
 

 

 



Модуль коды:  КТ - 3 Код модуля:   ПЯ - 3 Сode of module:  IC -3  



Модуль атауы: 

«Ақпараттық 

коммуникативтік» 

Пән атауы:    
Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Пререквизиттер: қазақ/орыс 

тілі   

Постреквизиттер:  

Мақсаты:  Қазақ тілін 

мемлекеттік тіл ретінде, 

кеңселік қатынас құралы 

ретінде ғана біліп қоймай, 

халықпен қарым-қатынас 

жасау барысында ұтқыр 

ойды шешен тілмен жеткізе 

білуге, жергілікті халықтың 

ұлттық мәдениетін тануға, 

ұлттық таным 

ерекшеліктерін ажыратуға 

дағдыландыру; 

Қысқаша сипаттамасы: 
Мәтін түрлерінің жіктелуін 

қамтиды. Қазақ (орыс) 

тілінің лексикасы, 

морфологиясы және 

синтаксисі. тілді меңгеру 

деңгейіне сәйкес қоғам өмірі 

мен қызметінің түрлі 

салаларымен байланысты 

лексикалық тақырыптарды 

меңгеруге бағытталған. 

Сөйлеу мәдениеті мен 

коммуникациясын ашады.  

Оқыту нәтижелері:  

Әлеуметтік, саяси, мәдени, 

психологиялық ғылымдар 

саласындағы іргелі білім мен 

дағдылар негізінде олардың 

қазақстандық қоғамды 

жаңғырту мен 

цифрландырудағы рөлі 

контекстінде көптілді ортада 

тұлғааралық және 

мәдениетаралық қарым-

қатынас кезінде белсенді 

азаматтық ұстаным 

танытады; 

Қалыптасатын 

құзыреттер:  

- тіл білімі мәселелерін: 

олардың негізгі лексика-

грамматикалық түсініктерін, 

Название модуля: 

«Информационно-

коммуникативный» 

Название дисциплины:  
Профессиональный (казахский) 

русский язык                                              

Пререквизиты: (казахский) 

русский язык                                              

Постреквизиты:  

Цель:  Знание казахского языка 

не только как государственного 

языка, как средства офисного 

общения, но и умение выражать 

мобильную мысль при общении 

с населением, прививать 

навыки познания национальной 

культуры местного населения, 

различать особенности 

национального познания; 

Краткое описание:  

Текст включает классификацию 

видов текста. Лексика, 

морфология и синтаксис 

казахского (русского) языка. в 

соответствии с уровнем 

владения языком направлен на 

освоение лексических тем, 

связанных с различными 

областями жизни и 

деятельности общества. 

Открывает культуру речи и 

коммуникации. 

Результаты обучения:  

На основе фундаментальных 

знаний и навыков в области 

социальных, политических, 

культурных, психологических 

наук проявляет активную 

гражданскую позицию при 

межличностных и 

межкультурных 

взаимоотношениях в 

полиязычной среде в контексте 

их роли в модернизации и 

цифровизации казахстанского 

общества; 

Формируемые компетенции: 

изучает проблемы языкознания: 

их основные лексико-

грамматические понятия, их 

связь с другими науками, 

современное состояние и 

Name of module:  
«Informational and 

communicative» 

Name of discipline:  
Professional Kazakh 

(Russian) language   

Prerequisites: (Russian) 

language   

Postrequisites:  
Purpose:  Knowledge of 

the Kazakh language not 

only as a state language, 

as a means of office 

communication, but also 

the ability to Express 

mobile thought when 

communicating with the 

population, to instill the 

skills of knowledge of the 

national culture of the 

local population, to 

distinguish the features of 

national knowledge; 

Brief description:  Text 

includes a classification of 

types of text. Vocabulary, 

morphology and syntax of 

the Kazakh (Russian) 

language. in accordance 

with the level of language 

proficiency is aimed at the 

development of lexical 

topics related to various 

areas of life and activity 

of society. Opens the 

culture of speech and 

communication. 

Learning outcomes: 

On the basis of 

fundamental knowledge 

and skills in the field of 

social, political, cultural, 

psychological Sciences 

shows an active civil 

position in interpersonal 

and intercultural 

relationships in a 

multilingual environment 

in the context of their role 

in the modernization and 

digitalization of 

Kazakhstan's society; 



олардың басқа ғылымдармен 

байланысын, қазақ тілінің 

даму үдерістері мен қазіргі 

жағдайын, Қазақстандағы 

тарихи-мәдени және тарихи-

әдеби үдерісті меңгереді; 

- қазақ тілінің жүйесін 

пысықтау, қазақ тіл 

бірліктерінің құрылымы мен 

қолданылуы барысында 

халықтың тарихы мен 

мәдениетімен байланыстыру, 

ауызша және жазбаша 

мәтіндерді құрастырғанда 

берілген коммуникативті 

жағдаяттарға байланысты 

іргелі білімдерді қолдана 

алады; 

 

тенденции развития казахского 

языка, историко-культурный и 

историко-литературный 

процесс в Казахстане . ; 

- умеет использовать 

фундаментальные знания, 

связанные с 

коммуникативными 

ситуациями, заданными при 

составлении устных и 

письменных текстов, 

связанными с историей и 

культурой народа при 

формировании и 

функционировании казахского 

языка; 

Formed competencies:  

studies the problems of 

linguistics: their basic 

lexical and grammatical 

concepts, their 

relationship with other 

Sciences, the current state 

and trends in the 

development of the 

Kazakh language, 

historical, cultural, 

historical and literary 

process in Kazakhstan . ; 

- is able to use 

fundamental knowledge 

related to communicative 

situations set in the 

preparation of oral and 

written texts related to the 

history and culture of the 

people in the formation 

and functioning of the 

Kazakh language; 

Модуль коды:  КТ-3 

Модуль атауы: 

«Ақпараттық 

коммуникативтік» 

Пән атауы:  Кәсіби 

бағытталған шетел тілі 

Пререквизиттер: шет тілі 

Постреквизиттер:  

Мақсаты:  маманның кәсіби 

құзырлық деігейін жоғарлату 

үшін келешек мамандардың 

кәсіби іс-әрекетін әр түрлі 

аспектілерін жүзеге 

асырудағы кәсіби шет тілін 

қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Тілдерді оқытудың ұлттық 

деңгейлік моделіне сәйкес 

А2, В1, В2 деңгейлерін 

(шетел тілдерін меңгеру 

деңгейлерінің 

жалпыеуропалық шкаласы) 

меңгеруге бағытталған, 

күнделікті қарым-қатынаста 

және кәсіби қызметте шетел 

тілдерін оқыту мен 

практикалық меңгерудің 

қазіргі заманғы үрдістерін 

қамтиды. 

Код модуля:  ПЯ-3 

Название модуля:    
«Информационно-

коммуникативный» 

Название дисциплины:  
Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык Пререквизиты:  

иностранный язык  

Постреквизиты:  

Цель:  формирование 

профессионального 

иностранного языка в 

осуществлении различных 

аспектов профессиональной 

деятельности будущих 

специалистов для повышения 

уровня профессиональной 

компетентности специалиста. 

Краткое описание:  В 

соответствии с национальной 

уровневой моделью обучения 

языкам направлены на освоение 

уровней А2, В1, В2 

(общеевропейская шкала 

уровней владения 

иностранными языками), 

включают современные 

тенденции преподавания и 

Сode of module: IC-3 

Name of module: 

«Informational and 

communicative» 

Name of discipline:  
Professionally oriented 

foreign language 

Prerequisites:   foreign 

language 

 Postrequisites:  
Purpose:  formation of a 

professional foreign 

language in the 

implementation of various 

aspects of professional 

activity of future 

specialists to improve the 

level of professional 

competence of the 

specialist. 

Brief description:  In 

accordance with the 

national level model of 

language teaching aimed 

at the development of 

levels A2, B1, B2 (pan-

European scale of levels 

of foreign languages), 

include modern trends in 



Оқыту нәтижелері:  

Құқықтық, кәсіпкерлік, 

өндірістік, экологиялық 

ортада қоғамдық әлеуметтік 

маңызды құбылыстар мен 

процестерді ұғынуға 

инновациялық тәсілдерді 

бағалау және қолдану 

қабілеті бар; 

Қалыптасатын 

құзыреттер:  

өз ара қарым- қатынаста 

лексико грамматикалық 

ережелерді; 

мәтіндегі көп мағыналы 

сөздерді, терминдерді, сөз 

жасау модельдерін, 

лексикалық айналымдар; 

грамматиканың 

спецификалық 

құбылыстарын; 

практического владения 

иностранными языками в 

повседневном общении и 

профессиональной 

деятельности. 

Результаты обучения:  

Обладает способностью 

оценивать и применять 

инновационные подходы к 

пониманию общественно 

значимых явлений и процессов 

в правовой, 

предпринимательской, 

производственной, 

экологической среде; 

Формируемые компетенции: 

лексико-грамматические 

правила общения; 

многозначные слова в тексте, 

термины, модели 

словообразования, лексические 

обороты; 

специфические явления 

грамматики; 

teaching and practical 

knowledge of foreign 

languages in everyday 

communication and 

professional activity. 

Learning outcomes: 

Has the ability to evaluate 

and apply innovative 

approaches to 

understanding socially 

significant phenomena 

and processes in the legal, 

business, industrial, 

environmental 

environment; 

Formed competencies:  

lexical and grammatical 

rules of communication; 

polysemantic words in the 

text, terms, models of 

word formation, lexical 

turns; 

specific phenomena of 

grammar; 

Модуль коды: Д-5 

Модуль атауы: 

«Дидактика» 

Пән атауы: Кәсіптік оқыту 

жүйесіндегі педагогикалық 

менеджмент 

Пререквизитер: Педагогика 

Постреквизиттер:  
Мақсаты :студенттердің 

бойында кәсіптік білім беру 

мекемелерінде  кәсіптік  

оқыту  педагогтарының  

педагогикалық және басқару 

қызметтерінің ғылыми 

негіздері туралы жүйелі 

білімдерін, сонымен қатар 

педагогикалық менеджмент 

саласындағы қажетті 

құзіреттіліктерін 

қалыптастыру болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 

 «Кәсіби білім беру 

жүйесіндегі педагогикалық 

менеджмент» пәнін оқып, 

меңгеру студенттердің 

кәсіби білім беру жүйесіндегі 

педагогикалық 

   Код модуля:  Д-5 

Название модуля:  
«Дидактика» 

Название дисциплины: 

Педагогический менеджмент в 

системе профессионального 

обучения 

Пререквизиты: Педагогика 

Постреквизиты:  
Цель: формирование у 

студентов системных знаний о 

научных основах 

педагогической и 

управленческой деятельности 

педагогов профессионального 

обучения в организациях 

профессионального 

образования, а также 

необходимых компетенций в 

области педагогического 

менеджмента. 

Краткое описание: Изучение и 

освоение дисциплины 

"Педагогический менеджмент в 

системе профессионального 

обучения " овладевает 

знаниями о структуре и 

содержании педагогического 

Сode of module:  D- 5  

Name of module: 

«Didactics» 

Name of discipline: 

Entrepreneurial activity of 

educational institutions 

Prerequisites: Pedagogy 

Postrequisites:  
Рurpose: to form students 

' ability to make decisions 

on the organization of 

entrepreneurial activity in 

the directions: production 

of commercial products 

on the basis of structural 

units of educational 

institutions. 

Brief description:  

history of 

entrepreneurship in 

Kazakhstan. The essence 

of the market economy. 

Market and its structures. 

Features and types of 

business. Organization of 

entrepreneurial activity in 

educational institutions. 

Study of educational 



менеджменттің құрылымы 

мен мазмұны; педагогикалық 

менеджменттің қағидалары  

мен  әдістері;  жүйелілік   

негізде  қарастыру бойынша 

білім беру  мекемелерінің  

басшыларының басқару 

қызметін ғылыми 

ұйымдастыру; 

басқарушылық шешімдер 

қабылдау технологиялары 

мен үдерісі;  білім  беру  

жүйесін  ғылыми-әдістемелік 

қамтамасыз ету; жоспарлау 

құралы ретінде 

педагогикалық маркетинг 

туралы; кәсіптік білім беру 

мекемелерінің материалдық-

техникалық базасын басқару; 

педагогикалық менеджмент 

жүйесіндегі тұлға және 

ұжымның ролі туралы 

туралы білімдерді меңгереді 

Оқыту нәтижелері:. 

-студенттерді кәсіптік оқыту 

жүйесінде педагогикалық  

менеджменттің  ғылыми – 

теориялық негіздерімен 

таныстыру; 

-кәсіптік білім беру 

жүйесінде педагогикалық 

менеджментті қалыптастыру; 

-білім  беру  мекемелеріндегі 

басқару қызметінде басқару 

міндеттерін оңтайлы шешімі 

ретінде педагогикалық 

менеджменттік  білімі мен 

іскерліктерін меңгеру. 

Қалыптасатын 

құзыреттер: 

-жаңа ақпараттық 

технологияларды  

қолданады;  -кәсіби  білім  

беру  жүйесіндегі  

қызметкерлердің  алдыңғы 

қатарлы педагогикалық, 

ғылыми, 

ұйымдастырушылық және 

басқарушылық  озық  

тәжірибелерін     ендіреді.  

менеджмента в системе 

профессионального 

образования студентов; 

принципах и методах 

педагогического менеджмента; 

научной организации 

управленческой деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

по рассмотрению на системной 

основе; технологиях и 

процессах принятия 

управленческих решений; 

научно-методическом 

обеспечении системы 

образования; педагогическом 

маркетинге как средства 

планирования; управлении 

материально-технической базой 

организаций 

профессионального 

образования;  

Результаты обучения: 

 - ознакомление студентов с 

научно-теоретическими 

основами педагогического 

менеджмента в системе 

профессионального обучения;  

формирование педагогического 

менеджмента в системе 

профессионального 

образования; 

 - владеть знаниями и умениями 

педагогического менеджмента 

как оптимального решения 

управленческих задач в 

управленческой деятельности в 

образовательных учреждениях. 

Формируемые компетенции: 

- использует новые 

информационные технологии; - 

внедряет передовой 

педагогический, научный, 

организационный и 

управленческий опыт 

работников системы 

профессионального 

образования. 

services market 

Learning outcomes: the 

student has knowledge of 

theory, practice, 

legislative and regulatory 

documents, the current 

regulations on the 

organization of 

entrepreneurial activity. 

Competences:  

Has a system of 

knowledge on the basics 

of entrepreneurship for 

the purpose of their 

further use in their 

professional activities 

 

Модуль коды: Д-5 

Модуль атауы: 

   Код модуля:  Д-5 

Название модуля:  

Сode of module:  D- 5  

Name of module: 



«Дидактика» 

Пән атауы: Кәсіптік 

педагогика 

Пререквизитер: Педагогика 

Постреквизиттер: 
Педагогикалық практика, 

дипломдық жұмыс 

Мақсаты: Кәсіптік білімнің 

теориялық- әдіснамалық 

негіздерін және педагогикада 

зерттеулер жүргізу 

негіздерін өңдемелеу; 

Жеке тұлғаны кәсіптік 

оқыту, тәрбиелеу және 

дамыту заңдылықтарын 

анықтау; 

Кәсіптік білім беру бойынша 

озық шетел тәжірибесін 

зерттеу, оны отандық 

кәсіптік білім беру 

практикасына ендіру 

мүмкіндіктері мен жолдарын 

іздестіру.   

Қысқаша сипаттамасы 

Кәсіби педагогиканың 

ғылыми – теорялық 

негіздерін, кәсіптік білім 

беру педагогикасының 

әдіснамалық негіздерін, 

кәсіби педагогикадағы 

зерттеу әдістерін, оқу – 

өндірістік еңбекті 

ұйымдастыру формаларын, 

кәсіптік білім берудің 

мемлекеттік мазмұндары мен 

нормативтерін, 

педагогикалық 

менеджменттің басқару 

шешімдерінің түрлерін, 

педагогикалық жүйе 

қызметінің тиімділігін 

арттырудағы менеджер 

тұлғасының рөлін, кәсіптік 

оқу орындарындағы тәрбие 

үдерісін ұйымдастырудың 

ерекшеліктері, еңбекке және 

кәсіпке баулу бойынша 

әдістемелік жұмыстар 

жүйесін.    

