пайдалана отырып 
композициялық құру және 
пішіндерді модельдеу.

8,7/208

КМ  3.  Көркем
шығарма
жасаудағы
композиция
негіздерінмеңгеру

ОН 3.1. Композицияның негізгі 
заңдары мен ережелерін білу.

20,3/486

ОН 3.2. Тақырыпты ашу 
үшін әртүрлі 
композициялық 
құралдарды қолдану.

0,7/18

ОН 3.3. Көркем шығарманы 
бейнелеуде композициялық 
әдістерді меңгеру.

5/120

КМ 4. Станоктық 
кескіндемеде 
кескіндемелік 
жұмыстарды 
орындау

ОН 4.1.Майлы бояулармен 
жұмыс істеудің негізгі 
әдістері мен реттілігін 
меңгеру.

1/24

ОН 4.2. Жалпылау және ауа 
перспективасы тәсілдерін, 
колористикалық тұтастықты 
және жұмыстың аяқталуын 
құру тәсілдерін, түрлі 
материалдардың 
фактураларын кескіндемелік 
құралдармен (майлы 

6/144



бояулар, акрил) беру 
тәсілдерін меңгеру.

ОН 4.3.Түстану негіздерін және
суреттің композициялық және 
түс құрылымын талдау 
дағдыларын меңгеру.

3/72

КМ 5. Көрнекті 
өнер 
туындыларынан 
көшірмелер 
жасау

ОН 5.1.Бейнелеу өнері тарихы 
саласындағы теориялық білімді
меңгеру және оның әлемдік 
көркем мәдениеттегі рөлін 
түсіну.

6,3/152



Наименование
№ 
модуля/дисциплин
ы

Результаты
обучения/Краткое

описание дисциплины

Объем 
кредитов/ча
сов

ОН 5.2.Қазақстанның 
бейнелеу өнерінң тарихы 
саласында теориялық білімді 
меңгеружәне әлемдік көркем
әдебиеттегі ұлтық өнердің 
рөлің түсіну.

6,1/148

ОН 5.3. Әлемдік кескіндеменің
ұлы шеберлерінің 
жұмыстарынан 
шығармашылық әдісті, 
кескіндеменің "үш қабатты" 
әдісін түсіну арқылы 
көшірмелерді орындау 
(майлы бояулар).

2,3/54

ОН 5.4. Жұмысты жүргізудің 
дәйектілігі мен технологиясын 
сақтау.

2,3/54

КМ 6. Арнайы 
кәсіби білімді 
және оқыту 
әдістемесін 
меңгеру

ОН 6.1. Кеңістіктегі 
заттарды сызықтық-
графикалық құру 
әдістерін меңгеру.

3,9/94

ОН 6.2. Бейнелеу өнерін 
оқыту әдістемесі мен 
жалпы кәсіби білімдерді 
меңгеру

1,5/36

ОН 6.3. Дағдыларды үйрену 
бейнелеу өнерін оқыту.

0,6/14

Аралық, 
қорытынды 
аттестаттау
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