
Қосымша 12.  

5B010700- Бейнелеу өнері және сызу мамандығының білім беру
бағдарламасының бітірушілері меңгеруі тиіс негізгі құзыреттер

Құзыреттіліктердің түрі Қалыптасатын 
құзыреттіліктер

Зерттеу кезінде 
қалыптасатын 
құзыреттіліктер

Ана тілі саласындағы
құзыреттіліктер

Өзінің ойын жүйелі, сауатты 
түрде тұжырымдау және оны 
жеткізу, қазақ тілінде ғылыми 
мәтіндерді жаза білу және 
сөйлеу шеберлігі

Коммуникативті модулі, 
Кәсіби тілдер және бейнелеу
өнерін оқыту әдістемесі 
модулі

Шет тілдері саласындағы 
құзыреттіліктер

Кәсіби орыс тіліне тән 
грамматиканы сенімді 
пайдалануды білу. Оқытылған  
кәсіби бағытталған 
жағдайларға сәйкес 
(телефонмен сөйлесу, интервью
алу, алғашқы таныстыру 
рәсімін жасау және т.б.) 
коммуникативті стратегияны 
қолданып, дискурс (монолог, 
диалог) жасауды білу. Түйінді 
ойын грамматикалық тұрғыдан 
көркемдей білу дағдысын 
қалыптастыру. Ағылшын 
тілінде қарым-қатынас жасау, 
арнайы мәтіндерді түсіну 
қабілеті. Бейнелеу өнері пәні 
бойынша оқу материалдарын 
жоспарлау. Бейнелеу өнерін 
оқыту әдістемесі бойынша 
күнтізбелік- иллюстративтік, 
тақырыптық жоспарларды 
жасау

Коммуникативті модулі, 
Кәсіби тілдер және бейнелеу
өнерін оқыту әдістемесі 
модулі 

Іргелі математикалық, 
жаратылыстану-ғылыми 
және техникалық 
дайындық бойынша
құзыреттіліктер

Қазіргі заманғы есептеу 
техникасының құрылысы. 
Ақпаратты компьютерде беру. 
Мұғалімнің кәсіби қызметі 
және оның әлеуметтік-
педагогикалық мәні

Педагогика және тәрбие 
жұмысы модулі 

Компьютерлік бойынша 
құзыреттіліктер

Білім беру саласында 
инновациялық үрдісті жүзеге 
асыруы, қазіргі заман талабына 
сай ақпараттандыру қоғамының
жаңа талаптарын орындауы, 
оқыту үрдісінде ақпараттық 
технологияларды қолданылу

Ақпараттық – тарихи 
модуль

Оқу бойынша
құзыреттіліктер

Қазіргі педагогиканың 
әдіснамалық негіздері. 
Педагогика  ғылымының 

Материалдарды көркемдеп 
өңдеу және графика үйірме 
жұмысы модулі, Сызу 



тарихы. Жеке тұлғаны 
дамытудың, тәрбиелеудің, 
қалыптастырудың өзара 
байланысы және сипаты.  
Педагогикалық процестегі 
мұғалім мен балалар 
ұжымының өзара байланысы 
және өзара іс-әрекеті

негіздері модулі, Бейнелеу 
өнері тарихы және теориясы
модулі 

Әлеуметтік (тұлғааралық, 
мәдениетаралық, 
азаматтық) құзыреттіліктер

Әлеуметтік зерттеу 
бағдарламаларын жасау және 
әлеуметтік ақпарат жинау 
әдістерін жете меңгеру. Қажетті
деректерді таңдау, тұжырымдар
жасауды үйрену, оларды 
қолдануға машықтану. 
Құқықты білу,түсіну және 
құқықтық білімді тәжірибеде 
дұрыс қолдану

Ақпараттық – тарихи 
модуль, 
Қоғамдық-әлеуметтік 
модуль, 
Педагогика және тәрбие 
жұмысы модулі

Кәсіпкерлік, экономикалық
құзыреттіліктер

Қоғамның-экономикалық 
жағдайларының динамикалық 
өзгеру жағдайында оқушының 
жеке басын қалыптастыруда 
тұтас педагогикалық процестi 
тиiмдi ұйымдастыра бiлу 
икемдiгiн қалыптастыру болып 
табылады

Қоғамдық-әлеуметтік 
модуль

Мәдени, сондай-ақ 
қосымша қабілеттер

 

Білім беру – кәсіби іс-әрекеттің 
жүйесі мен компетенті 
маманның қалыптасу нәтижесі. 
Маманның жеке тұлғалылығын 
қалыптастыру және оны 
шынайы бағалау қабілеті, 
сондай-ақ, өзінің 
интеллектуалдық даму 
деңгейлерін арттыру 
дағдыларын меңгеру икемділігі

Ақпараттық – тарихи 
модуль, 
Қоғамдық-әлеуметтік 
модуль, 
Педагогика және тәрбие 
жұмысы модулі,
Сурет және кескіндеме 
модулі,  Дизайн модулі 