Оқыту нәтижелері: Кәсіби 

– педагогикалық жүйелерді 

басқару принциптерін, 

«Дидактика» 

Название дисциплины: 

Профессиональная педагогика 

Пререквизиты: Педагогика 

Постреквизиты: 
Педагогическая практика, 

дипломная работа  

Цель: Разработка теоретико - 

методологических основ 

профессионального 

образования и основ 

проведения исследований в 

педагогике; Определение 

закономерностей 

профессионального обучения, 

воспитания и развития 

личности; изучение передового 

зарубежного опыта по 

профессиональному 

образованию, поиск путей и 

возможностей внедрения его в 

отечественную практику 

профессионального 

образования. 

Краткое описание:  Научно-

теоретические основы 

профессиональной педагогики, 

методологические основы 

педагогики профессионального 

образования, методы 

исследования в 

профессиональной педагогике, 

формы организации учебно – 

производственного труда, 

государственные содержание и 

нормативы профессионального 

образования, виды 

управленческих решений 

педагогического менеджмента, 

роль личности менеджера в 

повышении эффективности 

деятельности педагогической 

системы, особенности 

организации воспитательного 

процесса в профессиональных 

учебных заведениях, систему 

методической работы по 

трудовому и 

профессиональному обучению. 

 Результаты обучения: 

Определяет принципы, методы 

и подходы управления 

«Didactics» 

Name of discipline: 
Professional pedagogy 

Prerequisites: Pedagogy 

Postrequisites:Pedagogic

al practice, thesis  

Рurpose: to form students 

' ability to make decisions 

on the organization of 

entrepreneurial activity in 

the directions: production 

of commercial products 

on the basis of structural 

units of educational 

institutions. 

Brief description:  

history of 

entrepreneurship in 

Kazakhstan. The essence 

of the market economy. 

Market and its structures. 

Features and types of 

business. Organization of 

entrepreneurial activity in 

educational institutions. 

Study of educational 

services market 

Learning outcomes: the 

student has knowledge of 

theory, practice, 

legislative and regulatory 

documents, the current 

regulations on the 

organization of 

entrepreneurial activity. 

Competences:  

Has a system of 

knowledge on the basics 

of entrepreneurship for 

the purpose of their 

further use in their 

professional activities 

 



әдістері мен амалдарын 

анықтайды, кәсіби – білім 

үдерісі мен білім 

алушылардың кәсіби дамуын 

мониторинг арқылы 

зерттейді. 

Қалыптасатын құзыреттер 
: кәсіптік білім беру 

бойынша әдістемелік 

материалдар, жоспарлар, 

бағдарламалар, оқу 

құралдарын дайындау , 

кәсіптік білім беру 

саласындағы ғылыми – 

мәдени жетістіктерді 

педагогикалық практикаға 

ендіру , ғылыми 

зерттеулердің нәтижелерін 

талдайды .  

профессионально-

педагогическими системами, 

изучает профессионально – 

образовательный процесс и 

профессиональное развитие 

обучающихся.  

Формируемые компетенции: 
разрабатывает методические 

материалы, планы, программы, 

учебные пособия по 

профессиональному 

образованию , анализирует 

результаты научных 

исследований . 

Модуль коды: Д-5 

Модуль атауы: 

«Дидактика» 

Пән атауы: Қолданбалы 

әсемдеу өнері 

Пререквизитер: 
Материалды өңдеу 

технологиясының 

практикумы (сала бойынша) 

Постреквизиттер: 
Педагогикалық практика, 

дипломдық жұмыс 

Мақсаты: Қолданбалы 

әсемдеу өнері пәнінен білім 

беру және оларды көрнекі 

құралдарды дайындауды 

үйрету; болашақ 

мамандарды сәндік – 

қолданбалы өнер дайындауға 

және кабинет пен 

сыныптарды көркемдеуге 

үйрету; дидактикалық 

материалдарды пайдалану 

және  дайындауды үйрету; 

Қысқаша сипаттамасы: : 
болашақ оқытушылардың 

көркемдеу жұмыстарымен 

танысу, көркемдеу 

жұмыстарына арналған 

материалдар және  жұмыс 

құралдарымен танысу, түс 

туралы түсінік, көрнекі 

құралдарды дайындау және 

   Код модуля:  Д-5 

Название модуля:  
«Дидактика» 

Название дисциплины: 

Декоративно-прикладное 

искусство     

Пререквизиты: Практикум 

технологии по обработки 

материалов(по профилю)  

Постреквизиты: 
Педагогическая практика, 

дипломная работа  

Цель: : выявление красоты 

фактуры и пластических 

свойств материала, искусность 

и многообразие приемов его 

обработки; развитие 

гуманистического 

мировоззрения будущих 

специалистов, их ценностного 

отношения к окружающему 

миру на основе зрительного и 

осязаемого восприятия;   

Краткое описание: 
Декоративно – прикладное 

искусство решает практические 

и художественные задачи, а 

также создает материальные и 

духовные ценности. 

Произведения декоративно-

прикладного искусства 

неотделимы от материальной 

культуры современной им 

Сode of module:  D- 5  

Name of module: 

«Didactics» 

Name of discipline: Arts 

and craftsPrerequisites: 
Workshop on materials 

processing 

technology(profile) 

Postrequisites:Pedagogic

al practice, thesis  

Рurpose: to identify the 

beauty of texture and 

plastic properties of the 

material, the skill and 

variety of methods of its 

processing; the 

development of 

humanistic Outlook of 

future specialists, their 

value attitude to the world 

on the basis of visual and 

tangible perception;  

Brief description:  Arts 

and crafts solves practical 

and artistic problems, as 

well as creates material 

and spiritual values. 

Works of arts and crafts 

are inseparable from the 

material culture of the 

modern era, are closely 

connected with the way of 

life. 



көркемдеу жұмыстағы есеп 

ісімен танысу. көркемдеу 

жұмыстардың 

технологиясымен танысу. 

 Оқыту нәтижелері:оқыту 

құралдарын пайдалана білу;. 

керекті дидактикалық 

материалдарды дайындауды 

білу. экрандық және 

дыбыстық видео құралдарды 

өз бетімен қолдану. оқыту 

және басқару электрондық 

машиналарды өз бетімен 

қолдану. көрнекі құралдарды 

өз бетімен дайындау.  

Қалыптасатын 

құзыреттер:Оқу үрдісінде 

қолданбалы әсемдеу өнерінің 

халық дәстүріне байланысты 

ұштастыра алады және 

негізін біледі.  

эпохи, тесно связаны с укладом 

жизни. 

Результаты обучения:В 

процессе изучения дисциплины 

и сдачи экзамена студент 

овладевает следующими  

компетенциями: осознает 

красоту фактуры и 

пластических свойств 

материала, искусность и 

многообразие приемов его 

обработки; умеет работать 

самостоятельно; 

Формируемые 

компетенции:Умеет применять 

декоративно прикладное 

искусство в соответствии с 

национальными традициями, 

знает их теоретические основы 

Learning outcomes: in 

the process of studying 

the discipline and passing 

the exam, the student 

masters the following 

competences: aware of the 

beauty of texture and 

plastic properties of the 

material, the skill and 

variety of methods of its 

processing; able to work 

independently; 

Formed competencies: 

Able to apply arts and 

crafts in accordance with 

national traditions, knows 

their theoretical 

foundations 

Модуль коды: Д-5 

Модуль атауы: 

«Дидактика» 

Пән атауы:  Кәсіби 

шеберлік негіздері 

Пререквизиттер: Кәсіптік 

технологиялық жабдықтар 

Постреквизиттер:  
Мақсаты:  ілім жүйесін 

жетілдіру жағдайындағы 

мұғалімнің кәсіби іс-

әркекетін мәнін және алатын 

орнын студенттердің 

түсінуіне көмектесу. 

оқушылардың 

педагогикалық шеберлігін 

жетілдіру мақсатымен жалпы 

педагогикалық мәселелер 

бойынша қосымша 

ақпараттарды меңгеруге 

көмектесу; 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы:  
Республиканың жаңа 

әлеуметтік-экономикалық 

жағдайында оқушыларды 

еңбекке дайындау үшін 

жалпы білім беретін 

мектептердегі кәсіптік 

оқытудың типтік оқу 

бағдарламасының әр түрлі 

Код модуля:  Д-5 

Название модуля:  
«Дидактика» 

Название дисциплины:  
Основы профессионального 

мастерства     

Пререквизиты:  
Профессиональное 

технологическое оборудование 

Постреквизиты:  

Цель курса:  помочь студентам 

понять сущность и место 

профессиональной 

деятельности учителя в 

условиях совершенствования 

системы знаний. овладение 

дополнительной информацией 

по общим педагогическим 

вопросам с целью 

совершенствования 

педагогического мастерства 

учащихся 

Краткое содержание 

разделов:  Для подготовки 

учащихся к труду в новых 

социально-экономических 

условиях республики обучает 

проектированию, организации и 

реализации учебного процесса 

по различным разделам 

типовых учебных программ 

Сode of module:  D- 5  

Name of module: 

«Didactics» 

Name of discipline:  
Basics of professional 

skills 

Prerequisites:  
Professional process 

equipment 

Postrequisites:  

Studying purpose:  to 

help students understand 

the essence and place of 

professional activity of 

the teacher in terms of 

improving the knowledge 

system. mastering 

additional information on 

General pedagogical 

issues in order to improve 

the pedagogical skills of 

students 

Summary of the main 

sections:  To prepare 

students for work in the 

new socio-economic 

conditions of the Republic 

teaches the design, 

organization and 

implementation of the 

educational process in 



бөлімі бойынша оқу 

процесін жобалау, 

ұйымдастыру және жүзеге 

асыруды оқытады. 

Оқу нәтижесі: Оқу-тәрбие 

үдерісінде көркем білім беру 

саласындағы ақпаратты 

технологиялық жетістіктер 

мен жаңа әдістемелерді 

белсенді түрде тарта отырып, 

әртүрлі көздерден қолдана 

отырып, өз бетінше талдай, 

синтездей, шығармашылық 

түрлендіре және пайдалана 

алады, сондай-ақ олармен 

алмаса алады; 

Құзыреті: Жас 

ерекшеліктері мен 

мүмкіндіктерін ескере 

отырып, оқу процесін 

ұйымдастыра алады; 

баланың іс-әрекетінің 

барлық түрлерін (еңбек, 

демалыс, барлық режимдік 

сәттер) ұйымдастыру кезінде 

ағзаның жас ерекшеліктері 

мен қызмет ету 

ерекшеліктерін ескеруге 

қабілетті. 

профессионального обучения в 

общеобразовательных школах. 

Ожидаемые результаты: 
Умеет самостоятельно 

анализировать, синтезировать, 

творчески преобразовывать и 

использовать в учебно-

воспитательном процессе 

информацию в области 

художественного образования, 

используя технологические 

достижения и новые методики 

из различных источников, а 

также обмениваться ими; 

Компетенции: Умеет 

организовать учебный процесс 

с учетом возрастных 

особенностей и возможностей;  

Способен учитывать 

особенности возрастного 

развития и функционирования 

организма при организации 

всех видов деятельности 

ребенка (труда, отдыха, всех 

режимных моментов). 

various sections of the 

standard curricula of 

vocational training in 

secondary schools. 

Learning outcome:   He 

is able to independently 

analyze, synthesize, 

creatively transform and 

use in the educational 

process information in the 

field of art education, 

using technological 

advances and new 

techniques from various 

sources, as well as to 

share them; 

Competencies: Able to 

organize the learning 

process taking into 

account age 

characteristics and 

capabilities;  

Able to take into account 

the peculiarities of age-

related development and 

functioning of the body in 

the organization of all 

activities of the child 

(work, rest, all regime 

moments). 

Модуль коды:  ОТ 6 

Модуль атауы: «Оқыту 

технологиясын»  

Пән атауы:  Критериалды 

бағалау технологиясы 

Пререквизиттер: 
Педагогика 

Постреквизиттер:  

Мақсаты: студенттерді 

инклюзивті және 

интеграцияланған оқыту 

теориясының негізгі 

ережелерімен, ұғымдық 

аппаратпен, ғылыми және 

әдіснамалық ережелермен 

таныстыру және жалпы және 

арнайы білім берудің 

маңызды әлеуметтік-мәдени 

феномені ретінде 

интеграцияланған оқыту 

туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша 

Код модуля:  ТО-6 

Название модуля:  
«Технология обучения» 

Название дисциплины:  
Технология критериального 

оценивания 

Пререквизиты:   Педагогика 

Постреквизиты:  

Цель курса: ознакомить 

студентов с базовыми 

положениями теории 

инклюзивного и 

интегрированного обучения, 

понятийным аппаратом, 

научными и 

методологическими 

положениями и дать 

представления об 

интегрированном обучении как 

важном социокультурном 

феномене общего и 

специального образования. 

Сode of module:  LТ 6 

Name of module: 

«Learning technology» 

Name of discipline:  
Technology of criteria 

assessment 

Prerequisites:   Pedagogy 

Postrequisites:  
Studying purpose:  to 

acquaint students with the 

basic provisions of the 

theory of inclusive and 

integrated education, 

conceptual apparatus, 

scientific and 

methodological provisions 

and give an idea of 

integrated learning as an 

important socio-cultural 

phenomenon of General 

and special education.. 

Summary of the main 



сипаттамасы:  Білім 

алушылардың оқу іс-әрекетін 

бағалаудың негізгі 

тәсілдерін, критериалды 

бағалау ұғымын және оның 

оқу-танымдық құзыреттілігін 

қалыптастырудағы рөлін 

анықтауды, тарихи 

ретроспективадағы бағалау 

жүйесін дамытуды, білім 

алушылардың жетістіктерін 

диагностикалаудың әдістері 

мен құралдарының қазіргі 

жағдайын қарастырады. 

Оқу нәтижесі: -  Оқу-тәрбие 

үдерісінде көркем білім беру 

саласындағы ақпаратты 

технологиялық жетістіктер 

мен жаңа әдістемелерді 

белсенді түрде тарта отырып, 

әртүрлі көздерден қолдана 

отырып, өз бетінше талдай, 

синтездей, шығармашылық 

түрлендіре және пайдалана 

алады, сондай-ақ олармен 

алмаса алады; 

Құзыреті: әртүрлі 

бұзылулар типтерінде 

әртүрлі жас кезеңдерінде 

психикалық және 

психофизиологиялық 

дамудың ерекше 

заңдылықтары. 

Краткое содержание 

разделов:  Рассматривает 

основные подходы к оценке 

учебной деятельности 

обучающихся, определение 

понятия критериального 

оценивания и его роли в 

формировании учебно-

познавательной 

компетентности, развитие 

системы оценивания в 

исторической ретроспективе, 

современное состояние методов 

и средств диагностики 

достижений обучающихся. 

Результат обучения: - Умеет 

самостоятельно анализировать, 

синтезировать, творчески 

преобразовывать и 

использовать в учебно-

воспитательном процессе 

информацию в области 

художественного образования, 

используя технологические 

достижения и новые методики 

из различных источников, а 

также обмениваться ими; 

Компетенции: специфические 

закономерности психического 

и психофизиологического 

развития на разных возрастных 

этапах при разных типах 

нарушений 

sections:  Considers the 

main approaches to the 

evaluation of educational 

activities of students, the 

definition of criteria-based 

assessment and its role in 

the formation of 

educational and cognitive 

competence, the 

development of the 

evaluation system in 

historical retrospect, the 

current state of methods 

and tools for diagnosing 

students ' achievements. 

Learning outcome:   He 

is able to independently 

analyze, synthesize, 

creatively transform and 

use in the educational 

process information in the 

field of art education, 

using technological 

advances and new 

techniques from various 

sources, as well as to 

share them. 

Competencies: specific 

patterns of mental and 

psychophysiological 

development at different 

age stages in different 

types of disorders 

Модуль коды:  ОТ- 4 

Модуль атауы: «Оқыту 

технологиясын» 

Пән атауы:   Жаңартылған 

білім беру мазмұны 

бойынша сабақты жоспарлау 

Пререквизиттер: 
педагогика 

Постреквизиттер:  

Мақсаты: объективті 

педагогикалық шындықты 

ғылыми ұғынуға әкелетін 

болашақ педагог-

дефектологтардың 

теориялық ойлауын дамыту 

арқылы жалпы кәсіптік 

құзыреттілікті 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша 

Код модуля:  ТО-4 

Название модуля:  
«Технология обучения» 

Название дисциплины:   
Планирование                     урока 

по обновленному содержанию 

образования    

Пререквизиты: педагогика 

Постреквизиты:  

Цель курса:  формирование 

общепрофессиональной 

компетентности через развитие 

теоретического мышления 

будущих педагогов-

дефектологов, приводящих к 

научному осмыслению 

объективной педагогической 

реальности. 

