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БІЛІМ БЕРУ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
МАҚСАТЫ

Ғылыми-педагогикалық, зерттеу және басқару қызметін жүзеге асыруға
қабілетті, жаңа принтмедиа технологиялар жасауды және енгізуді,
өнеркәсіптің түрлі салаларында полиграфиялық технологияларды қолдану
аясын кеңейтуді қамтамасыз ететін құзыреттілік жиынтығына ие
магистрлерді даярлау

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ
САЛАСЫ

Ақпараттық, баспа және басқа да технологиялар, оның ішінде кроссмедиалық, полиграфиялық технологияларды қолдану талап етілетін орама,
кітаптар, газеттер, журналдар және өнеркәсіптік және халық тұтынатын
басқа да тауарлар өндірісінде пайдаланылатын еңбекті ұйымдастыру.
Полиграфиялық және орама өнімдерін өндіру үшін жаңа материалдарды,
технологияларды, бағдарламалық құралдарды, ақпараттық-басқару
жүйелерін әзірлеу мақсатында ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру
мен жүргізуді қоса алғанда, ғылыми-педагогикалық сала; оқупедагогикалық қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру.

ОҚУ
НӘТИЖЕЛЕРІ
(ОН)

ОН1 – көркем білімге қазақстандықтардың жаңа тарихи санасын қалыптастыру саясатының басымдықтарын енгізе
отырып, тарихи-саяси сипаттағы қазіргі заманғы процестерді жіктейді;
ОН2 – заманауи ғылымның философиялық, әлеуметтік, саяси, мәдени және психологиялық аспектілерін, сондай-ақ
мәдениет пен өнер әлеуетін пайдалана отырып, тиімді мәдениетаралық коммуникация техникаларын бейімдейді;
ОН3 – шығармашылық бірлестіктер мен одақтарды қоса алғанда, жастар ортасында көшбасшылардың жұмысын
тиімді ұйымдастыру үшін практикалық білімді пайдаланады;
ОН4 – мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде көркем білім беруді дамытудың проблемалары мен
перспективалары туралы өз пікірлерін ұсынады және дәлелдейді;
ОН5 – жаңа аппараттық-бағдарламалық құралдарды және әртүрлі ақпараттық ресурстардың мүмкіндіктерін
қолдана отырып, техникалық жетістіктерге негізделген білім беру процесін моделдейді;
ОН6 – кәсіби білім беруді жетілдіру мақсатында Экономика және бизнес, кәсіпкерлік және көшбасшылық, өмір сүру
қауіпсіздігі және салауатты өмір салты, экология және тұрақты даму, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мәдениет негіздері бойынша материалды пайдаланады;
ОН7 – кәсіби ақпаратты талдайды және жүйелейді, жаңа ғылыми білімдер мен инновациялық технологияларды
ескере отырып, полиграфиялық кәсіпорынның даму стратегиясын жоспарлайды;
ОН8 – полиграфиялық өндірістің өндірістік процестерінде өз білімдерін қолданады, баспа өнімдерін шығарудың
тиісті полиграфиялық материалдары мен технологиялық сызбаларын таңдайды, ұйымдастыру-технологиялық
есептерді жүргізеді;
ОН9 – технологиялық операцияларды қолданады және мамандандырылған полиграфиялық жабдықта жұмыс
істейді;
ОН10 – технологиялық процесті басқарады, Жабдықты тиімді тиеуді жүзеге асырады, стандартты емес
технологиялық жағдайларда ұйымдастыру-басқару шешімін табады;
ОН11 – ұжым жұмысын ұйымдастырады, әріптестермен өзара іс-қимыл жасауға және серіктестермен
ынтымақтастыққа қабілетті, корпоративтік қызметке қатысады;
ОН12 – полиграфия, баспа ісі және аралас пәндер саласындағы орта-арнайы оқу орындарында оқытушылық және
оқу-әдістемелік қызметті жүзеге асырады, сондай-ақ мәдениет мекемелерінде білім беру және ағартушылық
қызметті жүргізеді

