
Білім беру бағдарламасының паспорты  
 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 
6 В01 Педагогикалық ғылымдар  
 

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В013 Жалпы дамудың пәндік мамандандыруымен 

мұғалімдерді дайындау 
 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы  

6В01402 Кәсіптік оқыту, көркем еңбек және графика  
 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

В007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау 
 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 
 

1. С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті-қазіргі заманғы ұлттық және заманауи 

трендтерді ескере отырып, аймақтың білім беру жүйесі үшін 

жоғары білікті кадрлар даярлауды жүзеге асыратын жетекші 

жоғары оқу орны. С. Аманжолов атындағы ШҚМУ осы білім 

беру бағдарламасы бойынша педагогтарды даярлауды 

жүзеге асыратын аймақтағы жалғыз жоғары оқу орны болып 

табылады. 
2. Білім беру бағдарламасының өзектілігі педагогикалық 

ғылымдар мен өнер саласында түлекке қажетті негізгі 

құзыреттіліктер мен оқыту нәтижелерін қалыптастыруға 

жаңа көзқарасты жүзеге асыру болып табылады.  
3. 6B01402 - "Кәсіптік оқыту, көркем еңбек және графика" 

білім беру бағдарламасы жалпы орта білім беретін мектептер 

мен колледждерді оқыту бағдарламасының мазмұнын 

жаңартуды ескере отырып әзірленген. 
4. Осы білім беру бағдарламасының артықшылығы жұмысқа 

орналасу үшін орындардың кең таңдауы, жоғары ақы 

төленетін, тұрақты жұмыс, мансаптық өсу үшін жақсы 

мүмкіндіктер, сондай-ақ білім беру қызметі, шығармашылық 

бағыт және дизайн саласында жеке кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асыру мүмкіндігі болып табылады. 
5. Білім беру бағдарламасында тігін өндірісі технологиясы 

бойынша оқу шеберханасы жұмыс істейді. Оқу процесінде 

білім алушыларға Көркем еңбек саласында жұмыс істеу 

дағдыларын меңгеруге мүмкіндік беретін заманауи 

инновациялық технологиялар қолданылады. 
Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

БББ мақсаты 
 

білім берудің жаңартылған мазмұны аясында ғылыми-
педагогикалық, өндірістік-технологиялық міндеттер мен 
проблемаларды шығармашылықпен шеше алатын көркем 
еңбек және сызу бойынша білікті педагогикалық кадрларды 
даярлау 

БББ міндеттері 
 

1. мектепте тәрбие мен оқыту жүйесінде сұранысқа ие 

мамандарды дамыту мен қалыптастыру бойынша әлеуметтік 

тапсырысты орындау 
2. білім алушылардың кәсіби жетілуіне және өзін-өзі жүзеге 

асыруына уәждемесін қалыптастыру негізінде ұлттық және 



халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес білім беру 

сапасының деңгейін арттыру; 
3. табысты кәсіби қызмет үшін негізгі, пәндік және кәсіби 

құзіреттілікті меңгерту; 
4. студенттердің кәсіптік білім салаларындағы ғылыми-
эксперименталдық қызметін ұйымдастыру және жүргізу 

дайындығын қалыптастыру 

БББ оқыту нәтижелері  
 

1. Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, 

заңдылықтары мен өзіндік ерекшелігін терең түсіну және 

ғылыми талдау негізінде нақты практикалық жағдайларда 

азаматтық ұстанымды қолдану 
2. Білім беру мазмұнын жаңартуды ескере отырып, аралас 

және қашықтықтан білім беру жағдайында кәсіптік және өзге 

де қызметті жүзеге асыру үшін педагогикалық, ақпараттық-
коммуникациялық, цифрлық және IT-технологияларды 

қолдана отырып, білім беру процесін құрастыру 
3. Экономикалық, кәсіпкерлік, құқықтық, діни, 