Краткое содержание 

Сode of module:  LТ 4 

Name of module: 

«Learning technology» 

Name of discipline:   
Lesson planning for 

updated educational 

content 

Prerequisites: pedagogy 

Postrequisites:  

Studying purpose:  
formation of General 

professional competence 

through the development 

of theoretical thinking of 

future teachers-speech 

pathologists, leading to 

scientific understanding 

of the objective 

pedagogical reality. 



сипаттамасы:  
Шығармашылық, 

шығармашылық ойлауды 

дамытудың тарихы мен 

философиялық аспектілерін, 

мектептегі шығармашылық 

қызметті дамытудың 

ұйымдастырушылық-

әдістемелік негіздерін, 

техниканың құрылысы мен 

даму заңдарын,тұрмыста 

қолданылатын техникалық 

жүйелердің құрылысы мен 

жұмыс істеу принциптерін, 

ақауларды табу және оларды 

жою жолдарын зерттейді. 

Техникалық шығармашылық 

процесі. Техникалық 

шығармашылықтың 

тәжірибелік әдістері. 

Оқу нәтижесі:  
Оқу-тәрбие үдерісінде 

көркем білім беру 

саласындағы ақпаратты 

технологиялық жетістіктер 

мен жаңа әдістемелерді 

белсенді түрде тарта отырып, 

әртүрлі көздерден қолдана 

отырып, өз бетінше талдай, 

синтездей, шығармашылық 

түрлендіре және пайдалана 

алады, сондай-ақ олармен 

алмаса алады; 

Құзыреті:  

- психологиялық-

педагогикалық 

диагностиканы жүзеге 

асыру; 

- педагогикалық жағдайды 

жобалау; 

- кәсіби-педагогикалық 

тәжірибені зерделеу және 

жинақтау; 

- Сыныптағы тәрбие 

жұмысын моделдеу және 

құрастыру 

- арнайы мектепте тәрбие 

үрдісін жоспарлау, 

құрастыру және талдау. 

разделов:  Изучает историю и 

философские аспекты развития 

творческого, творческого 

мышления, организационно-

методические основы развития 

творческой деятельности в 

школе, законы построения и 

развития техники,устройство и 

принцип работы технических 

систем бытового применения, 

способы обнаружения и 

устранения неисправностей. 

Процесс технического 

творчества. Практические 

методы технического 

творчества. 

Результат обучения:   
Умеет самостоятельно 

анализировать, синтезировать, 

творчески преобразовывать и 

использовать в учебно-

воспитательном процессе 

информацию в области 

художественного образования, 

используя технологические 

достижения и новые методики 

из различных источников, а 

также обмениваться ими; 

Компетенции:  

- осуществлять психолого-

педагогическую диагностику; 

- проектировать 

педагогическую ситуацию; 

- изучать и накапливать 

профессионально -

педагогический опыт; 

- моделировать и 

конструирования 

воспитательной работы в классе 

- планировать, конструировать 

и анализировать 

воспитательный процесс в 

специальной школе. 

Summary of the main 

sections:  Studies the 

history and philosophical 

aspects of the 

development of creative, 

creative thinking, 

organizational and 

methodological 

foundations of creative 

activity in school, the 

laws of construction and 

development of 

technology,the device and 

the principle of technical 

systems of household use, 

methods of detection and 

Troubleshooting. The 

process of technical 

creativity. Practical 

methods of technical 

creativity. 

Learning outcome:   He 

is able to independently 

analyze, synthesize, 

creatively transform and 

use in the educational 

process information in the 

field of art education, 

using technological 

advances and new 

techniques from various 

sources, as well as to 

share them; 

Competencies:  

- to carry out 

psychological and 

pedagogical diagnostics; 

- design the pedagogical 

situation; 

- to study and accumulate 

professional and 

pedagogical experience; 

- modeling and designing 

of educational work in the 

classroom 

- plan, design and analyze 

the educational process in 

a special school. 

Модуль коды: ОТ 4 

Модуль атауы: «Оқыту 

технологиясын» 

Код модуля:  ТО-4  

Название модуля: 

«Технология обучения» 

Сode of module:  LТ 4 

Name of module: 

«Learning technology» 



Пән атауы:   Білім берудің 

жаңартылған мазмұны 

бойынша инновациялық 

тәсілдер  

Пререквизиттер:  
Оқытудың инновациялық 

әдістері Постреквизиттер: 

Мақсаты: бейнелеу өнері 

және жеке шығармашылық, 

өнер негіздері ретінде. 

Сызықтық және ауа 

перспективасының 

заңдылықтары. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы:  Нәтижеге қол 

жеткізу үшін оқу 

мақсаттарын қалыптастыру; 

оқу материалын меңгеруді 

ұйымдастыру бойынша оқу 

процесін құру; оқу 

мақсаттарына сәйкес оқу 

материалдарын дайындау; 

Оқу процесі үшін ақпараттық 

ортаның әлеуетін пайдалану; 

оқушылардың тұлғалық-

әрекеттік бағыттағы озық 

дамуы үшін жағдай жасау; 

психологиялық жайлылық 

пен қолдау атмосферасын 

құру. 

Оқу нәтижесі:  Оқу-тәрбие 

үдерісінде көркем білім беру 

саласындағы ақпаратты 

технологиялық жетістіктер 

мен жаңа әдістемелерді 

белсенді түрде тарта отырып, 

әртүрлі көздерден қолдана 

отырып, өз бетінше талдай, 

синтездей, шығармашылық 

түрлендіре және пайдалана 

алады, сондай-ақ олармен 

алмаса алады; 

Құзыреті:  Инновация 

дегеніміз – бұл 

лабораториялық емес жаңа 

идеяны бірінші рет жүзеге 

асыру, ғылым жүзінде пайда 

болса да практикада 

негізделген. Жаңалық енгізу 

– мекемеге, ұйымға 

жергілікті аймақтық, 

мемлекеттік мекемелерге 

Название дисциплины:   
Инновационные подходы по 

обновленному содержанию 

образования 

Пререквизиты:  
Инновационные методы 

обучения 

Постреквизиты:  

Цель курса: в качестве основы 

изобразительного искусства и 

индивидуального творчества, 

искусства. Закономерности 

линейной и воздушной 

перспективы. 

Краткое содержание 

разделов:  Формирование 

учебных целей для достижения 

результата; создание учебного 

процесса по организации 

усвоения учебного материала; 

подготовка учебного материала 

в соответствии с учебными 

целями; использование 

потенциала информационной 

среды для учебного процесса; 

создание условий для 

опережающего развития 

учащихся личностно-

деятельностной 

направленности; создание 

атмосферы психологического 

комфорта и поддержки. 

Результат обучения:   Умеет 

самостоятельно анализировать, 

синтезировать, творчески 

преобразовывать и 

использовать в учебно-

воспитательном процессе 

информацию в области 

художественного образования, 

используя технологические 

достижения и новые методики 

из различных источников, а 

также обмениваться ими; 

Компетенции:  Инновация - 

это первая реализация новой не 

лабораторной идеи, основанной 

на практике, даже если в науке 

появляется. Внедрение 

новшеств-ориентировано на 

организацию, Организацию, 

организацию, региональные, 

Name of discipline:   
Innovative approaches to 

the updated content of 

education 

Prerequisites:  
Innovative teaching 

methods 

Postrequisites:  
Studying purpose:  as 

the basis of fine art and 

individual creativity, art. 

Regularities of linear and 

aerial perspective. 

Summary of the main 

sections:  The formation 

of educational goals to 

achieve results; create a 

training process for the 

organization of learning; 

preparation of teaching 

material in accordance 

with educational 

objectives; use of the 

potential of the 

information environment 

for the educational 

process; creating 

conditions for improving 

the development of 

students personal-activity 

orientation; creation of 

atmosphere of 

psychological comfort 

and support. 

Learning outcome:   He 

is able to independently 

analyze, synthesize, 

creatively transform and 

use in the educational 

process information in the 

field of art education, 

using technological 

advances and new 

techniques from various 

sources, as well as to 

share them; 

Competencies:  
Innovation is the first 

implementation of a new 

non-laboratory idea based 

on practice, even if it 

appears in science. 



енгізілген үлгіге 

бағытталған. 

государственные учреждения. Innovation-focused on 

organization, 

Organization, 

organization, regional, 

state institutions. 

Модуль коды:  Д-5 

Модуль атауы: 

«Дидактика» 

Пән атауы:   Жиhаз жасау 

Пререквизиттер: мектеп 

курсы-сурет 

Постреквизиттер: 

Мақсаты: бейнелеу өнері 

және жеке шығармашылық, 

өнер негіздері ретінде. 

заңдылықтары. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы:  Шығыс 

елдерінің ортағасырлық 

өнері.  Араб-мұсылман 

мәдениеті, Иран мен 

Ауғанстанның ортағасырлық 

өнері. Үндістанның 

ортағасырлық өнері. 

Жапония Өнері. Батыс 

Еуропа елдерінің 

ортағасырлық өнері. 

Дороман өнері. Қайта өрлеу 

дәуірінің өнері (Ренессанс).  

Итальяндық және Солтүстік 

жаңғыру . Қайта өрлеу 

дәуірінің өнері (Ренессанс).  

Жоғары Жаңғыру.  Кейінірек 

Қайта Өрлеу.  Маньеризм 

Өнері. Сессиядан кейінгі 

мәдениет.  Барокко.  Рококо. 

Оқу нәтижесі:  Халықтық - 

қолданбалы өнер, түрлі 

дәуірдегі бейнелеу өнері, 

Қазақстанның бейнелеу 

өнері тарихы мұра көздерінің 

тарихын меңгеру, алынған 

теориялық білімді халық 

Құзыреті:  қолөнерінің 

бұйымдарын жасау 

процесінде ұлттық 

қолөнердің түрлерін анықтай 

отырып және ою-өрнекті 

пайдалана отырып, 

материалдардың 

технологиясы мен 

қасиеттерін ескере отырып, 

Код модуля: Д-5  

Название модуля: 

«Дидактика» 

Название дисциплины:   
Изготовление мебели 

Пререквизиты:  школьный 

курс-рисунок 

Постреквизиты:  

Цель курса: в качестве основы 

изобразительного искусства и 

индивидуального творчества, 

искусства. Закономерности 

линейной и воздушной 

перспективы. 

Краткое содержание 

разделов:  Средневековое 

искусство стран Востока.  

Арабо-мусульманская культура, 

средневековое искусство Ирана 

и Афганистана. Средневековое 

искусство Индии. Искусство 

Японии. Средневековое 

искусство стран Западной 

Европы. Искусство доромана. 

Искусство эпохи Возрождения 

(Ренессанс).  Итальянская и 

Северная модернизация . 

Искусство эпохи Возрождения 

(Ренессанс).  Высокая 

Модернизация.  Позже 

Восстание.  Искусство 

Маньеризма. Культура после 

сессии.  Барокко.  Рококо. 

Результат обучения:   
Народно-прикладное искусство, 

Изобразительное искусство 

разных времен, история 

изобразительного искусства 

Казахстана изучение истории 

источников наследия, изучение 

полученных теоретических 

знаний у населения . 

Компетенции:  грамотное 

использование на практике с 

определением видов 

национальных ремесел в 

процессе изготовления изделий 

Сode of module:  D-5  

Name of module:  
 «Didactics» 

Name of discipline:    
Furniture manufacturing 

Prerequisites:  school 

course-the 

Postrequisites:  
Studying purpose: as the 

basis of fine art and 

individual creativity, art. 

Regularities of linear and 

aerial perspective. 

Summary of the main 

sections: The discipline is 

aimed at studying the 

structural and anatomical 

structure of the human 

head, their impact on the 

plastic characteristics, 

learning to draw a portrait 

of a man, drawing a head 

with a shoulder girdle, 

arms and torso, analyzing 

the shape, color unity of 

the background and 

model. 

Learning outcome:  
Mastering the culture and 

integrity of visual 

perception. Ability to 

organize tonal and 

proportional relations. 

Competencies:  
competent use in practice 

with the definition of 

types of national crafts in 

the manufacture of 

Handicrafts and taking 

into account the 

technology and properties 

of materials using 

ornament. 



практикада сауатты 

пайдалану. 

ремесел и с учетом технологии 

и свойств материалов с 

использованием орнамента. 

Модуль коды:   ББД- 2 

Модуль атауы:  Білім беру - 

дамыту 

Пән атауы Тігін 

бұйымдарының 

технологиясы 

Пререквизиттер:  
Материалдарды өңдеу 

технологиясы бойынша 

Практикум) 

Постреквизиттер:  

Мақсаты:  Тігін 

бұйымдарының бейнелеу 

өнері және жеке 

шығармашылық, өнер 

негіздері ретінде. Сызықтық 

және ауа перспективасының 

заңдылықтары. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы:  Өңдеу 

әдістері туралы жалпы 

мәліметтер. Сөрелер мен 

арқаларды бастапқы өңдеу. 

Тіліктерді өңдеу. Ойықтарды 

өңдеу. Тіліктерді өңдеу. 

Рельефтерді өңдеу. 

Иініштерді оларды 

бұйыммен біріктіру туралы 

өңдеу. Ілмектерді өңдеу. 

Ұсақ бөлшектерді өңдеу: 

клапандар, қалпақшалар, 

белдіктер, пат, шлевкалар. 

Оқу нәтижесі:  CorelDraw, 

PhotoShop, 3DStudio сияқты 

компьютерлік графикалық 

бағдарламалардың көмегімен 

жабдықтар мен аспаптар 

механизмдерінің  

Құзыреті:  элементтерін 

зерттеу және жобалаудың 

жалпы әдістері туралы 

түсінікке ие, материалдар 

мен орындау техникасын 

таңдай отырып, ағашты, 

металдарды кешенді өңдеу 

технологиясы бойынша 

орындалатын жұмыс 

тәсілдерін түсіндіре және 

көрсете алады; 

Код модуля:  ОР-2  

Название модуля: 

«Образовательно – 

развивающий» 

Название дисциплины:  
Технология швейных изделии                                

Пререквизиты:  Практикум по 

технологии обработки 

материалов (по профилю)/  

Постреквизиты:  

Цель курса:  Изобразительное 

искусство и индивидуальное 

творчество швейных изделий, 

как основы искусства. 

Закономерности линейной и 

воздушной перспективы. 

Краткое содержание 

разделов:  Общие сведения о 

методах обработки. Первичная 

обработка полок и спинок. 

Обработка разрезов. Обработка 

проемов. Обработка разрезов. 

Обработка рельефов. Обработка 

рычагов об их соединении с 

изделием. Обработка петель. 

Обработка мелких деталей: 

клапаны, колпачки, ремни, пат, 

шлевки. 

Результат обучения:   
Оборудование и 

инструментальные механизмы с 

помощью компьютерных 

графических программ, таких 

как CorelDraw, PhotoShop, 

3DStudio 

Компетенции:  владеет 

знаниями об общих методах 

исследования и проектирования 

элементов технологии 

комплексной обработки 

древесины, металлов, способен 

интерпретировать и 

демонстрировать приемы работ, 

выполняемых по технологии 

комплексной обработки 

древесины, металлов, выбирая 

материалы и технику 

исполнения; 

Сode of module:  OR- 2  

Name of module:  
Education-development 

Name of discipline:   
Sewing technology 

Prerequisites:  Workshop 

on materials processing 

technology (profile)/ 

Postrequisites:  
Studying purpose:  Fine 

arts and individual 

creativity of garments as 

the basis of art. 

Regularities of linear and 

aerial perspective. 

Summary of the main 

sections:  General 

information about 

processing methods. 

Primary processing of 

shelves and backs. 

Processing of cuts. 

Processing openings. 

Processing of cuts. 

Processing of reliefs. 

Processing levers on their 

connection to the product. 

Processing loops. 

Processing of small 

details: valves, caps, belts, 

Pat, loops. 

