
ДИЗАЙН 
МАМАНДЫҒЫ



Мамандық паспорты
Дизайн мамандығы
Оқуға түсу талаптары
Оқытылатын пәндер тізбесі
Іс-тәжірибе
Біз тәжірибе сабақтарын қайда өтеміз? 
Бізде қандай клубтар мен үйірмелер 
бар? 
Дизайн мамандығында оқитын 
студенттердің шығармашылық 
жетістіктері
Дизайнер болғыңыз келсе, сіздің ең 
басты мақсатыңыз: 
Оқытушы-профессорлар құрамы: 
Біздің түлектер
Құрметті талапкер! 



5В042100 – Дизайн 

- оқу мерзімі 5 жыл; 

- оқу түрі: күндізгі;

- білім беру деңгейі: жоғары; 

-Дизайн мамандығы саласындағы 

мемелекеттік және жеке

кәсіпорындарда дизайнерлік

қызметтер немесе орта және арнаулы

оқу орындарында педагогикалық 

қызметтер атқарады.



Қ.А.Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік 
университеті – Қазақстандағы 
дизайн мамандар дайындайтын
бірден-бір жетекші оқу орны
болып табылады. 
-2003 жылдан бастап дизайн 
мамандар даярлана бастады. 
-14  жылдық өзіндік тарихы бар. 
Осы күнге дейін дизайн 
мамандық саласындағы түлектер 
102-ге жуық жоғары сапалы
мамандарды даярлап шығарды. 

Дизайн мамандығы



ОҚУҒА ТҮСУОҚУҒА ТҮСУ

Шығармашылық емтихандар 2-5 шілде аралығында өткізіледі. 

Қазақстан тарихы мен қазақ тілі пәндерінің қосындысы

І  шығармашылық емтихан
Сурет салу

Емтихан өткізу шарттары жыл сайын Қабылдау
комиссиясының төрағасы (Ректор) бекітетін 5В042100 –
«Дизайн» мамандығы бойынша талапкерлерден
шығармашылық емтихандар қабылдау Ережесі арқылы
белгіленеді;

ІІ  шығармашылық емтихан
Сызу



Бұйымдарды топтап жобалау
Бұйымдарды безендіру
Графикалық дизайн типологиясы
Дизайн кескіндемесі
Дизайн композициясы
Дизайн суреті
Дизайндағы жаңа материалдар
Жарнама және баспа графикасы
Жарнама және маркетинг
Жарнаманың арнайы түрлері
Заманауи дизайн
Костюм дизайнының объектілерін жобалау I
Костюм дизайнының объектілерін жобалау II
Костюм дизайнының объектілерін жобалау III
Костюм дизайнының объектілерін жобалау IV
Костюм дизайнының объектілерін жобалау V
Киім туралы ақпарат
Коллекциялық бұйымдарды жобалау
Композицияны матада орындау
Костюм графикасының негіздері
Костюм дайындау технологиясы I 

Костюм дайындау технологиясы II
Костюм дизайнының элементтері мен 
процестері I
Костюм дизайнының элементтері мен 
процестері II
Костюм дизайнының элементтері мен 
процестері III
Костюм дизайнының элементтері мен 
процестері IV
Костюм құрастыру І
Костюм құрастыру ІІ
Костюм тарихы
Костюм тектоникасы
Материалдық мәдениет және дизайн 
тарихы
Материалмен жұмыс
Материалтану
Модельерлік сурет
Өнер тарихы
Түстану



Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ
бекіткен Стандарттарда көрсетілген
мерзім бойынша өткізіледі:

1-2 курста «Плэнер» 
Машат шатқалында 
өтетін   «Оқу тәжірибесі І, 
ІІІ» – 2-3 апта.

3-4 курста сән 
үйлерінде, тігін
фабрикаларда өтетін  
«Өндірістік тәжірибесі 
І,ІІ» – 2,5 апта

5 курста сән үйлерінде, 
тігін фабрикаларда
өтетін «Өндірістік 
тәжірибесі ІІІ» – 10 апта

5 курста сән ХҚТУ 
шеберханасында
өтетін «Диплом алды
тәжірибесі»  5 апта.



Тәжірибе сабақтары кафедра 
базасындағы арнайы
кабинеттерде өтеді. 



«Тенгри» шығармашылық- үйірмесі;

«Атамұра» қолөнер үйірмесі; 

«Жас суретші»  үйірмесі.





Дизайнер болғыңыз келсе, сіздің 
ең басты мақсатыңыз: 



ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОРЛАР    ҚҰРАМЫ: 

Сәдібек Ажар
Кенжебайқызы
аға оқытушы.

Есеналиева Динара
Батырбекқызы 

магистр оқытушы

Қыдырәлі Насиба
Нышанбайқызы 
аға оқытушы.

Нұрланова Улмира
Нұрланқызы
аға оқытушы.

Сейсембекова Меруерт
Сәрсенбайқызы   

магистр оқытушы. 

Жолдасова Бибігул

Балқыбекқызы
п.ғ.к.,

Нақбаева Алмира
Боранханқызы

магистр оқытушы. 

Ергешова Саера
Рахимжанқызы 

магистр оқытушы. 



JADO сән үйінде дизайнер қызметін  атқарады

ТҮРЛІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ, ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КӨРМЕ БАЙҚАУЛАРДА КӨПТЕГЕН 
ЖЕТІСТІКТЕРІ БАР.
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