философиялық, мәдениеттанушылық білім, кәсіби және 

қоғамдық қызметтегі менеджмент туралы ғылыми түсінік 

негізінде оқушылардың жеке тұлғалық жетілуі үшін, оның 

ішінде өмірді, мәдениетті, қоршаған ортаны сақтау үшін 

еркіндік пен жауапкершілікті қалыптастыру үшін іс-шаралар 

жоспарын әзірлеу 
4. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың әдістері 

мен тәсілдерін, экспериментті жоспарлау мен қоюды, 

процестерді талдауды, эксперименталды деректерді бағалау 

мен интерпретациялауды пайдалана отырып, білім 

алушылардың оқу және зерттеу қызметін ұйымдастыру 
5. Оқытудың белсенді әдістерін ескере отырып, білім 

алушылардың танымдық, зерттеу және жобалық қызметін 

ұйымдастыру 
6. Кәсіби қызмет профилі бойынша заманауи жоғары өнімді 

машиналар мен жабдықтардың құрылысы мен жұмысы, 

әртүрлі материалдарды өңдеу тәсілдері мен технологиялары 

туралы білімді қолдану 
7. Кәсіби тұрғыдан өздігінен білім алу, тұлғалық өсу және 

көркем-білім беру қызметінде білім беру процесінің сапасын 

қамтамасыз ету үшін қазіргі заманғы көркем-ақпараттық 

технологияларды қолдану 
8. Оқу үдерісін ұйымдастыру және талдау, сабақты 

дайындау және өткізу әдістемесі бойынша базалық білім мен 

практикалық тәжірибені қолдану 
9. Өзінің кәсіби қызметінде жас ерекшелік, психологиялық 

және физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, 

оқушылармен жұмыстың заманауи әдістері мен тәсілдерін 

қолдану, кәсіби қызметте технологиялардың жиі ауысуы 

жағдайында бағдарлану 
10. Жаратылыстану және математика ғылымдары 

саласындағы білімдерін, механика және электротехника 

заңдары мен модельдерін білуін көрсету 



11. Көркем қызмет негіздерін, нақты көркем-білім беру 

міндеттерін шешу үшін қажетті деңгейде қосымша көркем 

материалдармен жұмыс істеу дағдыларын қолдана білу 
12. Еңбек және технологиялық операциялардың 

алгоритмдерін ескере отырып, әртүрлі материалдарды 

көркем өңдеудің технологиялық процестерін білу негізінде, 

сондай-ақ тұрғын ортаның, үй мәдениеті мен тамақтанудың 

эстетикалық, техникалық, экологиялық және эргономикалық 

жағдайларын ұйымдастыруға және қолдауға қойылатын 

заманауи талаптар негізінде сәндік және қолданбалы өнер 

заттарын, еңбек өнімдерін жасау 
13. Білім беру қызметін регламенттейтін ҚР нормативтік-
құқықтық актілерінің ережелері, сондай-ақ психологиялық-
педагогикалық ғылымның, инклюзивті білім берудің 

теориялық ережелері мен критериалды бағалаудың қазіргі 

заманғы технологиялары негізінде педагогика ұстанымынан 

көшбасшы ретінде білім берудің жаңартылған мазмұны 

жағдайында көркемдік және техникалық шығармашылық 

және жобалық қызмет процесін ұйымдастыру 
14. Бейнелеу өнерінің әртүрлі техникалары мен 

технологияларын қолдана отырып, бейнелеу грамотасының 

теориясын (композиция теориясын, сызықтық, әуе және 

түстік перспективалар теориясын, түс туралы ғылымды) білу 

негізінде оқу және шығармашылық графикалық, көркем, 

мүсін жұмыстарын орындау 
15.  

Түлектің біліктілік сипаттамасы  
Берілетін дәреже:  
 

6В01402 Кәсіптік оқыту, көркем еңбек және графика білім 

бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

Лауазымдарының тізімі  
 

- орта және кәсіптік-техникалық ұйымдар; 
- білім берумен байланысты органдар (Білім Министрлігі, 

білім беру орталықтары, консалтингтік және басқару 

бөлімдері). 