Learning outcome:   
Hardware and 

instrumentation using 

computer graphics 

programs such as 

CorelDraw, PhotoShop, 

3DStudio 

Competencies:  has 

knowledge of General 

methods of research and 

design of elements of 

technology of complex 

processing of wood, 

metals, is capable to 

interpret and demonstrate 

receptions of the works 

performed on technology 

of complex processing of 



wood, metals, choosing 

materials and equipment 

of execution; 

Модуль коды:   ББД- 2 

Модуль атауы:  Білім беру - 

дамыту 

Пән атауы:  Салалық 

материалтану және 

конструкциялық 

материалдар технологиясы 

(бейін бойынша) 

Пререквизиттер:  Сызу 

және сызу геометриясы 

Постреквизиттер:  

Мақсаты:  студенттерді 

мәдениетке, өнердегі 

шығармашылыққа баулу. 

Бейнелеу өнерінің 

әдістемелері мен тәсілдерін 

білімділікпен меңгеруді 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы:  Заттардың 

құрылысын, материалдардың 

физикалық-техникалық және 

технологиялық қасиеттерін 

және олардың мақсатты 

өзгеруін (өңделуін); 

конструкциялық-

технологиялық 

материалдарды және олардан 

жасалған бұйымдардың 

негізгі түрлерін; 

материалдарды 

технологиялық өңдеу 

түрлерін; салалық 

материалтану бойынша 

кабинеттің және оқу 

процесінің жабдықтарын 

қарастырады. 

Оқу нәтижесі:  Халықтық - 

қолданбалы өнер, түрлі 

дәуірдегі бейнелеу өнері, 

Қазақстанның бейнелеу 

өнері тарихы мұра көздерінің 

тарихын меңгеру, алынған 

теориялық білімді халық 

қолөнерінің бұйымдарын 

жасау процесінде ұлттық 

қолөнердің түрлерін анықтай 

отырып және ою-өрнекті 

пайдалана отырып, 

Код модуля:  ОР-2  

Название модуля: 

«Образовательно – 
развивающий» 

Название дисциплины:  
Отраслевое материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов (по профилю) 

Пререквизиты:   Черчение и 

начертательная геометрия 

Постреквизиты:  

Цель курса:  приобщение 

студентов к культуре, 

творчеству в искусстве. 

Формирование знаний методов 

и приемов изобразительного 

искусства. 

Краткое содержание 

разделов: Дисциплина 

направлена на  Физико-

технические и технологические 

свойства материалов и их 

назначение (обработку); 

конструкционно-

технологические материалы и 

основные виды изделий из них; 

виды технологической 

обработки материалов; 

оборудование кабинета по 

отраслевому материаловедению 

и учебного процесса. 

Результат обучения:  народно-

прикладное искусство, 

Изобразительное искусство 

разных времен, история 

изобразительного искусства 

Казахстана овладение историей 

источников наследия, 

приобретенные теоретические 

знания в процессе изготовления 

изделий народного ремесла. 

Компетенции:   определением 

видов национальных ремесел и 

использованием орнамента 

отраслевому материаловедению 

и учебного процесса. 

 

Сode of module:  OR- 2  

Name of module:  
Education-development 

Name of discipline:   
Sewing technology 

Prerequisites:   Drawing 

and descriptive geometry 

Postrequisites:  

Studying purpose:  

introduction of students to 

culture, creativity in art. 

Formation of knowledge 

of methods and 

techniques of fine arts. 

Summary of the main 

sections:  Discipline 

aims at the Physico-

technical and 

technological properties 

of materials and their 

purpose (treatment); 

structural-technological 

materials and products; 

technology of processing 

of materials; equipment 

Cabinet industry science 

and educational process. 

The result of training: folk 

arts and crafts, Fine arts 

of different times, the 

history of fine arts of 

Kazakhstan mastering the 

history of heritage 

sources, acquired 

theoretical knowledge in 

the process of making 

Handicrafts. 

Learning outcome:   
national applied arts, Fine 

arts of different times, 

history of fine arts of 

Kazakhstan mastering the 

history of the heritage 

sources, acquired 

theoretical knowledge in 

the process of making 

Handicrafts. 

Competencies:  
determination of types of 



материалдардың 

технологиясын.  

Құзыреті:  қасиеттерін 

ескере отырып, практикада 

сауатты пайдалану. 

national crafts and use of 

ornament. 

 

 

Модуль коды:   ББД- 2 

Модуль атауы:  Білім беру - 

дамыту 

Пән атауы:   Материалтану 

негіздері 

Пререквизиттер:   Сызу 

және сызу геометриясы 

Постреквизиттер: 

Мақсаты:  студенттерді 

мәдениетке, өнердегі 

шығармашылыққа баулу. 

Бейнелеу өнерінің 

әдістемелері мен тәсілдерін 

білімділікпен меңгеруді 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы:  Заттардың 

құрылысын, материалдардың 

физикалық-техникалық және 

технологиялық қасиеттерін 

және олардың мақсатты 

өзгеруін (өңделуін); 

конструкциялық-

технологиялық 

материалдарды және олардан 

жасалған бұйымдардың 

негізгі түрлерін; 

материалдарды 

технологиялық өңдеу 

түрлерін; салалық 

материалтану бойынша 

кабинеттің және оқу 

процесінің жабдықтарын 

қарастырады. 

Оқу нәтижесі:  Халықтық - 

қолданбалы өнер, түрлі 

дәуірдегі бейнелеу өнері, 

Қазақстанның бейнелеу 

өнері тарихы мұра көздерінің 

тарихын меңгеру, алынған 

теориялық білімді халық 

қолөнерінің бұйымдарын 

жасау процесінде ұлттық 

қолөнердің түрлерін анықтай 

отырып және ою-өрнекті 

пайдалана отырып, 

материалдардың 

Код модуля:  ОР-2  

Название модуля: 

«Образовательно – 

развивающий» 

Название дисциплины:   
Основы материаловедения 

Пререквизиты:  Черчение и 

начертательная геометрия 

Постреквизиты:  

Цель курса:  приобщение 

студентов к культуре, 

творчеству в искусстве. 

Формирование знаний методов 

и приемов изобразительного 

искусства. 

Краткое содержание 

разделов: Дисциплина 

направлена на  Физико-

технические и технологические 

свойства материалов и их 

назначение (обработку); 

конструкционно-

технологические материалы и 

основные виды изделий из них; 

виды технологической 

обработки материалов; 

оборудование кабинета по 

отраслевому материаловедению 

и учебного процесса. 

Результат обучения:  народно-

прикладное искусство, 

Изобразительное искусство 

разных времен, история 

изобразительного искусства 

Казахстана овладение историей 

источников наследия, 

приобретенные теоретические 

знания в процессе изготовления 

изделий народного ремесла. 

Компетенции:   определением 

видов национальных ремесел и 

использованием орнамента 

отраслевому материаловедению 

и учебного процесса. 

 

Сode of module:  OR- 2  

Name of module:  
Education-development 

Name of discipline:    
Fundamentals of materials 

science Sewing 

technology  

Prerequisites:   Drawing 

and descriptive geometry 

Postrequisites:  

Studying purpose:  

introduction of students to 

culture, creativity in art. 

Formation of knowledge 

of methods and 

techniques of fine arts. 

Summary of the main 

sections:  Discipline 

aims at the Physico-

technical and 

technological properties 

of materials and their 

purpose (treatment); 

structural-technological 

materials and products; 

technology of processing 

of materials; equipment 

Cabinet industry science 

and educational process. 

The result of training: folk 

arts and crafts, Fine arts 

of different times, the 

history of fine arts of 

Kazakhstan mastering the 

history of heritage 

sources, acquired 

theoretical knowledge in 

the process of making 

Handicrafts. 

Learning outcome:   
national applied arts, Fine 

arts of different times, 

history of fine arts of 

Kazakhstan mastering the 

history of the heritage 

sources, acquired 

theoretical knowledge in 



технологиясын.  

Құзыреті:  қасиеттерін 

ескере отырып, практикада 

сауатты пайдалану. 

the process of making 

Handicrafts. 

Competencies:  
determination of types of 

national crafts and use of 

ornament. 

 

 

Модуль коды:   ББД- 2 

Модуль атауы:  Білім беру - 

дамыту 

Пән атауы:    Аспаптық 

және конструкциялық 

материалдар 

Пререквизиттер:  
Материалдарды өңдеу 

технологиясы бойынша  

Постреквизиттер: 

Мақсаты:  студенттерді 

мәдениетке, өнердегі 

шығармашылыққа баулу. 

Бейнелеу өнерінің 

әдістемелері мен тәсілдерін 

білімділікпен меңгеруді 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы:   Металдар 

мен олардың 

қорытпаларынан жасалатын 

металл кесетін станоктарда 

машина бөлшектерін өңдеу 

мәселелері қарастырылады. 

Шойын мен Болаттың 

қасиеті, аз дәрежеде - түсті 

металдар. Кескіш құралдар 

үшін қатты қорытпалар мен 

абразивті материалдар 

кеңінен қолданылады. 

Металдардың кесілуі 

олардың механикалық 

қасиеттерімен сипатталады: 

қаттылығы, беріктігі, 

иілгіштігі. 

Оқу нәтижесі:  Халықтық - 

қолданбалы өнер, түрлі 

дәуірдегі бейнелеу өнері, 

Қазақстанның бейнелеу 

өнері тарихы мұра көздерінің 

тарихын меңгеру, алынған 

теориялық білімді халық 

қолөнерінің бұйымдарын 

жасау процесінде ұлттық 

Код модуля:  ОР-2  

Название модуля: 

«Образовательно – 

развивающий» 

Название дисциплины:    
Инструментальные и 

конструкционные материалы 

Пререквизиты:   Практикум по 

технологии обработки 

материалов (по профилю)/  
Постреквизиты:  

Цель курса:  приобщение 

студентов к культуре, 

творчеству в искусстве. 

Формирование знаний методов 

и приемов изобразительного 

искусства. 

Краткое содержание 

разделов: Рассматривает 

строение веществ, физико-

технические и технологические 

свойства материалов и их 

целенаправленное изменение 

(обработка); конструкционно-

технологические материалы и 

основные виды изделий из них; 

виды технологической 

обработки материалов. 

Компетенции: формирует 

понятие по технологии 

конструкционных материалов, 

их использованию в 

практической деятельности. 

Дисциплина направлена на 

изучение конструктивно-

анатомической структуры 

головы человека, их влияние на 

пластические характеристики, 

обучение рисованию портрета 

человека, рисования головы с 

плечевым поясом, руками и 

торсом, анализируя формы, 

цветовое единство фона и 

модели. 

Сode of module:  OR- 2  

Name of module:  
Education-development 

Name of discipline:   
Tool and structural 

materials construction 

materials (on a profile) 

Prerequisites:   
Workshop on materials 

processing technology 

(profile)/ 

Postrequisites:  

Studying purpose:  

introduction of students to 

culture, creativity in art. 

Formation of knowledge 

of methods and 

techniques of fine arts. 

Summary of the main 

sections:  Discipline 

aims at the Physico-

technical and 

technological properties 

of materials and their 

purpose (treatment); 

structural-technological 

materials and products; 

technology of processing 

of materials; equipment 

Cabinet industry science 

and educational process. 

The result of training: folk 

arts and crafts, Fine arts 

of different times, the 

history of fine arts of 

Kazakhstan mastering the 

history of heritage 

sources, acquired 

theoretical knowledge in 

the process of making 

Handicrafts. 

Learning outcome:   
national applied arts, Fine 

arts of different times, 



қолөнердің түрлерін анықтай 

отырып және ою-өрнекті 

пайдалана отырып, 

материалдардың 

технологиясын.  

Құзыреті:  қасиеттерін 

ескере отырып, практикада 

сауатты пайдалану. 

Результат обучения:  народно-

прикладное искусство, 

Изобразительное искусство 

разных времен, история 

изобразительного искусства 

Казахстана овладение историей 

источников наследия, 

приобретенные теоретические 

знания в процессе изготовления 

изделий народного ремесла. 

Компетенции:   определением 

видов национальных ремесел и 

использованием орнамента 

отраслевому материаловедению 

и учебного процесса. 

 

history of fine arts of 

Kazakhstan mastering the 

history of the heritage 

sources, acquired 

theoretical knowledge in 

the process of making 

Handicrafts. 

Competencies:  
determination of types of 

national crafts and use of 

ornament. 

Модуль коды:   ББД- 2 

Модуль атауы:  Білім беру - 

дамыту 

Пән атауы: Материалдарды 

өңдеу технологиясының 

практикумы (профиль 

бойынша)  

Пререквизиттер:  Сызу 

және сызу геометриясы  

Мақсаты: Қол және машина 

тігістерін, машина 

кестелерін, дымқылды- 

жылумен өңдеу 

жұмыстарының түрлерін 

киімнің негізгі және сән 

беруші бөліктерін өңдеу 

барысында қолдануға үйрету 

арқылы шығармашылық 

қабілеттерін дамыту.  

Қысқаша сипаттамасы: : 

Жеңіл өнеркәсіп өндірісінің 

принциптерімен жоғары 

көтерілу деңгейін қайта 

қарау қазіргі заман талабы. 

Бұйымның түрлері. Киім 

және киімдерге қойылатын 

жалпы талаптар.  

Оқыту нәтижелері: 

- тұрмыста және өндірісте 

қолданылатын тігін 

машиналарының құрылысы, 

түрлері, қызмет жасау 

жолдарын толығырақ 

меңгеруі; 

- киім өндірісінде 

қолданылатын қол және 

Код модуля:  ОР-2  
Название модуля: 

«Образовательно – развивающий» 

Название дисциплины: 

Практикум по технологии 

обработки  материалов (по 

профилю)  

Пререквизиты: Черчение и 

начертательная геометрия 

Цель : Развитие творческих 

способностей, формирование у 

студентов умений планировать 

свою работу, разрабатывать 

использовать технологическую 

документацию на 

изготовляемые изделия. 

Воспитание трудолюбия, общей 

трудовой культуры, 

бережливости, творческого 

отношения к трудовой 

деятельности. 

Краткое описание: 

Организация и безопасность 

труда при ручной обработке. 

Особенности конструирования 

и планирования процесса 

изготовления изделии. Ручная 

обработка материалов.  

Результаты обучения: Читать 

чертежи и выполнять эскизы 

деталей цилиндрической и 

призматической формы с 

конструктивными элементами. 

Изготавливать по чертежу 

(технологической карте) 

изделия цилиндрической 

Сode of module:  OR- 2  
Name of module:  
Education-development 

Name of the course: 
Workshop on processing 

technology of materials 

(according to profile)  

Prerequisites:  Drawing 

and descriptive geometry 

Postrekvizity: Arts and 

crafts 

Рurpose: Deve lopment 

of creative abilities, 

formation of students ' 

skills to plan their work, 

to develop the use of 

technological 

documentation for 

manufactured products. 

Education of diligence, 

General working culture, 

thrift, creative attitude to 

work. 

Brief description:  

Organization and safety of 

manual processing of 

wood. Features of design 

and planning of the 

manufacturing process of 

wood products. 

Production of products of 

the curvilinear form 

which do not have 

connection. The 

implementation of the 

finger joints of the. 



машина тігістерінің түрлерін 

орындауы; 

- киім бөлшектерін өңдеу 

тәсілдерін үйрену және 

меңгеруі. 

Құзыреттілігі: Болашақ 

мұғалімнің политехникалық 

және кәсіпке оқытудағы 

алғашқы даярлықтарын 

қалыптастыру 

формы на токарном станке. 

Изготавливать изделия 

содержащие шиповые 

соединения типа столярного 

угольника или рамки.  

Формируемые 

компетенции:Владеет 

основами подготовки будущих 

учителей политехнического и 

профильного обучения. 

 

Manual processing .  

Learning outcomes: 

Read drawings and make 

sketches of cylindrical 

and prismatic parts with 

structural elements. 

Produce according to the 

drawing (technological 

map) products of 

cylindrical shape on a 

lathe. To make products 

containing the finger 

joints of the type of 

carpenter's square or 

frame. Distinguish ferrous 

and non-ferrous metals 

and alloys.  

Formed competencies:: 
he Has the basics of 

training future teachers of 

Polytechnic and 

specialized training. 

