
5В041700 - Сән өнер мамандығы бойынша білім бакалавры негізгі оқу жоспарында
қарастырылған міндетті модульдерге енетін: Қазақстан тарихы, философия, экология және
тұрақты даму, басқа да әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің негізгі ережелерін білуі; мемлекеттік
және шетел тілдерін меңгеруі; басқару құралы ретінде техникалық және жалпы бағыттағы
бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі; базалық пәндерді оқу барысында:
саясаттану, мәдениет және дін, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу, экономикалық
теория,сыни ойлау,тұлғааралық коммуникация психологиясы және т.б. пәндердің негізгі бөлімдерін
білуі; кәсіптендіру пәндерін: тоқыма сурет техникасы, өндірістік оқыту, жобалау, материалтану,
өнер тарихы, қолөнер бұйымдарын жасау технологиясы,былғары техникасы,арнайы сурет және
арнайы кескіндемені оқыту үшін қажетті базалық білімінің болуы; кәсіби пәндерді оқу барысында:
көркемдік білім беру саласындағы кәсіби-көркемдік, шығармашылық-өнертанымдық қызметтің
барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды меңгеруі тиіс.



•Мамандық паспорты
•Сән өнері мамандығы
•Оқуға түсу
•Оқытылатын пәндер
•Іс-тәжірибе
•Біз тәжірибе сабақтарын қайда 
өтеміз?
•Бізде қандай клубтар мен үйірмелер 
бар? 
•Біз көрмеге шығамыз ба? 
•Суретші болғыңыз келсе, сіздің ең
басты мақсатыңыз: 
•Оқытушы-профессорлар құрамы: 
•Біздің түлектер
•Құрметті талапкер! 



5В041700 – Сән өнері
• -оқу мерзімі 4 жыл; 
• оқу түрі: күндізгі; 
• -білім беру деңгейі: жоғары; 
Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері: 
• - өндірістік ұйымдастырушылық шараларын өндіріс орындарында, 
шығармашылық студиялары мен фирмаларға ұсыну;
• - әдістемелік, эксперименттік зеттеу жұмыстарын тарихи өзекті 
мәселелерді шешуге бағыттау, көркем жобалау әдістемелерін және 
сәндік өнердің теориялық, практикалық жақтары;
• - білім беру (педагогикалық) шараларын жалпы кәсіби және кәсіби 
пәндерді сәндік өнер саласында түрлі оқу орындарына енгізу 
(мектептер, лицейлер, ЖОО).



Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университеті – Қазақстандағы
суретші педагогтар дайындайтын
бірден-бір жетекші оқу орны болып
табылады. 
-2004 жылдан бастап сән өнері 
мамандары даярлана бастады. 
-13  жылдық өзіндік тарихы бар кафедра 
осы күнге дейін бейнелеу өнерінің түрлі 
салаларына 200-ге жуық жоғары сапалы
мамандар даярлады. 

Сән өнері мамандығы?



ОҚУҒА ТҮСУОҚУҒА ТҮСУ

Шығармашылық емтихандар 2-5 шілде аралығында өткізіледі.

Қазақстан тарихы мен қазақ тілі пәндерінің қосындысы

І  шығармашылық емтихан
(сурет пәнінен)

Емтихан өткізу шарттары жыл сайын Қабылдау
комиссиясының төрағасы (Ректор) бекітетін 5В041700 – «Сән
өнері» мамандығы бойынша талапкерлерден шығармашылық
емтихандар қабылдау ережесі арқылы белгіленеді

ІІ  шығармашылық 
емтихан (композиция 
пәнінен) 



Өнер тарихы
Технология негіздері І
Технология негіздері ІІ
Академиялық сурет І
Академиялық сурет II
Академиялық кескіндеме І
Академиялық кескіндеме II
Компьютерлік дизайн I
Компьютерлік дизайн II
Материалтану
Композиция негіздері
Ою-өрнек теориясы
Жобалау І
Жобалау ІІ
Жобалау ІІІ
Өндіріс технологиясы І

Өндіріс технологиясы ІІ
Өндірістік оқыту I
Өндірістік оқыту II
Арнайы сурет І
Арнайы кескіндеме І
Батик өнері
Гобелен тоқыма өнері
Дәстүрлі тоқыма өнері
Кілем үлгілерінің дизайны
Тоқыма суретінің техникасы
Тоқыма бұйымдарын жобалау
Киіз техникасы
Түстану
Перспектива
Коллаж технологиясы



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

1,2-курста «Плэнер» 
Машат шатқалында 
өтетін «Оқу тәжірибесі» 
(3 апта) «Өндірістік 
тәжірибе І» (2,5 апта)

3-курста ХҚТУ 
шеберханаларында 
өтілетін «Өндірістік 
тәжірибе ІІ» (2,5 апта)

4-курста өндіріс 
мекемелерінде өтілетін 
тәжірибе «Өндірістік 
тәжірибе ІІІ» (10 апта)

4-курста ХҚТУ 
шеберханаларында 
өтілетін тәжірибе 
«Диплом алды 
тәжірибе» (5 апта)



Сурет, кескіндеме және қолөнерден
тәжірибе сабақтары кафедра 
базасындағы арнайы кабинеттерде, 
Түркістан қаласы А.Ясауи кесенесінің
кешенінде өтеді. 

Тәжірибе сабақтары жазда табиғат
аясында, өнер мұражайларында өтеді.



«Тенгри» шығармашылық- үйірмесі;

«Атамұра» қолөнер үйірмесі; 

«Жас суретші»  үйірмесі.



Ия! Өнерлі болашақ суретші педагог 
студенттер қалалық, облыстық, 
Республикалық түрлі көрмелерге және
Халықаралық дәрежедегі шет елдік
көрмелерге қатысады. 



Суретші болғыңыз 
келсе, сіздің ең басты

мақсатыңыз:
• Кәсіби қызметке қатысты тапсырмаларды әзірлеу

әдісін меңгеру.
• Шығармашылық (проблемалық) міндеттерді шешу,

жобалау, (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: 

Мәмбетаев 
Ермек
Бақытжанұлы –
магистр 
оқытушы

Әбілдаев Мұхит 
Жақсанұлы 
– магистр 
оқытушы

Айдарша
Мереке
Полатқызы–
магистр 
оқытушы

Байбосынова
Жанар–
магистр 
оқытушы



БІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕРБІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕР

Мәмбетаев Ермек
А.Ясауи университеті

Өнер факультеті 
декан орынбасары

Әбілдаев Мұхит
А.Ясауи университеті

Магистр-оқытушы

Ерубаев Үсен
Түркістан қаласы
Қолөнер мектебі

Битұрсынова Әсия
Кентау қаласы

Қолөнер мектебі