Кәсіби қызмет объектісі  
 

-оқу-тәрбие қызметін ұйымдастырумен, өткізумен, 

мониторингімен және бақылаумен байланысты мемлекеттік 

басқару органдары: 
- орта білім беру ұйымдары; 
- кәсіптік-техникалық білім беру ұйымдары; 
- білім бөлімдері мен басқармалары; 
- білім беру мәселелерін зерттеумен айналысатын ғылыми-
зерттеу ұйымдары; 
- жарнамалық агенттіктер, көркем шеберханалар; 
- көркем мұражайлар, театрлар . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт образовательной программы  
 

Код и классификация 

области образования  
6В01 Педагогические науки 
 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В013 Подготовка учителей c предметной специализацией 

общего разития 
Код и наименование 

образовательной  

программы  

6В01402 Профессиональное обучение, художественный 

труд и графика 
 

Группы образовательных 

программ 
В007 Подготовка учителей художественного труда и 

черчения 

Уникальность 

образовательной 

программы 
 
 

1. Восточно-Казахстанский  государственный  университет 

имени С. Аманжолова - ведущий вуз, осуществляющий 

подготовку высококвалифицированных кадров для системы 

образования региона с учетом современных национальных и 

современных трендов. ВКГУ имени С. Аманжолова является 

единственным вузом в регионе, осуществляющим 

подготовку педагогов по данной образовательной 

программе. 
2. Актуальность образовательной программы заключается в 

реализации нового подхода к формированию ключевых 

компетенций и результатов обучения, необходимых 

выпускнику в области педагогических наук и искусства.  
3.Образовательная программа 6B01402 – 
«Профессиональное обучение, художественный труд и 

графика» разработана с учетом обновления содержания 

программы обучения средних общеобразовательных школ и 

колледжей. 
4. Преимуществами данной образовательной программы 

являются широкий выбор мест для трудоустройства, 

высокооплачиваемая, стабильная работа, хорошие 

возможности для карьерного роста, а также возможность 

реализации индивидуальной предпринимательской 

деятельности в области образовательных услуг, творческого 

направления и дизайна. 
5. На образовательной программе функционирует учебная 

мастерская по технологии швейного производства.                                      

В  учебном  процессе  используются  современные 

инновационные  технологии,  дающие  возможность 

обучающимся овладеть навыками работы в области 

художественного труда. 
 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 
 

білім берудің жаңартылған мазмұны аясында ғылыми-
педагогикалық, өндірістік-технологиялық міндеттер мен 
проблемаларды шығармашылықпен шеше алатын көркем 
еңбек және сызу бойынша білікті педагогикалық кадрларды 
даярлау 
 
 



Задачи ОП 
 

1.выполнение социального заказа по развитию и 

формированию специалистов востребованных в системе 

школьного воспитания и обучения; 
2. повышение уровня качества образования в соответствии с 

требованиями национальных и международных стандартов 

на основе формирования мотивации обучаемых к 

профессиональному усовершенствованию и 

самореализации; 
3. овладение ключевыми, предметными и 

профессиональными компетенциями для последующей 

успешной профессиональной деятельности; 
4. формирование готовности студентов к организации и и 

проведения научно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности в области профессионального образования. 

Результаты обучения по 

ОП  

1. Применять  гражданскую позицию в конкретных 

практических ситуациях  на основе глубокого понимания и 

научного анализа основных этапов, закономерностей и 

своеобразия исторического развития Казахстана 
2. Конструировать образовательный процесс с применением 

педагогических, информационно-коммуникационных, 

цифровых и иннавационные технологии для осуществления 

профессиональной и иной деятельности в условиях 

смешанного и дистанционного образования с учетом 

обновления содержания образования  
3. Разрабатывать план мероприятий для личностного 

совершенствования учащихся, в том числе для 

формирования  свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды на основе 

экономических, предпринимательских, правовых, 

религиозных,  философских, культурологических знаний, 

научных представлений о менеджменте в профессиональной 

и общественной деятельности 
4. Организовывать учебную и исследовательскую 

деятельность обучающихся, используя приемы и методы 

научных исследований и академического письма, 

планирования и постановки эксперимента, анализа 

процессов, оценки и интерпретации экспериментальных 

данных 
5. Организовывать познавательную, исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся с учетом активных 