Модуль коды:   ББД- 2 

Модуль атауы:  Білім беру - 

дамыту 

Пән атауы: Сызу және 

сызба геометрия 

Пререквизиттер:  мектеп 

сызу курсы 

Постреквизиттер: 
Мақсаты: Техникалық 

сызбаларды орындауға қажет 

стандарттарды оқу; 

компьютерлік графиканың 

негізгі тәсілдерін меңгеру. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Сызба геометрия пәні. 

Проекциялау әдісі. 

Жазықтық. Түзу. Қисық 

сызықтар. Позициялық 

есептер. Метрикалық 

есептер. Өлшемдерді қою 

техникасы. Схема 

құжаттарының орындау 

ережелері. Құрылыс 

сызбасының элементтері.   

 Оқыту нәтижелері: 

Машина құрастыру 

технологиясының маңызды 

заңдылықтарын еске сақтау; 

- осы курстағы негізгі іс –

Код модуля:  ОР-2  
Название модуля: 

«Образовательно – развивающий» 

Название 

дисциплин:Черчение и 

начертательная геометрия 

Пререквизиты: школьный 

курс черчения 

 Постреквизиты:  
Цель: уметь читать и 

выполнять конструкторские 

чертежи, решать 

математические задачи в их 

графической интерпретации.  

Краткое описание: Метод 

отображения пространственных 

фигур на плоскость (построение 

проекций). 

Построение с помощью 

проекций обратимого чертежа. 

Позиционные задачи – на 

определение взаимного 

расположения фигур.  

Результаты обучения:-

устанавливать связь между 

образами пространстваи их 

проекциями на чертеже;. 

Сode of module:  OR- 2  
Name of module:  
Education-development 

Name of discipline: 
technical Drawing and 

descriptive geometry 

Рurpose:  school course 

of drawing 

Brief description: 
method of displaying 

spatial figures on a plane 

(construction of 

projections). 

Building with a 

projection, reversible 

drawing. Positional 

problem at the definition 

of the mutual arrangement 

of the figures.  

Learning outcomes: -

establish a relationship 

between the images of 

space and their 

projections in the 

drawing; 

- solve positional 

problems related to 

points, lines, planes. 



тәжірибелік нұсқауларды, 

заңдылықтарды өзіндік 

ептілік және тиянақтылық 

арқылы үйрену. 

Қалыптасатын 

құзыреттер: Болашақ 

мамандық бойынша 

құрастыру сызбалар және 

жалпы сызбаларды жүзеге 

асыратын білікті болуы. 

Сызбалардың негіздерін 

студенттерге білу. 

Инженерлік техникалық 

есептерді шешу әдістерін 

қолдану. Кеңістіктік пен 

логикалық ойлауды дамыту.  

-решать позичионные задачи 

относящиеся к точкам, прямым, 

плоскостям. 

Формируемые 

компетенции:Владеет 

навыками выполнения 

чертежей общего вида, 

сборочных 

чертежей,принципиальных 

схем в соответствии с будущей 

специальностью, освоил 

методы решения инженерно-

технических задач, владеет 

пространственным 

воображением и логическим 

мышлением 

 

Formed competencies: 
Has the skills to perform 

General drawings, 

Assembly drawings, 

schematic diagrams in 

accordance with the future 

specialty, mastered the 

methods of solving 

engineering problems, has 

spatial imagination and 

logical thinking 

 

 

Модуль коды:   ББД- 2 

Модуль атауы:  Білім беру - 

дамыту 

Пән атауы:  Инженерлік 

графика  

Пререквизиттер:  мектеп 

сызу курсы 

Постреквизиттер: 
Мақсаты: Техникалық 

сызбаларды орындауға қажет 

стандарттарды оқу; 

компьютерлік графиканың 

негізгі тәсілдерін меңгеру. 

Қысқаша сипаттамасы:  

Сызба геометрия пәні. 

Проекциялау әдісі. 

Жазықтық. Түзу. Қисық 

сызықтар. Позициялық 

есептер. Метрикалық 

есептер. Өлшемдерді қою 

техникасы. Схема 

құжаттарының орындау 

ережелері. Құрылыс 

сызбасының элементтері.   

 Оқыту нәтижелері: 

Машина құрастыру 

технологиясының маңызды 

заңдылықтарын еске сақтау; 

- осы курстағы негізгі іс –

тәжірибелік нұсқауларды, 

заңдылықтарды өзіндік 

ептілік және тиянақтылық 

арқылы үйрену. 

Қалыптасатын 

құзыреттер: Болашақ 

Код модуля:  ОР-2  
Название модуля: 

«Образовательно – развивающий» 

Название дисциплин: 

Инженерная графика 

Пререквизиты:  школьный 

курс черчения 

 Постреквизиты:  
Цель : уметь читать и 

выполнять конструкторские 

чертежи, решать 

математические задачи в их 

графической интерпретации.  

Краткое описание: Метод 

отображения пространственных 

фигур на плоскость (построение 

проекций). 

Построение с помощью 

проекций обратимого чертежа. 

Позиционные задачи – на 

определение взаимного 

расположения фигур.  

Результаты обучения:-

устанавливать связь между 

образами пространстваи их 

проекциями на чертеже;. 

-решать позичионные задачи 

относящиеся к точкам, прямым, 

плоскостям. 

Формируемые 

компетенции:Владеет 

навыками выполнения 

чертежей общего вида, 

сборочных 

чертежей,принципиальных 

Сode of module:  OR- 2  
Name of module:  
Education-development 

Name of discipline:  
Engineering graphics 

Рurpose:  school course 

of drawing  

Brief description: 
method of displaying 

spatial figures on a plane 

(construction of 

projections). 

Building with a 

projection, reversible 

drawing. Positional 

problem at the definition 

of the mutual arrangement 

of the figures.  

Learning outcomes: -

establish a relationship 

between the images of 

space and their 

projections in the 

drawing; 

- solve positional 

problems related to 

points, lines, planes. 

Formed competencies: 
Has the skills to perform 

General drawings, 

Assembly drawings, 

schematic diagrams in 

accordance with the future 

specialty, mastered the 

methods of solving 



мамандық бойынша 

құрастыру сызбалар және 

жалпы сызбаларды жүзеге 

асыратын білікті болуы. 

Сызбалардың негіздерін 

студенттерге білу. 

Инженерлік техникалық 

есептерді шешу әдістерін 

қолдану. Кеңістіктік пен 

логикалық ойлауды дамыту. 

 

схем в соответствии с будущей 

специальностью, освоил 

методы решения инженерно-

технических задач, владеет 

пространственным 

воображением и логическим 

мышлением 

 

engineering problems, has 

spatial imagination and 

logical thinking 

Модуль коды:   ББД- 2 

Модуль атауы:  Білім беру – 

дамыту 

Пән атауы:  Техникалық 

шығармашылық негіздері 

Пререквизиты: 

Материалдарды өңдеу 

технологиясы бойынша 

Практикум)/ 

Мақсаты: жеке тұлғаның 

(студенттердің) 

шығармашылық ойлауын, 

білімін, жеке қабілеттерін 

және практикалық 

іскерліктерін қалыптастыру 

және дамыту 

Қысқаша сипаттамасы: 

Шығармашылықтың, 

шығармашылық ойлаудың 

дамуының тарихы мен 

философиялық аспектілерін 

зерттейді, 

мектептегі шығармашылық 

қызметті дамытудың 

ұйымдастырушылық-

әдістемелік негіздері, 

техниканың құрылысы мен 

даму заңдары,тұрмыста 

қолданылатын техникалық 

жүйелердің құрылысы мен 

жұмыс істеу принциптері, 

ақауларды табу және оларды 

жою. 

Техникалық шығармашылық 

процесі. Техникалық 

шығармашылықтың 

тәжірибелік әдістері.. 

Әдістердің жіктелуі. Әдістері 

эвристикалық ұқсас. 

Эвристикалық инверсия 

Код модуля:  ОР-2  

Название модуля: 

«Образовательно – 

развивающий» 

Название дисциплины:  
Основы технического 

творчества 

Пререквизиты:  Практикум по 

технологии обработки 

материалов (по профилю)/ 

Цель:  формирование и 

развитие творческого 

мышления личности 

(студентов), знаний, 

индивидуальных способностей 

и практических умений 

Краткое описание:  Изучает 

историю и философские 

аспекты развития творчества, 

творческого мышления, 

организационно-методические 

основы развития творческой 

деятельности в школе, законы 

строения и развития 

техники,устройство  и 

принципы действия 

технических систем, 

используемых в быту, 

нахождение неисправностей и 

их устранение. 

Процесс технического 

творчества. Практические 

методы технического 

творчества.. Классификация 

методов. Методы 

эвристической аналогии. 

Методы эвристической 

инверсии. Методы 

эвристического комплекса. 

Методы эвристического 

Сode of module:  OR- 2  

Name of module:  
Education-development 

Name of discipline:  
Basics of technical 

creativity 

Prerequisites: Workshop 

on materials processing 

technology (profile)/ 

Purpose:  formation and 

development of creative 

thinking of the person 

(students), knowledge, 

individual abilities and 

practical skills 

Brief description: 

Studies the history and 

philosophical aspects of 

the development of 

creativity, creative 

thinking, 

organizational and 

methodical bases of 

development of creative 

activity at school, laws of 

a structure and 

development of 

equipment,the device and 

principles of action of the 

technical systems used in 

life, finding of 

malfunctions and their 

elimination. 

The process of technical 

creativity. Practical 

methods of technical 

creativity.. Classification 

of methods. Methods 

heuristic analogy. 

Heuristic inversion 



әдістері. Эвристикалық 

кешен әдістері. 

Эвристикалық әдістер 

Оқыту нәтижелері: 
таңдаған саладағы ғылыми 

зерттеудің әдістері мен 

әдіснамасын біледі, осы 

саладағы алдыңғы қатарлы 

білімдерге негізделген 

оқылатын саладағы білім 

мен түсініктерді көрсете 

алады.; 

Қалыптасатын 

құзіреттіліктер: білім 

алушылардың 

ынтымақтастығын 

ұйымдастыруға, белсенділік 

пен бастамашылдықты, білім 

алушылардың дербестігін 

қолдауға, олардың 

шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға қабілетті; 

расчленения и 

редукции.Методы 

эвристического 

комбинирования. Выбор 

методов поиска решения 

Результаты обучения: знает 

методы и методологию 

научного исследования в 

избранной области, 

демонстрировать знания и 

понимание в изучаемой 

области, основанные на 

передовых знаниях этой 

области; 

Формируемые компетенции: 

способен организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности; 

methods. Heuristic 

complex methods. 

Heuristic methods of 

separation and 

reduction.Methods of 

heuristic combination. 

Choice of solution search 

methods 

Learning outcomes: 

know the methods and 

methodology of scientific 

research in the chosen 

field, demonstrate 

knowledge and 

understanding in the study 

area based on advanced 

knowledge of the field 

Formed competence: 
able to organize the 

cooperation of students, to 

maintain the activity and 

initiative, independence of 

students, to develop their 

creativity; 

 

Модуль коды:   ББД- 2 

Модуль атауы:  Білім беру – 

дамыту 

Пән атауы:   Техникалық 

шығармашылықты дамыту 

технологиясы 

Пререквизиты: 

Материалдарды өңдеу 

технологиясы бойынша 

Практикум)/ 

Мақсаты:  жеке тұлғаның 

(студенттердің) 

шығармашылық ойлауын, 

білімін, жеке қабілеттерін 

және техникалық және 

сәндік жоспар объектілерін 

құрастыруда практикалық 

іскерлігін, техникалық 

шығармашылық және 

шығармашылық есептерді 

шешуді, тұрмыстық 

техникалық жүйелерді 

жөндеу және баптауды 

қалыптастыру және дамыту. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Техника объектілерін 

зерттеумен, жобалаумен 

Код модуля:  ОР-2  

Название модуля: 

«Образовательно – 

развивающий» 

Название дисциплины:  
Технология развития 

технического творчества 

Пререквизиты:  Практикум по 

технологии обработки 

материалов (по профилю)/ 

Цель:  формирование и 

развитие творческого 

мышления личности 

(студентов), знаний, 

индивидуальных способностей 

и практического умения в 

конструировании объектов 

технического и декоративного 

плана, решения технических 

творческих и изобретательских 

задач, обслуживания, ремонта и 

настройки бытовых 

технических систем. 

Краткое описание:   
Рассматривает деятельность по 

организации и проведению 

учебной работы с учащимися 

Сode of module:  OR- 2  

Name of module:  
Education-development 

Name of discipline:   
Technology of 

development of technical 

creativity 

Prerequisites: Workshop 

on materials processing 

technology (profile)/ 

Purpose:  formation and 

development of creative 

thinking of the person 

(students), knowledge, 

individual abilities and 

practical skills in the 

design of objects of 

technical and decorative 

plan, solutions of 

technical creative and 

creative tasks, 

maintenance, repair and 

adjustment of household 

technical systems. 
Brief description:  
Considers activities for the 

organization and conduct of 

educational work with 



және дайындаумен 

байланысты техникалық 

салада әр түрлі мектеп 

жасындағы оқушылармен 

оқу жұмыстарын 

ұйымдастыру және өткізу 

бойынша қызметті 

қарастырады. Оқушылардың 

шығармашылық іс-әрекетінің 

ерекше ерекшелігі оның 

техника саласындағы 

материалдық 

технологияларды зерттеу. 

Оқушылардың техникалық 

шығармашылығын 

дамытуды заңды түрде 

өзгерту, жеке тұлғаның бір 

жағдайдан екіншісіне ауысу 

процесі ретінде 

қарастырамыз; ескі сапалы 

жағдайдан жаңаға көшу. Іс-

әрекет қажеттілігі 

техникалық 

шығармашылықты 

дамытудың және студенттің 

шығармашылық тұлғасын 

дамытудың қуатты 

факторларының бірі болып 

табылады. 

Оқыту нәтижелері: 
таңдаған саладағы ғылыми 

зерттеудің әдістері мен 

әдіснамасын біледі, осы 

саладағы алдыңғы қатарлы 

білімдерге негізделген 

оқылатын саладағы білім 

мен түсініктерді көрсете 

алады.; 

Қалыптасатын 

құзіреттіліктер: білім 

алушылардың 

ынтымақтастығын 

ұйымдастыруға, белсенділік 

пен бастамашылдықты, білім 

алушылардың дербестігін 

қолдауға, олардың 

шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға қабілетті; 

различного школьного возраста 

в технической сфере, связанной 

с изучением, проектированием 

и изготовлением объектов 

техники. Специфической 

особенностью творческой 

деятельности учащихся 

заключается в ее проявлении в 

сфере техники в процессе 

изучения материальных 

технологий. Развитие 

технического творчества 

учащихся рассматривается 

нами как процесс 

закономерного изменения, 

перехода личности из одного 

состояния в другое, более 

совершенное; как переход из 

старого качественного 

состояния к новому. 

Потребность в деятельности 

является одним из мощнейших 

факторов развития 

технического творчества и 

развития творческой личности 

студента.  

Результаты обучения: знает 

методы и методологию 

научного исследования в 

избранной области, 

демонстрировать знания и 

понимание в изучаемой 

области, основанные на 

передовых знаниях этой 

области; 

Формируемые компетенции: 

способен организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности; 

students of different school 

ages in the technical field 

related to the study, design 

and manufacture of 

equipment. A specific 

feature of the creative 

activity of students is its 

manifestation in the field of 

technology in the process of 

study of material 

technologies. The 

development of technical 

creativity of students is 

considered by us as a 

process of natural change, 

the transition of personality 

from one state to another, 

more perfect; as a transition 

from the old to the new 

qualitative state. The need 

for activity is one of the 

most powerful factors in the 

development of technical 

creativity and the 

development of the creative 

personality of the student. 

