


Мамандық паспорты
Бейнелеу өнері және сызу мамандығы
Оқуға түсу
Оқытылатын пәндер
Іс-тәжірибе
Біз тәжірибе сабақтарын қайда
өтеміз? 
Суретші педагог болғыңыз келсе, 
сіздің ең басты мақсатыңыз: 
Оқытушы-профессорлар құрамы: 
Біздің түлектер
Құрметті талапкер! 



• 6М010700 – Бейнелеу өнері және сызу
• Оқу мерізім: 2 жыл
• Оқу түрі: күндізгі
• Білім беру деңгейі: Жоғары білімнен кейінгі

білім
• Түлектердің кәсіби қызметінің обьектілері:
• Жалпы орта білім беретін негізгі және

бейіндік мектептер
• Мамандандырылған мектептер
• Оқу-технологиялық қызмет
• Жоғары оқу орындарында
• Бейнелеу өнері саласы бойынша кәсіпорындарда

зерттеушілік қызмет



Қ.А.Ясауи атындағы
Халықаралық қазақ-түрік
университеті – Қазақстандағы
суретші педагогтар дайындайтын
бірден-бір жетекші оқу орны
болып табылады. 
-2007 жылдан бастап бейнелеу
өнері және сызу мұғалімі даярлана
бастады. 
-10  жылдық өзіндік тарихы бар 
кафедра осы күнге дейін бейнелеу
өнерінің түрлі салаларына 15-ке 
жуық жоғары сапалы мамандар
даярлады. 

БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ ЖӘНЕ СЫЗУ 
МАМАНДЫҒЫ? 



ОҚУҒА ТҮСУОҚУҒА ТҮСУ
Магистранттарды университетке қабылдау тәртібі ҚР Білім және
ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарымен анықталып,
магистранттар құрамын қалыптастыру ғылыми және педагогикалық
кадрларды дайындау үшін мемлекеттік білім тапсырысын
орналастыру арқылы жүзеге асады.

Білімгерлер магистратура бағдарламасында білім алу
құқығына ие
болу үшін екі емтихан тапсыру қорытындысы бойынша кем 
дегенде
150 балл жинақтауы тиіс.
• Бірінші емтихан - ағылшын тілі (өту балы кем дегенде 50)
• Екінші – мамандық пәндерінен емтихан тапсыруға
ағылшын тілінен
кем дегенде 50 балл жинақтаған білімгер жіберіледі
Екінші - емтихан: мамандық бойынша.
Екі емтихан нәтижесі кем дегенде 150 балды құрайды.

Магистранттар құрамын қалыптастыру саясаты қабылдау рәсімі,
кәсіптік бейімделу түрлері, университеттің академиялық
мүмкіндіктері жайлы жұртшылыққа ақпарат беру, әлеуметтік қолдау
механизмдерінен тұрады.



Ғылымның тарихы және философиясы 
Шетел тілі (кәсіби)
Психология
Педагогика
ЖОО-да кескіндемені оқыту
Көркем компьютерлік кесіндеме
ЖОО-да бейнелеу өнерін оқыту 
технологиясы
ЖОО-да көркем кескіндемелік 
дайындық
ЖОО-да суретті  оқыту
Графикалық жарнама дизайны
ЖОО-да арнайы пәндерді оқыту 
технологиясы
ЖОО-да көркем графикалық  дайындық

Өнер сыны
Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі
ЖОО-да сызуды оқыту негіздері
ЖОО-да әдістемелік дайындық
ЖОО-да көркемдік білім беру әдістемесі
Куратор және өнер басқару
Бұйымдардың эргономикасы
Этнодизайн бұйымдарын бағалау
Абстракциялық кескіндеме
Арт-көрмелер
Сәндік кескіндеме
Абстракциялық графика
Заманауи қазақ графикасы
Баспа жұмысы



Бейнелеу өнері кафедрасының
шеберханаларында өтетін Зерттеушілік 
І (6-апта)

Іс-тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген
мерзім бойынша өткізіледі: 

1 - курста

Түркістан балалар қолөнер мектебінде өтетін
«Педагогикалық тәжірибе» үздіксіз - 3апта;
• Бейнелеу өнері кафедрасында өтетін
«Зерттеулік тәжірибесі» - 6 апта;

2 - курста



Сурет, кескіндеме және қолөнерден тәжірибе сабақтары
кафедра базасындағы арнайы кабинеттерде, Түркістан

қаласы А.Ясауи кесенесінің кешенінде өтеді. 



Суретші педагог 
болғыңыз келсе, сіздің
ең басты мақсатыңыз: 

• Кәсіби қызметке қатысты тапсырмаларды
әзірлеу әдісін меңгеруу,

• Шығармашылық (проблемалық) міндеттерді
шешу, жобалауы (ізденіс жобасы, талдамалы,
шығармашылық жобалар).

• Өркениеттің дамуындағы ғылымның рөлін,
ғылым мен техниканың ара қатынасын,
психиканың негізгі механизмдерін, жеке
тұлғаның қалыптасуындағы табиғи және
жасанды факторлардың ара қатынасын,
адамзаттың тіршілік әрекетіндегі мәдениеттін
рөлін түсіну.

• Шығармашылық суреттер салып қазіргі заман
образын жасауға үлес қосу. Өнер арқылы жас
ұрпаққа эстетикалық тәрбие беру



ОҚЫТУШЫ-
ПРОФЕССОРЛАР    ҚҰРАМЫ: 

Ералин Қуандық
Ералыұлы –
п.ғ.д., профессор. ҚР 
мәдениет қайраткері, 
ҚР ЖОО-ның үздік
оқытушысы. ҚР 
Суретшілер одағының
мүшесі

Бейсенбеков
Жалғасбек
Жаппарбекұлы –
п.ғ.к., доцент. ҚР. 
Дизайнерлер
одағының мүшесі

Ауелбеков Ержан
Бураханұлы –
п.ғ.к., доцент м.а. ҚР. 

Евразиялық дизайнерлер
одағының мүшесі

Жолдасова Бибігүл
Балқыбекқызы –
п.ғ.к., доцент м.а. 



БІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕРБІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕР

Мамбетаев Ермек
А.Ясауи университеті

маг.оқытушы

Ибрагимова Лаура
Мұхтар Әуезов 

университеті 

Құрымбай Дариға Рүстемова Салтанат Қожамқұлова Балнұр
Шымкент 

университеті

Ерденова Әсел
Туркия, 

докторантура

Шаханбаев Мұрат
А.Ясауи университеті

аға оқытушы

Абилдаев Мұхит
А.Ясауи университеті

маг.оқытушы

Айдарша Мереке
А.Ясауи университеті

маг.оқытушы

Есеналиева Динара
А.Ясауи университеті

маг.оқытушы