методов обучения 
6. Применять знания об устройстве и работе современных 

высокопроизводительных машин и оборудования по 

профилю профессиональной деятельности, способах и 

технологиях обработки различных материалов 
7. Применять современные художественно-
информационные технологии для профессионального 

самообразования, личностного роста и обеспечения качества 

образовательного процесса в художественно-
образовательной деятельности 



8. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике 

подготовки и проведения урока 
9. Использовать в своей профессиональной деятельности 

современные методы и приемы работы с учащимися с 

учетом их возрастных, психологических и физиологических 

особенностей, ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 
10. Показать знания в области естественных и 

математических наук, знание законов и моделей механики и 

электротехники 
11. Владеть основами  художественной деятельности, 

способностью применять навыки работы дополнительными 

художественными  материалами, на уровне, необходимом 

для решения конкретных художественно-образовательных 

задач 
12. Создавать предметы декоративного и прикладного 

искусства, продукты труда на основе знания 

технологических процессов художественной обработки 

различных материалов, с учетом алгоритмов трудовых и 

технологических операций, а также  на основе современных 

требований к организации  и поддержке эстетических, 

технических, экологических и эргономических условий  

жилой среды, культуры дома и питания 
13. Организовывать процесс художественного и 

технического творчества и проектной деятельности в 

условиях обновленного содержания образования в качестве 

лидера с позиций педагогики сотрудничества на основе 

положений нормативно-правовых актов РК, 

регламентирующих образовательную деятельность, а также 

теоретических положений психолого-педагогической науки, 

инклюзивного образования и современных технологий 

критериального оценивания  
14. Выполнять учебные и творческие графические, 

живописные, скульптурные   работы на основе знаний 

теории изобразительной грамоты (теории композиции, 

теории  линейной, воздушной и цветовой перспективы, 

науки о цвете), с применением различных техник и 

технологий изобразительного искусства 
 

Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 
 

Бакалавр образования по образовательной программе 

6В01402 Профессиональное обучение, художественный 

труд и графика 

Перечень должностей  
 

- организации среднего и профессионально-технического; 
- органы,  связанные с образованием  (министерство 

образования, отделы образовательные центры, 

консалтинговые и управленческие. 
Объект  

профессиональной 

деятельности  
 

- органы государственного управления, связанные с 

организацией, проведением, мониторингом и контролем 

учебно-воспитательной деятельности: 
- организации среднего образования; 



- организации профессионально-технического образования; 
- отделы и управления образования; 
- научно-исследовательские организации, занимающиеся 

изучением проблем образования; 
- рекламные агенства, художественные мастерские; 
- художественные музеи, театры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Passport of Education Program  
 

Education area code and 
classification 6В01 Pedagogical sciences 

Code and classification of 

training areas 
6В013 Teacher training c subject specialization General 

development 
Сode and name of 

education program 6В01402 Vocational training, artwork and graphics 

Groups of educational 

programs 6B01402-Vocational training 

The uniqueness of the 

educational program 
 
 

1. East Kazakhstan state University named after S. Amanzholov 
is a leading University that trains highly qualified personnel for 
the education system of the region, taking into account modern 
national and modern trends. S. Amanzholov EKSU is the only 
University in the region that trains teachers for this educational 
program. 
2. the Relevance of the educational program is to implement a 
new approach to the formation of key competencies and learning 
outcomes required for graduates in the field of pedagogical 
Sciences and art. 
3. Educational program 6B01402 - "Professional training, artistic 
work and graphics" was developed with the update of the content 
of the curriculum of secondary schools and colleges. 
4. the Advantages of this educational program are a wide choice 
of employment opportunities, high-paid, stable work, good 
opportunities for career growth, as well as the possibility of 
implementing individual business activities in the field of 
educational services, creative direction and design. 
5. In educational program of training workshop on the technology 
of clothing manufacture. The educational process uses modern 
innovative technologies that allow students to master the skills of 
working in the field of artistic work. 