Learning outcomes: know 

the methods and 

methodology of scientific 

research in the chosen field, 

demonstrate knowledge and 

understanding in the study 

area based on advanced 

knowledge of the field 

Formed competence: able 

to organize the cooperation 

of students, to maintain the 

activity and initiative, 

independence of students, to 

develop their creativity; 

 

Модуль коды: ОҚ-4 

Модуль атауы:  Оқыту 

технологиясы 

Пән атауы: Кәсіптік оқыту 

Код модуля: ТО-4 

Название модуля: Технологии 

обучения 

Название дисциплины: 

Code of module: LT-4 

Name of module:  
Learning technology 

Name of discipline: 



әдістемесі 

Пререквизиттер: 
Педагогика 

Постреквизиттер: 
Оқушылардың бейіндік 

оқуын ұйымдастыру 

Мақсаты: "Кәсіптік оқыту 

әдістемесі" пәні 

студенттердің Болашақ 

педагогикалық қызметке 

әдістемелік дайындығының 

негіздерін қалыптастыру, 

жалпы білім беретін 

мектептерде, сондай-ақ 

техникалық және кәсіптік 

білім беретін оқу 

орындарында типтік оқу 

бағдарламасының әр түрлі 

бөлімдерін, Кәсіптік оқыту 

мен еңбек технологиясын 

оқу бойынша оқушылармен 

жемісті жұмыс істеуге ықпал 

ететін білім, білік және 

дағдыларды қалыптастыру 

мақсатын қояды. 
Қысқаша сипаттамасы: 

Студенттерге оқытудың әр 

түрлі кезеңдеріндегі 

техникалық және кәсіптік 

оқытудың мазмұны туралы 

нақты түсінік беру; сабақты 

ұйымдастыру, жоспарлау 

және материалдық 

қамтамасыз ету бойынша 

мұғалім мен Арнайы пәндер 

оқытушысы жұмысының 

сипаты мен мазмұны; 

болашақ мұғалім мен 

Арнайы пәндер оқытушысын 

сыныптан тыс және 

мектептен тыс жұмысқа 

дайындау. Ынталы, 

шығармашылық, кәсіби 

мобильді тұлғаны тәрбиелеу 

мен дамытуға, болашақ 

кәсіби мансабында өзін-өзі 

анықтау және өзін-өзі жүзеге 

асыру үдерісіне дайындыққа 

ықпал ету. Студенттердің 

педагогикалық еңбегін 

тиімді ұйымдастыру, оқушы 

жастарды оқытудың тиімді 

Методика профессионального 

обучения 

Пререквизиты: Педагогика 

Постреквизиты: Организация 

профильного обучения 

школьников 

Цель: Заложить основы 

методической подготовки 

студентов к будущей 

педагогической деятельности, 

сформировать знания, умения и 

навыки, способствующие 

плодотворной работе с 

учащимися по изучению 

различных разделов типовой 

учебной программы, 

профессионального обучения и 

технологии труда в 

общеобразовательных школах, 

а также учебных заведений 

технического и 

профессионального 

образования.  

Краткое описание: Дать 

студентам четкое 

представление о содержании 

технического и 

профессионального обучения 

на разных этапах обучения; 

характере и содержании работы 

учителя и преподавателя 

специальных дисциплин по 

организации, планированию и 

материальному обеспечению 

занятий; подготовить будущего 

учителя и преподавателя 

спецдисциплин к руководству 

внеклассной и внешкольной 

работой.  Подготовить 

студентов к прохождению 

педагогической практики в 

школе, выполнению курсовых и 

дипломных работ.  

Результаты обучения: 

 знает структуру и принципы 

построения занятий 

профессионального обучения с 

учетом их цели, задачи и этапов 

обучения;  

 знает содержание идеи, 

принципы построения 

Methods of professional 

training 

Prerequisites:Pedagogy  

Postrequisites: The 

organization of profile 

training of pupils 

Рurpose: To lay the 

foundations of methodical 

preparation of students for 

future pedagogical 

activity, to form 

knowledge and skills that 

contribute to fruitful work 

with students on the study 

of various sections of the 

model curriculum, 

vocational training and 

labor technology in 

secondary schools, as well 

as educational institutions 

of technical and 

vocational education. 

Brief description: To 
give students a clear idea 

of the content of technical 

and vocational training at 

different stages of 

training; the nature and 

content of the work of 

teachers and teachers of 

special disciplines on the 

organization, planning 

and material support of 

classes; to prepare future 

teachers and teachers of 

special disciplines to 

guide extracurricular and 

extracurricular activities. 

To prepare students for 

the passage of 

pedagogical practice at 

school, the 

implementation of course 

and diploma works.  

Learning outcomes:  

 knows the structure and 

principles of professional 

training sessions, taking 

into account their goals, 

objectives and stages of 

training;  knows the 



түрлерін, әдістері мен 

құралдарын таңдау, 

әдістемелік, анықтамалық 

және арнайы әдебиетпен 

жұмыс істеу дағдылары мен 

біліктерін қалыптастыру. 

Студенттерді мектепте 

педагогикалық практикадан 

өтуге, курстық және 

дипломдық жұмыстарды 

орындауға дайындау. 
Оқыту нәтижелері: 
Мақсатын , міндеттері мен 

оқыту кезеңдерін ескере 

отырып, кәсіптік оқыту 

сабақтарының құрылымы 

мен құрылу принциптерін 

біледі; оқулықтарды, оқу 

құралдарын, оқу-әдістемелік 

әдебиеттерді құру 

принциптері, идеяның 

мазмұнын біледі; оқу және 

оқу-өндірістік 

шеберханаларды 

ұйымдастыруға және 

жабдықтауға қойылатын 

талаптарды біледі. 

Қалыптасатын 

құзыреттер: қоғам 

дамуының қазіргі кезеңінде 

оқушыларды кәсіптік оқыту 

мақсаттары мен міндеттеріне 

бағдар ала алады; 

бағдарламалық материалдың 

мазмұнына сәйкес ең тиімді 

формаларды, оқыту әдістері 

мен құралдарын таңдай 

алады; арнайы, анықтамалық 

және әдістемелік 

әдебиеттермен жұмыс 

істейді; жалпы техникалық 

және арнайы пәндер 

бойынша  

учебников, учебных пособий, 

учебно-методической 

литературы;  

 знает требования 

предъявляемые к организации и 

оборудованию учебных и 

учебно-производственных 

мастерских. 

Формируемые компетенции:  

  умеет ориентироваться в 

целях и задачах 

профессионального обучения 

учащихся на современном этапе 

развития общества; 

   умеет отбирать наиболее 

рациональные формы, методы и 

средства обучения согласно 

содержанию программного 

материала; 

   работает со специальной, 

справочной и методической 

литературой;  

  организовывает и проводит 

внеклассную и внешкольную 

работу по общетехническим и 

специальным дисциплинам; 

  осуществляет в процессе 

занятий и внеклассной работы 

трудовое воспитание и 

профессиональную ориентацию 

учащихся.  

 

content of the idea, the 

principles of textbooks, 

manuals, educational 

literature;  knows the 

requirements for the 

organization and 

equipment of training and 

production workshops. 

works'. 

Formed competencies: 

  know how to navigate 

in the aims and objectives 

of vocational training 

students on the modern 

stage of society 

development;  

 is able to select the most 

rational forms, methods 

and means of training 

according to the content 

of the program material; 

  works with special, 

reference and 

methodological literature; 

  organizes and conducts 

extra-curricular work on 

General technical and 

special disciplines;  

 carries out in the course 

of employment and 

extracurricular work labor 

education and 

professional orientation of 

students. works'. 

Модуль коды: ОҚ-4 

Модуль атауы:  Оқыту 

технологиясы 

Пән атауы: Критериалды 

бағалаудың  технологиясы 

Пререквизиттер:  
педагогика 

Постреквизиттер: 
Оқушылардың бейіндік 

Код модуля: ТО-4 

Название модуля: Технологии 

обучения 

Название 

дисциплины:Технологии  

критериального оценивания 

Пререквизиты: педагогика 

Постреквизиты: Организация 

профильного обучения 

Code of module: LT-4 

Name of module:  
Learning technology  

Name of discipline: 

Technology of criteria-

based assessment 

Prerequisites: pedagogy 

Postrequisites: The 

organization of profile 



оқуын ұйымдастыру 

Мақсаты: Білімгерлерге оқу 

жетістіктерін  бағалаудың 

әдістері мен негізгі 

қағидаларын оқып-үйренудің 

қырымен  байланысты 

түсінігін  қалыптастыру.  

Қысқаша сипаттамасы: : 
Жеке бағдарлы оқытудағы 

бағалау жүйесінің 

ерекшелігі. Білімгердің 

жетістіктерін бағалау 

мақсаты. Білімгердің 

жетестігін бағалау 

принциптері. Білімгердің 

жетістігін бағалау түрлері. 

Мектеп білімгерлердің оқу 

жетістіктерін критерийлік 

бағалау туралы жалпы 

түсінік. Формативті бағалау, 

әдістері. Керi байланыс. 

Білімгерді  ынталандыру 

(мотивация).Өзін-өзі бағалау. 

Білімгердің бірін-бірі 

бағалауы. Білімгердің бірін-

бірі бағалауы. 

 Оқыту 

нәтижелері:оқушылардың 

оқу  жетістіктерін  

бағалаудың әдістері мен 

негізгі маңызды  

қағидаларын білу; 

оқушылардың оқу  

жетістіктерін критериалды  

бағалаудың жалпы  

әдістемелік  ұсыныстарын  

игеру; бағалау  барысында 

есептеудің шегін  қоя  білу; 

Қалыптасатын 

құзыреттер:Іс-әрекеттің 

бірнеше түрін бағалай алады 

және критерилерді 

құрастыру дағдыларын 

зерттейді 

 

школьников 

Цель: Владение учащимися 

оценивания как  необходимого 

компонента образовательного 

процесса, представляющий 

собой сбор и анализ 

информации об успеваемости 

учащихся на текущих и 

итоговых стадиях обучения.  

Краткое описание: 
Становление обновленной 

образовательной парадигмы, 

появление новых 

образовательных стандартов, 

основанных на 

компетентностном подходе, 

способствуют поиску единой 

технологии критериального 

оценивания учебных 

достижений учащихся, 

обладающей системным, 

междисциплинарным 

характером, влияющей на 

формирование учебно-

познавательной 

компетентности учащихся. 

Результаты обучения:Систему 

оценивания необходимо 

усовершенствовать, сделать 

многофункциональной. Она 

должна: давать возможность 

определить, насколько успешно 

ученик освоил учебный 

материал или сформировал 

практический навык. 

Формируемые 

компетенции:Знает спектр 

действии  типов, для изучение 

разработки критериев и  оценки 

навыков 

training of pupils 

Рurpose: the Possession 

of students assessment as 

a necessary component of 

the educational process, 

which is the collection 

and analysis of 

information about the 

performance of students at 

the current and final 

stages of training.  

Brief description:  the 

Formation of an updated 

educational paradigm, the 

emergence of new 

educational standards 

based on the competence 

approach, contribute to 

the search for a single 

technology of criteria-

based assessment of 

educational achievements 

of students, which has a 

systemic, interdisciplinary 

nature, affecting the 

formation of educational 

and cognitive competence 

of students. 

Learning outcomes: the 

evaluation System needs 

to be improved and made 

multifunctional. It should: 

provide an opportunity to 

determine how 

successfully the student 

has mastered the training 

material or formed a 

practical skill. 

Competencies: Knows 

the range of action types, 

to study the development 

of criteria and skills 

assessment 

 



Модуль коды: ОҚ-4 

Модуль атауы:  Оқыту 

технологиясы 

Пән атауы: Кәсіптік 

оқытудың заманауи 

технологиялары 

Пререквизиттер:  
педагогика 

Постреквизиттер: 

Оқушылардың бейіндік 

оқуын ұйымдастыру 

Мақсаты: Жаңа білім беру 

техналогиялары және 

техникалық жүйелерді оқыту 

пәнінің мақсаты мен 

міндеттері. Кәсіби 

оқытудағы жаңа 

инновациялық 

технологиялардың ролі мен 

маңызы. Білім беру 

технологияларының мәні 

мен маңызы. Оқыту 

технологияларының шығу 

тарихы және педагогикалық 

технологиялардың 

болашақтағы дамуы.  

Қысқаша 

сипаттамасы: Қазіргі 

таңдағы жаңа оқыту 

технологиясы өз алдына 

білім беру үлгісін 

оңтайландыру, бір жүйеге 

келтіру мақсатын қойып, 

техникалық және адам 

ресурстарын ескеоре отырып 

оқытудың жалпы үдерісін 

құрудағы, қолданудағы және 

анықтаудағы жүйелік әдіс 

ретінде қарастырылады. 

Бір жағынан, оқыту 

технологиясы - оқыту 

ақпаратын өңдеудің, 

көрсетудің, өзгертудің және 

ұсынудың әдістері мен 

құралдары жиынтығы. 

Екінші жағынан оқыту 

үдерісінде қажетті 

техникалық және ақпараттық 

құралдарды пайдалану 

арқылы оқытушының 

оқушыға әсер ету әдістері 

туралы ғылым.  

Код модуля: ТО-4 

Название модуля: Технологии 

обучения 

Название дисциплины: 
Современные технологии в 

профессиональном обучении 

Пререквизиты: педагогика 

Постреквизиты: Организация 

профильного обучения 

школьников 

Цель: Информации по 

проблемам педагогических 

технологий, а также 

достижений педагогической 

науки и практики, сочетание 

традиционных элементов 

прошлого опыта и того, что 

рождено социальным 

процессом гуманизации и 

демократизацией общества. 

Краткое описание: 
Современные технологии 

обучения рассматриваются как 

системный подход в 

построении, применении и 

определении общего процесса 

обучения с учетом технических 

и человеческих ресурсов с 

целью оптимизации 

образовательной модели. С 

одной стороны, технология 

обучения-совокупность 

методов и средств обработки, 

отображения, изменения и 

представления обучающей 

информации. С другой 

стороны, наука о методах 

воздействия преподавателя на 

ученика с использованием 

необходимых технических и 

информационных средств в 

процессе обучения. 

Современные технологии 

обучения рассматриваются как 

системный подход в 

построении, применении и 

определении общего процесса 

обучения с учетом технических 

и человеческих ресурсов с 

целью оптимизации 

образовательной модели.  

Результаты обучения: Новые 

Code of module: LT-4 

Name of module:  
Learning technology  

Name of discipline: 

Modern technologies in 

professional training  

Prerequisites: pedagogy 

Postrequisites: The 

organization of profile 

training of pupils 

 Рurpose: Information on 

the problems of 

pedagogical technologies, 

as well as achievements 

of pedagogical science 

and practice, a 

combination of traditional 

elements of past 

experience and what is 

born of the social process 

of humanization and 

democratization of 

society. 

Brief description:  

Modern learning 

technologies are 

considered as a systematic 

approach in the 

construction, application 

and definition of the 

overall learning process, 

taking into account 

technical and human 

resources in order to 

optimize the educational 

model. On the one hand, 

learning technology is a 

set of methods and means 

of processing, displaying, 

changing and presenting 

learning information. On 

the other hand, the science 

of the methods of 

influence of the teacher on 

the student using the 

necessary technical and 

information tools in the 

learning process. Modern 

learning technologies are 

considered as a systematic 

approach in the 

construction, application 



 Оқыту нәтижелері: 
Оқытудың жаңа 

технологиялық жүйелері 

оқыту технологиясының бір 

бөлігі болып табылып 

мамандырылған кадрларды 

дайындау үдерісінде 

маңызды орын алады.  

Қалыптасатын 

құзыреттер: оқытудың жаңа 

техникалық құралдарын 

игере білумен оларды оқыту 

– тәрбиелік, мәдени – 

демалыс шараларында 

қолдана білуге оқыту болып 

табылады. 

 

технологические системы 

обучения являются частью 

технологии обучения и 

занимают важное место в 

процессе подготовки 

специализированных кадров 
Формируемые компетенции:   
Использует  новых технические 

средства обучения в учебно – 

воспитательных, культурно – 

досуговых мероприятиях. 

and definition of the 

overall learning process, 

taking into account 

technical and human 

resources in order to 

optimize the educational 

model. 

Learning outcomes: 

New technological 

training systems are part 

of the training technology 

and occupy an important 

place in the training of 

specialized personnel 

Competencies: Uses new 

technical means of 

training in educational, 

cultural and leisure 

activities 

 

Модуль коды: ОҚ-4 

Модуль атауы:  Оқыту 

технологиясы 

Пән атауы: Студенттердің 

оқу және ғылыми-зерттеу 

жұмысының негіздер 

Пререквизитер: Педагогика 

Постреквизиттер:  
Педагогикалық практика, 

дипломдық жұмыс. 

Мақсаты: студенттерді  

жоғарғы оқу орнындағы 

ғылыми ізденістерге 

адаптациялау (үйрету); 

студенттерді алғашқы 

педагогикалық ғылыми 

ізденістерге бейімдеу 

Қысқаша сипаттамасы: :  

Кәсіби педагогикада ғылыми 

педагогикалық зерттеулерді 

ұйымдастыру. Кәсіби 

педагогикадағы зерттеу 

әдістері. Эксперимент 

түрлері. Зерттеу логикасы. 

