
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

• 6В02117-Сән өнері: Ағашты көркемдеп өңдеу және зергерлік өнер. 

БІЛІМ БЕРУ 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
МАҚСАТЫ 

Қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес келетін және оның рухани-
эстетикалық дамуына ықпал ететін заманауи, шығармашылық, 
коммуникативті, сандық, кәсіпкерлік құзыреттілікке ие өнер 
саласындағы бакалаврларды дайындау. 

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ 
САЛАСЫ 

Мемлекеттік және жеке шығармашылық индустриялар, сондай-

ақ ғылыми қызмет, мәдениет пен өнерге байланысты 

мемлекеттік реттеу саласы 



ОҚУ 
НӘТИЖЕЛЕРІ 
(ОН) 

ОН 1-көркем білім беруге ,қазақстандықтардың жаңа тарихи санасын қалыптастыру саясатының басымдықтарын енгізе 
отырып, тарихи-саяси сипаттағы қазіргі заманғы процестерді сыныптайды; 
ОН 2-қазіргі ғылымның философиялық, әлеуметтанулық, саяси, мәдениеттанулық және психологиялық аспектілерін, 
сондай-ақ мәдениет пен өнер әлеуетін пайдалана отырып, тиімді мәдениетаралық коммуникация техникасын бейімдейді; 
ОН3-шығармашылық бірлестіктер мен одақтарды қоса алғанда, жастар ортасындағы көшбасшылардың жұмысын тиімді 
ұйымдастыру үшін практикалық білімді пайдаланады; 
ОН4-мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде көркем білім беруді дамытудың проблемалары мен перспективалары туралы 
өз пікірін ұсынады және дәлелдейді; 
ОН5-зерттеу және білім беру процесінің барлық субъектілерінің қызметін талдайды, шығармашылық, зерттеу және білім 
беру процестерін модельдейді, мұны оқыту практикасында іске асырады. 
ОН6-психологиялық, ғылыми, шығармашылық зерттеулердің негізгі әдістерін меңгерген, өнімді, гипотезаны, құбылысты 
немесе оқиғаны жүйелік түсіндіруді жасау үшін әртүрлі көздерден ақпаратты талдайды, синтездейді, шығармашылықпен 
түрлендіреді 
ОН 7–Қазақстанның және әлемнің мәдени саясаты саласындағы нормативтік құқықтық актілер мен құжаттарды, сондай-ақ 
көркемдік жүйелер мен алдыңғы қатарлы бейнелеу технологияларын дамытудың қазіргі заманғы үрдістерін зерттей 
отырып, сәндік өнер саласындағы теориялық білім мен кәсіби практикалық дағдыларды көрсетеді; 
ОН8-білімді өзінің шығармашылық-практикалық қызметінде, оның ішінде интерактивті форматтарда қолданады, сонымен 
қатар шығармашылықтың әлеуметтік маңызды аспектілеріне бағытталған өнер туындыларын құру процесін жүзеге 
асырады; 
ОН9 - өзінің және ұжымдық сараптамалық-талдау және көркемдік-практикалық қызметінің кешенді құралы болып 
табылатын мәдениет пен өнер саласындағы өзекті ақпаратты іріктеуді, талдауды және түсіндіруді жүзеге асырады; 
ОН10-мәдениет пен өнер саласындағы өзекті ақпаратты, жеке және ұжымдық көркемдік-жобалық идеяларды, оларды 
іске асыру кезінде туындайтын проблемаларды және оларды шешу жолдарын мамандарға да, қолданбалы өнер 
саласындағы маман еместерге де хабарлай алатындығын көрсетеді; 
ОН11-инновациялық үдеріске бейімделу мақсатында классикалық және интерактивті форматтарды (3D принтерлер, 
интерфейстер және т. б.) қоса алғанда, шығармашылықтың әртүрлі түрлері арқылы жеке көркемдік-кәсіби шеберлікті 
жетілдіруді қолданады; 
ОН12-әртүрлі профильдегі суретшілерді, ғалымдарды және басқа салалардың мамандарын қоса алғанда, нақты 
шығармашылық жобаны және инновациялық бағытты іске асыру үшін адам ресурстарын басқару тәсілдерін пайдаланады; 