Profile map of education program 

Objective of EP 

training of competent teaching staff in art work and drawing, 
able to creatively solve scientific and pedagogical, production 
and technological problems and problems within the updated 
content of education 

Purpose of EP 

1.implementation of the social order for the development and 
formation of specialists in demand in the system of school 
education and training; 
2. improving the quality of education in accordance with the 
requirements of national and international standards based on the 
formation of motivation of students to professional improvement 
and self-realization; 
3. mastery of key, subject-specific and professional competencies 
for successful professional activity; 
 
4. formation of readiness of students to organize and conduct 
research and experimental activities in the field of vocational 
education. 



Result of training of EP 

16. To apply a civil position in specific practical situations 
based on a deep understanding and scientific analysis of the main 
stages, patterns and peculiarities of the historical development of 
Kazakhstan 
17. To assess situations in various areas of interpersonal, 
social and professional communication, taking into account the 
basic knowledge of philosophy, sociology, political science, 
cultural studies and psychology 
3. To develop an action plan for the personal improvement of 
students, including the formation of freedom and responsibility 
for the preservation of life, culture, and the environment based on 
economic, business, legal, religious, philosophical, and cultural 
knowledge, scientific ideas about management in professional 
and social activities 
4. To organize educational and research activities of students 
using techniques and methods of scientific research and academic 
writing, planning and setting up experiments, process analysis, 
evaluation and interpretation of experimental dataTo organize 
educational, research and project activities of students taking into 
account active teaching methods; 
5.To explain the facts, rules, principles using knowledge in the 
field of pedagogical innovation, pedagogical technologies, skills 
of search, evaluation, selection and use of computer technologies 
and design 
6. To apply knowledge about the design and operation of modern 
high-performance machines and equipment in the profile of 
professional activity, methods and technologies for processing 
various materials 
7. To apply modern art and information technologies for 
professional self-education, personal growth and ensuring the 
quality of the educational process in art and educational activities 
8. To use basic knowledge and practical experience in the 
organization and analysis of the educational process, methods of 
preparing and conducting the lesson 
9. To use modern methods and techniques of working with 
students in their professional activities, taking into account their 
age, psychological and physiological characteristics, to Orient 
themselves in the conditions of frequent changes of technologies 
in their professional activities 
10. To show knowledge in the field of natural and mathematical 
Sciences, knowledge of laws and models of mechanics and 
electrical engineering 
11. To possess the basics of artistic activity, the ability to apply 
the skills of working with additional artistic materials, at the 
level necessary for solving specific artistic and educational tasks 
12. To greate items of decorative and applied art, products of 
labor based on knowledge of technological processes of artistic 
processing of various materials, taking into account the 
algorithms of labor and technological operations, as well as on 
the basis of modern requirements for the organization and 
support of aesthetic, technical, environmental and ergonomic 
conditions of the living environment, home culture and food 



13. To organize the process of artistic and technical creativity 
and design activities in the context of the updated content of 
education as a leader from the standpoint of pedagogy of 
cooperation on the basis of provisions of normative legal acts 
regulating the educational activities, as well as the theory of 
psycho-pedagogical Sciences, inclusive education and modern 
technology based assessment 
14. To perform educational and creative graphic, pictorial, 
sculptural works based on knowledge of the theory of visual 
literacy (theory of composition, theory of linear, aerial and color 
perspectives, color science), using various techniques and 
technologies of fine art 

Graduate Qualification Characteristics 

Awarded degree: Bachelor of education program in 6В01402 Vocational training, 
artwork and graphics 

List of posts 

- organizations of secondary and vocational education; 
- bodies related to education (ministry of education, 
departments of educational centers, consulting and 
management. 

The object of professional 

activity 

- public administration bodies related to the organization, 
conduct, monitoring and control of educational activities: 
- secondary education organizations; 
- organizations of vocational and technical education; 
- departments and departments of education; 
- research organization, dedicated to the study of educational 
problems; 
- advertising agencies, art workshops; 
- art museums, theaters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