Кәсіби педагогикада  

зерттеулер нәтижелерін 

жинақтау және 

қорытындылау. Кәсіби 

педагогикада  зерттеулер 

нәтижелерін безендіру және 

тарату.  

Код модуля: ТО-4 

Название модуля: Технологии 

обучения 

Название дисциплины: 
Основы  учебной и научно 

исследовательской работы 

студентов 
Пререквизиты: Педагогика 

Постреквизиты: 
Педагогическая практика, 

дипломная работа.  

Цель: : Усвоение основ 

научного познании и 

методология творчества; 

основы выбора направление 

научного исследования; правил 

оформления научных работ.   

Краткое описание: Наука как 

высшая форма познания. 

Системный подход в 

исследованиях по 

профессиональной педагогике. 

Классификация методов 

научного исследования. 

Применение методов при 

исследовании частных проблем 

профессиональной педагогике. 

Методы сводки и обработки 

результатов научных 

исследований.  

Результаты обучения: В 

процессе обучения дисциплины 

Code of module: LT-4 

Name of module:  
Learning technology  

Name of discipline: 
Fundamentals of scientific 

research in professional 

pedagogy  

Prerequisites: Pedagogy 

Postrequisites:Pedagogic

al practice, thesis.  

Рurpose: Mastering the 

basics of scientific 

knowledge and 

methodology of 

creativity; basics of 

choosing the direction of 

scientific research; rules 

of registration of scientific 

works.   

Brief description:  

Science as the highest 

form of knowledge. A 

systematic approach to 

research in professional 

pedagogy. Classification 

of research methods. 

Application of methods in 

the study of particular 

problems of professional 

pedagogy. Methods of 

summary and processing 



 Оқыту нәтижелері:«Кәсіби 

педагогикадағы ғылыми 

ізденіс негіздері» пәнінің 

негізгі жағдайларын түсініп, 

біліп тәжірибеге қолдана ала 

білуі керек. Педагогикалық 

зерттеулердің бағытын 

таңдау. 

Қалыптасатын 

құзыреттер: 

Іс- тәжірибелік зерттеулерді 

өздігінен жүргізіп, оны 

ғылыми зерттеу және 

өндірістік есептерді шығару 

 

 

и сдачи экзамена студент 

должен знать основные 

положения методологии наук и 

методологические проблемы 

педагогических исследований 

Формируемые 

компетенции:Умеет 

самостоятельно проводить 

научно-исследовательские и 

производственные отчеты 

 

of research results.  

Learning outcomes: in 

the process of teaching 

the discipline and passing 

the exam, the student 

must know the basic 

provisions of the 

methodology of science 

and methodological 

problems of pedagogical 

research 

Formed competencies: 

Able to independently 

conduct research and 

production reports 

Модуль коды: ОҚ-4 

Модуль атауы:  Оқыту 

технологиясы 

Code of module: LT-4 

Name of module:  Learning 

technology  

Пән атауы: Оқушылардың 

бейінді оқытуын 

ұйымдастыру 

Пререквизитер: Кәсіптік 

оқыту әдістемесі 

Постреквизиттер:  
Педагогикалық практика, 

дипломдық жұмыс. 

Мақсаты: оқушылардың 

бейіндері, оның 

ұйымдастырушылық-

әдістемелік және 

психологиялық-

педагогикалық аспектілері 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру,мектепке 

көшуін жоспарлау мен 

ұйымдастырудың негізгі 

мәселелері контекстінде 

бейінді оқыту. 

.Қысқаша сипаттамасы:  

Міндеттерді іске асыру 

арнасында бейіндік оқыту 

мемлекеттік 

бағдарламаларын даму 

білімі. Бейіндік оқытудың 

мәнін талдау әлемдік 

тәжірибе. Негізгі 

функциялары бейіндік 

Код модуля: ВК 

Название модуля : МТО 4.6 

Название дисциплины: 
Организация профильного 

обучения школьников 

Пререквизиты: Методика 

профессионального обучения 

Постреквизиты: 
Педагогическая практика, 

дипломная работа.  

Цель: формирование у 

студентов представлений о 

профилизации школьников, ее 

организационно-методических 

и психолого-педагогических 

аспектах в контексте ключевых 

проблем планирования и 

организации перехода школы к  

профильному обучению. 

Краткое описание:  
Профильное обучение в русле 

реализации задач  

государственных программ 

развития образовании. 

Анализ сущности профильного 

обучения в  

мировой практик. Основные 

функции  

управления профильным 

обучение.  
Характеристика моделей 

профильного обучения и их 

особенностей. Организация 

профильного  

обучения (по материалам 

Code of module: VK 

Name of module: MTE 

4.6 

Name of discipline: 
Fundamentals of scientific 

research in professional 

pedagogy  

Prerequisites: Methods 

of professional education  

Postrequisites:Pedagogic

al practice, thesis.  

Рurpose: Mastering the 

basics of scientific 

knowledge and 

methodology of 

creativity; basics of 

choosing the direction of 

scientific research; rules 

of registration of scientific 

works.   

Brief description:  

Science as the highest 

form of knowledge. A 

systematic approach to 

research in professional 

pedagogy. Classification 

of research methods. 

Application of methods in 

the study of particular 

problems of professional 

pedagogy. Methods of 

summary and processing 

of research results.  

Learning outcomes: in 

the process of teaching 



оқытуды басқару. Бейіндік 

оқыту моделдерінің 

сипаттамасы және олардың 

ерекшеліктері. Ұйымдастыру 

бейіндік (озық 

педагогикалық тәжірибе 

материалдары бойынша). 

Қалыптастыру жолдары 

ғылымаралық синтез 

негізіндегі профильдер. 

Ұйымдастыру формалары, 

әдістері, технологиясы және 

нормативтік-құқықтық 

базасы оқыту. 

 Оқыту нәтижелері: білім 

беру жүйесінің ресурстарын 

игеру және оларды дамыту; - 

үздіксіз білім беру жүйесін 

құруда әртүрлі теорияларды, 

тұжырымдамаларды, 

тәсілдерді талдау және сыни 

бағалау тәсілдерін біледі. 
Қалыптасатын 

құзыреттер: 

- педагогикалық үдеріске 

бейіндік оқыту 

технологиясын енгізеді; 

білім алушылардың тиімді 

уәждемесі үшін жағдай 

жасау мақсатында; - өзінің 

зияткерлік дамуы, мәдени 

деңгейін арттыру үшін 

таным, оқыту және өзін-өзі 

бақылау әдістері мен 

құралдарын қолданады.  

передового педагогического 

опыта). Пути формирования  

профилей на основе 

межнаучного синтеза.  

Формы, методы, технология и 

нормативно-правовая база 

организации профильного 

обучения. 

Результаты обучения:  
освоения ресурсов 

образовательных систем и 

проектирования  их развитие; 

-знает способы анализа и 

критической оценки различных 

теорий, концепций, подходов к 

построению системы 

непрерывного образования. 

Формируемые компетенции:  
- внедряет технологию 

профильного обучения  в 

педагогический процесс с  

целью создания условий для 

эффективной мотивации 

обучающихся; 

- применяет методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня. 

  

 

the discipline and passing 

the exam, the student 

must know the basic 

provisions of the 

methodology of science 

and methodological 

problems of pedagogical 

research 

Formed competencies: 

Able to independently 

conduct research and 

production reports 

 

Модуль коды: АП-6 

Модуль атауы: Арнайы 

пәндер 

Пән атауы: Ағашты кешенді 

өңдеу 

Пререквизитері: 
Материалдарды өңдеу 

технологиясының 

практикумы - 

Постреквизиттер: 

Педагогикалық практика, 

дипломдық жұмыс 

Мақсаты: машиналарының 

құрылысы, оның жұмыс 

үрдісі мен есептеу негіздері 

және олардың жұмыс 

Код модуля: СД-6 

Шифр дисциплины: 

Специальные дисциплины 

Название дисциплины: 
Комплексная обработка дерева                                                   

Пререквизиты:Практикум по 

технологии обработки 

материалов 

Постреквизиты: 
Педагогическая практика, 

дипломная работа  

Цель: : Формирование у 

студентов знаний, трудовых 

умений и навыков ручной и 

механической обработке 

материалов в соответствии с 

Code of module: SD-6 

Code of discipline  
Special discipline 

Name of discipline: 
Basics of professional 

skills 

Prerequisites: 
development of 

pedagogical skills of a 

technology teacher 

Postrequisites: Teaching 

practice, thesis 
Рurpose: The formation 

of students ' knowledge, 

labor skills and manual 

and mechanical 



жағдайын реттеп, тиімді 

пайдалану тәсілдері жайлы 

білімге қанықтыру.  

Қысқаша сипаттамасы: : 
пәнiн жақсы меңгерген 

студент ауыл 

шаруашылығында 

қолданылатын техника мен 

машиналар түрлерін 

қолдануды, ауыл 

шаруашылық 

машиналарының басты 

ауқымы мен жұмыс 

режимдерін анықтап 

негіздеуді, есептеуді және 

оларды жобалауды орындай 

алады.  

 Оқыту нәтижелері:оқу 

барысында студенттердің 

ғылыми теориялық ой өрісі 

кеңейіп, пәннің негізгі 

бөлімдерін, жағдайларын 

практикада қолдануға 

мүмкіндігі пайда болады. 

Пәнін жақсы меңгеру үшін 

студент жоғары оқу орнында 

оқыған жалпы білім алатын 

пәндер мен жалпы 

техникалық пәндер және 

арнайы инженерлік пәндерді 

білуі тиіс. 

Қалыптасатын 

құзыреттер:Оқу үрдісінде 

ағаш өңдейтін металдан 

жасалған құралдарды дұрыс 

пайдана алады және олардың 

теориялық негіздерін біледі 

учебной программой, развитие 

творческих способностей 

студентов.   

Краткое описание: 
Организация и безопасность 

при ручной обработке 

древесины. Древесина как 

конструкционный материал. 

Особенности конструирования 

и планирование процесса 

изготовления изделий из 

древесины.  

Результаты обучения:С 

учетом назначения процесса, 

способа выполнения операций, 

а также формы и размеров 

обрабатываемых изделий 

создаются целые виды и классы 

оборудования, обеспечивающие 

изготовление изделий с 

наименьшими затратами при 

достижении наилучшего 

качества. 

Формируемые 

компетенции:Умеет применять 

современные металлические 

инструменты для обработки 

древесины, знает теоретические 

основы обработки древесины 

processing of materials in 

accordance with the 

curriculum, the 

development of creative 

abilities of students.   

Brief description:  

Organization and safety in 

manual processing of 

wood. Wood as a 

construction material. 

Design features and 

planning of the process of 

manufacturing wood 

products.  

Learning outcomes: 

taking into account the 

purpose of the process, 

the method of operations, 

as well as the shape and 

size of the processed 

products, the whole types 

and classes of equipment 

are created to ensure the 

production of products 

with the lowest cost when 

achieving the best quality. 

Formed competencies: 

Able to use modern metal 

tools for wood processing, 

knows the theoretical 

foundations of wood 

processing 



Модуль коды: АП-6 

Модуль атауы: Арнайы 

пәндер 

Пән атауы: Тігін 

шеберханаларының 

жабдықтары 

Пререквизитері: 
Материалдарды өңдеу 

технологиясының 

практикумы 

 Постреквизиттер: 

Педагогикалық практика, 

дипломдық жұмыс 

Мақсаты: Кәсіптік 

оқытудың  болашақ 

ұстаздарында кәсіби 

шеберлікігін арттыру және  

дайындығын  қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: : 
Кәсіби шеберліктің негіздері 

курсы бойынша 

педагогикалық технологияны 

іске асыру  механизмі  

шығармашылық өзін-өзі 

дамыту іс-әрекеті, ол: өзін-

өзі анықтау, өзін-өзі 

жетілдіру, өзін-өзі дамыту. 

Кәсіби  шеберліктің жоғарғы 

шегі шығармашылық  еңбек, 

оқу- тәрбие үрдісін 

жаңашылдықпен, өзгеріспен 

құрай білуі, яғни 

инновациялық  қызметті 

жүзеге асыру. 

 Оқыту нәтижелері:Пәнінің 

маңызын мектеп 

оқушыларының тәрбиесінің, 

оқу үрдісінде педагогикалық 

технологиялардың, қазіргі 

оқыту әдістерінің дамуы  

туралы шетел және отандық 

ғылыми еңбектер мен 

тұжырымдар басшылыққа  

ала отырып, студенттерге 

мектеп оқушыларын оқыту 

мен тәрбиелеуде 

интерактивті оқыту туралы 

теориялық және 

практикалық  білімді 

меңгерту.  

Қалыптасатын 

құзыреттер:Педагогикалық 

Код модуля: СД-6 

Шифр дисциплины: 

Специальные дисциплины 

Название дисциплины: 
Оборудование швейных 

мастерских   
Пререквизиты: Практикум по 

технологии обработки 

материалов  

Постреквизиты: 
Педагогическая практика, 

дипломная работа  

Цель: :  
Сформировать знание о 

структуре и содержании 

педагогического мастерства, 

принципах, функция и методах 

педагогического 

мастесрстваменеджмента. 

Краткое описание: Сущность 

пед мастерстива, его роль и 

место в системе 

профессионального 

образования. Информационное 

обеспечение педагогического 

мастерства. Материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения.  

Результаты обучения: 
В процессе обучения 

дисциплины и сдачи экзамена 

студент должен уметь 

ориентировать деятельность 

образовательного учреждения, 

быть знаком с трудами 

зарубежных и казахстанских 

авторов, планировать, 

организовывать, анализировать 

работу образовательного 

учреждения.  

Формируемые компетенции: 

Знает теоретические основы 

профессионального опыта, 

воспитывает любовь к 

профессии, педагогические 

методы и учения о знании 

этикета 

Code of module: SD-6 

Code of discipline  
Special discipline 

Name of discipline: 
Basics of professional 

skills 

Prerequisites: 
development of 

pedagogical skills of a 

technology teacher 

Postrequisites: Teaching 

practice, thesis 
Рurpose:  

To form knowledge about 

the structure and content 

of pedagogical skills, 

principles, functions and 

methods of pedagogical 

skills management. 

Brief description:  the 

Essence of PED master, 

its role and place in the 

system of vocational 

education. Information 

support of pedagogical 

skills.  

Material and technical 

support of educational 

institution.  

Learning outcomes:  

In the process of teaching 

the discipline and passing 

the exam, the student 

must be able to Orient the 

activities of the 

educational institution, be 

familiar with the works of 

foreign and Kazakh 

authors, plan, organize, 

analyze the work of the 

educational institution.  

Competences: 

Knows the theoretical 

foundations of 

professional experience, 

fosters love for the 

profession, teaching 

methods and teachings 

about knowledge of 

etiquette 



шеберліктің теориялық 

негіздерін меңгереді, 

мамандығына 

сүйіспеншілігін тәрбиелейді,  

педагогикалық техника және 

педагогикалық этикет 

туралы білімін 

Модуль коды: АП-6 

Модуль атауы: Арнайы 

пәндер 

Пән атауы: Ағаш өңдеу 

кезіндегі бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Пререквизиттер:Ақпаратты

қ-коммуникациялық 

технологиялар 

Постреквизиттер: 

Педагогикалық практика, 

дипломдық жұмыс 

Мақсаты: Болашақ 

мұғалімдеріне педагогиканы 

оқыту әдістемесінің 

теориясынан жүйелі білім 

беру, сабақ жүргізу әдіс-

тәсілдерін меңгерту, сабақ 

беру біліктілігін 

қалыптастыру.  

Қысқаша сипаттамасы: : 

Қазіргі кезде Қазақстан 

Республикасында жаңа білім 

беру жүйесінің қалыптасуы 

жүріп жатыр. Осыған орай, 

алдыңғы қатарлы идеялар 

мен педагогикалық 

технологияларды 

практикалық тұрғыдан 

жаңарту және оларды 

ғылыми тұрғыда негіздеу 

бағытындағы жұмыстар 

жүргізілуде. Қазіргі заманғы 

Код модуля: СД-6 

Шифр дисциплины: 

Специальные дисциплины 

Название дисциплины: 

Программное обеспечение  при 

обработке дерева                                          

Пререквизиты:Информационн

о-коммуникационные 

технологии 

Постреквизиты: 
Педагогическая практика, 

дипломная работа 

Цель: : формирование знаний у 

студентов об особенностях, 

видах, функциях 

профессиональных 

педагогических технологий,  

раскрыть сущность 

профессиональных 

педагогических технологий; 

Краткое описание: ознакомить 

с особенностями и видами 

традиционных и современных 

профессиональных 

педагогических технологий; 

раскрыть функции 

профессиональных 

педагогических технологий. 

Дисциплина учитывает 

проблемы модернизации 

образования; дает 

представление об обновлении 

начальной ступени обучения и 

Code of module: SD-6 

Code of discipline  
Special discipline 

Name of discipline: 

Innovative approaches in 

teaching and learning 

Prerequisites: 
Information and 

communication 

technologies  

Postrequisites: Teaching 

practice, thesis 

Рurpose: the formation of 

students ' knowledge 

about the features, types, 

functions of professional 

pedagogical technologies, 

to reveal the essence of 

professional pedagogical 

technologies; 

Brief description:  to 

acquaint with the features 

and types of traditional 

and modern professional 

pedagogical technologies; 

to reveal the functions of 

professional pedagogical 

technologies. Discipline 

takes into account the 

problems of 

modernization of 

education; gives an idea 

of updating the initial 



озық технолгияларды мектеп 

тәжірибесінде тиімді қолдана 

лау, ең алдымен, оларды 

терең, жан-жақты оқып-

үйренуді талап етеді. 

Сондықтан да аталмыш курс 

кредиттік жүйе бойынша 

білім берілетін 

мамандықтардың оқу 

жоспарына ендірілген. 

 Оқыту нәтижелері:Қазіргі 

педагогикалық 

технологиялардың түрлерін, 

жіктелуін білу; Оқыту 

процесінде педагогикалық 

технологияларды қолдану. 

Қалыптасатын 

құзыреттер:Оқыту мен 

оқудағы жаңашыл тәсілдерді 

құрайтын негізгі ұғымдар 

мен әрекет тәсілдерінің 

мазмұнын біледі; оқу 

пәндердің нақты мәселелерін 

оқытуда оқушылардың іс-

әрекетін басқаруға қажетті 

әдістемелік тәсілдер мен 

технологияларды меңгерген; 

мектеп жасындағы 

балалардың ерекшеліктерін 

ескерте отырып, оқу 

пәндерінің мазмұнын 

түсіндіруге әртүрлі әдіс-

тәсілдерді мақсатты 

қолданады 

 

воспитания как важнейшего 

компонента целостного 

образовательного процесса.  

Результаты 

обучения:приобретение 

теоретических и практических 

навыков по применению 

различных образовательных и 

воспитательных педагогических 

технологий в системе 

образования. 

Формируемые 

компетенции:Знает содержание 

основных понятий и способов 

дейтсвий, составляющих 

инновационные подходы в 

обучении и преподавании; 

владеет методическими 

приемами и технологиями 

обучения; целенаправленно 

применяет различные 

методические приемы и способы 

для разъяснения содержания 

учебного предмета с учетом 

особенностей детей школьного 

возраста 

 

stage of training and 

education as an important 

component of the integral 

educational process.  

Learning outcomes: 

acquisition of theoretical 

and practical skills in the 

application of various 

educational and 

pedagogical technologies 

in the education system. 

Formed competencies: 

Knows the content of the 

basic concepts and 

methods of action that 

make up innovative 

approaches in teaching 

and learning; has 

methodological 

techniques and 

technologies of learning; 

purposefully uses various 

methodological 

techniques and methods to 

explain the content of the 

subject, taking into 

account the characteristics 

of school-age children 

Модуль коды: АП-6 

Модуль атауы: Арнайы 

пәндер 

Пән атауы: Тігін 

шеберханаларының 

жабдықтары 

Пререквизиттер: 

Материалдарды өңдеу 

технологиясының 

практикумы  

Постреквизиттер: 

Педагогикалық практика, 

дипломдық жұмыс 

Мақсаты: Бұйым құрылысы 

және  бөліктер, жинақтар, 

түйіндер туралы  жалпы 

Код модуля: СД-6 

Шифр дисциплины: 

Специальные дисциплины 

Название дисциплины: 
Программное обеспечение 

швейного производства   

Пререквизиты: Практикум по 

технологии обработки 

материалов  

Постреквизиты: 
Педагогическая практика, 

дипломная работа  

Цель: : научиться  

ориентироваться в вопросах  

совершенствования технологии  

путем примененения 

Code of module: SD-6 

Code of discipline  
Special discipline 

Course name: modern 

lesson Planning 

Prerequisites: Workshop 

on material processing 

technology 

Postrequisites: Teaching 

practice, thesis 

Рurpose: to learn how to 

navigate in the 

improvement of 

technology through the 

use of interactive 

methods. 



мәліметтерді интербелсенді 

әдістермен түсіндіру.  

Қысқаша сипаттамасы: : 

Қазіргі заманауи құрал-

жабдықтарды ұлттық 

киімдерді модельдеуді 

интербелсенді әдістермен 

оқыту және пайдалану. 

Технологиялық өңдеу 

әдістерді және бөліктер 

жинақтауды заманауи 

әдістермен  безендіру. 

Қазіргі заманауи құрал-

жабдықтарды пайдалану.  

 Оқыту 

нәтижелері:заманауи 

әдістермен киімдерді 

модельдеуде дайындау-пішу 

және әрлеу өндірісінің құрал 

жабдықтарын таңдау және 

жөндеу.  

Қалыптасатын 

құзыреттер:Оқушыларды 

оқытуды ұйымдастырудың 

теориясы мен тәжірибесінің 

даму тенденциялары мен 

бағыттарын түсінеді; 

болашақ мұғалімдердің 

қолданыстағы мектеп 

бағдарламалары бойынша 

жұмысқа дайындығын 

сипаттайтын сабақты 

жоспарлау, жүргізу және 

талдаумен байланысты 

әдістемелік біліктерді 

меңгерген; сабақтың әр түрлі 

кезеңдерінде оқушылардың 

оқу іс-әрекеттерін 

ұйымдастыру мен танымдық 

қабілеттерін дамыту 

жолдарын таңдай алады 

 

интерактивных методов. 

Краткое описание: 
Применение интерактивных 

методов в промышленной 

технологической обработке 

изделий. Структурная схема 

содержания 

последовательности сборки 

узлов и изделий   

путем современных 

технологии.    

Результаты обучения:уметь 

разрабатывать техническую 

документацию в процессе 

изготовления изделия путем 

применения инновационных и 

современных методов 

технологии.  

Формируемые компетенции: 

- имеет предстваление о 

тенденциях и направлениях 

развития теории и практики 

организации обучения 

школьников; 

- владеет дидактическими 

умениями, связанными с 

планированием, проведением 

и анализом урока; 

умеет выбирать способы 

организации учебной 

деятельности учащихся и 

развития их познавательных 

способностей на различных 

этапах урока. 

 

Brief description:  the 

use of interactive methods 

in industrial processing of 

products. Block diagram 

of the content of the 

Assembly sequence of 

units and products   

by modern technology. 

Learning outcomes: to 

be able to develop 

technical documentation 

in the process of 

manufacturing the product 

through the use of 

innovative and modern 

methods of technology.  

Competences:  

- has an idea of trends and 

directions of development 

of the theory and practice 

of the organization of 

training of schoolchildren; 

- has didactic skills 

related to planning, 

conducting and analyzing 

the lesson; 

he is able to choose ways 

of organization of 

educational activity of 

pupils and development of 

their cognitive abilities at 

various stages of a lesson. 

 

Модуль коды: АП-6 

Модуль атауы: Арнайы 

пәндер 

Пән атауы: Металдарды 

кешенді өңдеу 

Пререквизиттер: 

Материалдарды өңдеу 

технологиясының 

практикумы  

Код модуля: СД-6 

Шифр дисциплины: 

Специальные дисциплины 

Название дисциплины: 

Комплексная обработка 

металлов                                                   
Пререквизиты: Практикум по 

технологии обработки 

материалов  

Code of module: SD-6 

Code of discipline  
Special discipline 

Name of discipline: 
electrical Equipment and 

woodworking machines 

Prerequisites: Workshop 



Постреквизиттер: 

Педагогикалық практика, 

дипломдық жұмыс 

Мақсаты: Ағашөңдеу 

қондырғыларын жабдықтау 

туралы жан-жақты білімін 

студенттерге үйрету 

Қысқаша сипаттамасы: : 

осы  курс бойынша қазіргі 

заманғы ғылыми техникалық 

жетістіктерді зерттеуді 

үйрену. Пәнді оқу 

барысында ағашөңдеу 

қондырғыларын 

жабдықтаулардың 

құрылысы, жұмыс барысы 

және тарихи мәліметтер 

пайдаланады. 

 Оқыту 

нәтижелері:Бұйымға 

түсірілген өрнекті пышақпен 

кесу арқылы өңдеу немесе 

шабу кезіндегі ойып өңдеу 

жұмыстарын білу. 

Қалыптасатын 

құзыреттер:Оқушыларды 

оқытуды ұйымдастырудың 

теориясы мен тәжірибесінің 

даму тенденциялары мен 

бағыттарын түсінеді; 

болашақ мұғалімдердің 

қолданыстағы мектеп 

бағдарламалары бойынша 

жұмысқа дайындығын 

сипаттайтын сабақты 

жоспарлау, жүргізу және 

талдаумен байланысты 

әдістемелік біліктерді 

меңгерген; сабақтың әр түрлі 

кезеңдерінде оқушылардың 

оқу іс-әрекеттерін 

ұйымдастыру мен танымдық 

қабілеттерін дамыту 

жолдарын таңдай алады 

 

Постреквизиты: 
Педагогическая практика, 

дипломная работа  

Цель: : формирование у 

студентов разносторонних 

представлений  об 

деревообрабатывающих 

оборудованиях  

Краткое описание: 
Способствование 

формирования у студентов 

правильного мировоззрения. 

При изучении дисциплины 

учитываются знания, умения и 

навыки по 

деревообрабатывающим 

оборудованиям, в частности 

история развития 

деревообработки, рабочие 

органы оборудования, принцип 

работы  устройств нового типа 

и их назначения.    

Результаты обучения:Уметь 

вырезать и работать на 

деревообрабатывающем 

оборудовании.  

Формируемые компетенции: 

- имеет предстваление о 

тенденциях и направлениях 

развития теории и практики 

организации обучения 

школьников; 

- владеет дидактическими 

умениями, связанными с 

планированием, проведением 

и анализом урока; 

умеет выбирать способы 

организации учебной 

деятельности учащихся и 

развития их познавательных 

способностей на различных 

этапах урока. 

 

 

 

 

on materials processing 

technology 

Postrequisites: Teaching 

practice, thesis 

Рurpose: the formation of 

students ' diverse ideas 

about woodworking 

equipment  

Brief description:  

Promoting the formation 

of students ' correct 

worldview. In the study of 

the discipline takes into 

account the knowledge 

and skills of 

woodworking equipment, 

in particular the history of 

woodworking, working 

bodies of equipment, the 

principle of a new type of 

devices and their purpose.    

Learning outcomes: be 

able to cut and work on 

woodworking equipment.  

Competences:  

- has an idea of trends and 

directions of development 

of the theory and practice 

of the organization of 

training of schoolchildren; 

- has didactic skills 

related to planning, 

conducting and analyzing 

the lesson; 

he is able to choose ways 

of organization of 

educational activity of 

pupils and development of 

their cognitive abilities at 

various stages of a lesson 

Модуль коды: АП-6 

Модуль атауы: Арнайы 

пәндер 

Пән атауы: Киімді 

құрастыру және модельдеу 

негіздері 

Код модуля: СД-6 

Шифр дисциплины: 

Специальные дисциплины 

Название дисциплины: 
Основы конструирования и 

моделирования одежды 

Code of module: SD-6 

Code of discipline  
Special discipline 

Name of discipline: 
electrical Equipment and 



Пререквизиттер: 

Материалдарды өңдеу 

технологиясының 

практикумы  

Постреквизиттер: 

Педагогикалық практика, 

дипломдық жұмыс 

Мақсаты: Болашақ 

мамандарды, күнделікті 

тұрмыстағы тұтыну 

бұйымдарын, киім топтарын 

дайындау және оларды 

көркемдеп – сәндеу 

барысында қолданылатын 

тігін машиналарының 

түрлерін толық меңгеріп 

тігін ісіне орынды 

пайдалану. 

Қысқаша сипаттамасы: : 
Пәнді оқыту барысында 

көптеген еліміздің 

әлеуметтік-экономикалық 

дамуын жетілдіру және 

ондағы техника мен 

технология мұғалімі 

тобының еңбек белсенділігі 

ролін арттыру қажеттілігі. 

Жеңіл өнеркәсіп өндірісінің 

принциптерімен жоғары 

көтерілу деңгейін қайта 

қарау қазіргі заман талабы. 

Бұйымның түрлері. Киім 

және киімдерге қойылатын 

жалпы талаптар. Еңбек 

қауіпсіздігі және оқу 

шеберханаларындағы өрт 

қауіпсіздік ережелерімен 

нормалары.  

 Оқыту 

нәтижелері:Тұрмыста және 

өндірісте қолданылатын тігін 

машиналарының құрылысы, 

түрлері, қызмет жасау 

жолдарын толығырақ 

меңгеруі; киім өндірісінде 

қолданылатын қол және 

машина тігістерінің түрлерін 

орындауы; киім бөлшектерін 

өңдеу тәсілдерін үйрену 

және меңгеруі. 

Қалыптасатын 

құзыреттер:Тігін бұйымның 

Пререквизиты: Практикум по 

технологии обработки 

материалов  

Постреквизиты: 
Педагогическая практика, 

дипломная работа  

Цель: : В основные задачи 

курса входит обучение 

студентов творческой 

разработке и технически 

обоснованным решениям задач 

по разработке и 

проектированию 

высококачественных изделий, 

грамотной их оценке и 

созданию технологичных, 

экономичных и 

конкурентоспособных швейных 

изделий.  

Краткое описание: Общие 

сведения об одежде. Основные 

понятия прикладной 

антропологии. Характеристика 

конструкции одежды. Методы и 

принципы построения 

разверток деталей одежды. 

Приближенные методы. 

Расчетно-аналитические 

методы конструирования 

деталей одежды. Инженерные 

методы расчета разверток 

деталей одежды. 

Конструкторско-

технологическая подготовка 

производства швейных 

изделий. 

Результаты обучения:быть 

высокообразованным 

специалистом, обладающим не 

только определенными 

знаниями, навыками и 

умениями, но и способностью 

самостоятельно систематически 

пополнять свои знания. 

Формируемые 

компетенции:Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. Выполнять чертежи 

woodworking machines 

Prerequisites: Workshop 

on materials processing 

technology 

Postrequisites:Complex 

processing of wood-2,3 

Рurpose: the main 

objectives of the course is 

to teach students the 

creative development and 

technically sound 

solutions to the problems 

of development and 

design of high-quality 

products, their competent 

assessment and the 

creation of technological, 

economical and 

competitive garments.  

Brief description:  

General information about 

clothes. Basic concepts of 

applied anthropology. 

Characteristics of clothing 

design. Methods and 

principles of construction 

of scans of details of 

clothes. Approximate 

method. Computational 

and analytical methods of 

designing clothing parts. 

Engineering methods for 

calculating the sweep of 

clothing items. Design 

and technological 

preparation of production 

of garments. 

Learning outcomes: to 

be a highly educated 

specialist with not only 

certain knowledge, skills 

and abilities, but also the 

ability to systematically 

replenish their own 

knowledge. 

Formed competencies: 

to Organize own activity, 

to choose standard 

methods and ways of 

performance of 

professional tasks, to 
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негіздік конструкциясының 

сызбаларын жиынтық және 

жеке тұрпаттарын орындай 

алады, тігін бұйымның 

модельдеуін жасайды. 

Лекалоның (қалыптардың) 

көріністерінің және оның 

градациясын жасап, 

шараның тәбілін әзірлей 

алады.  

базовых конструкций швейных 

изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

 

 

 

estimate their efficiency 

and quality. Carry out 

drawings of basic designs 

of garments on standard 

and individual figures.  


