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БІЛІМ БЕРУ 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
МАҚСАТЫ 

Кәсіби құзыреттілікке ие және дербес прогрессивті ойлаудың шығармашылық 
әлеуетіне ие және өзінің жұмыстарын сыни бағалайтын "график-дизайнерлер" 
мамандарын даярлау. Графикалық дизайн және жарнама мамандығының 
сапасына бәсекеге қабілеттілікті арттыру, әлемдік стандарттар деңгейінде 
заманауи жоғары кәсіби контентті құруға қабілетті маркетингтік мәдениетті, 
блогерлікті дамыту. 

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ 
САЛАСЫ 

Осы профиль бакалавры келесі жұмыс түрлеріне арналған: 

- Графикалық дизайн және жарнама; 

- мәдениет және өнер; 

- Білім және ғылым жүйелері; 



ОҚУ 
НӘТИЖЕЛЕРІ 
(ОН) 

 

ОН1-жалпы әлемдік және ұлттық контекстегі тарихи-саяси сипаттағы қазіргі заманғы үрдістерді, дамудың қоғамдық-саяси 
перспективаларын және графикалық дизайн материалдарында студенттің жаңа тарихи санасын қалыптастыру саясатын 
бағалай отырып жіктеу; 
ОН2-әңгімелесу, іскерлік қарым-қатынас және мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде графикалық дизайнды дамыту 
проблемалары мен перспективалары бойынша пікірталастар процесінде өз пікірін білдіру және дәлелдеу; 
ОН3-жаңа бағдарламалық құралдарды және әртүрлі ақпараттық ресурстардың мүмкіндіктерін қолдана отырып, 
техникалық жетістіктерге негізделген дизайнерлік жобалауда білім беру процесін моделдеу; 
ОН4-қазіргі ғылымның философиялық, әлеуметтік, саяси, мәдениеттанулық және психологиялық аспектілерін, сондай-ақ 
ұлттық сана мәселелерін және тиімді мәдениетаралық коммуникация техникаларын бейімдеу; 
ОН5-экономика және бизнес, кәсіпкерлік және көшбасшылық, өмір сүру қауіпсіздігі және салауатты өмір салты, экология 
және тұрақты даму, Графикалық дизайн саласы үшін құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 
бойынша материалды талдау; 
ОН6-экономикалық бағалау жүргізу және жобалық шешімдердің құнын бақылау, осы процесте туындайтын қауіптер мен 
қатерлерді түсіну, ақпараттық қауіпсіздіктің, оның ішінде мемлекеттік құпияны қорғаудың негізгі талаптарын сақтау; 
ОН7-өзінің кәсіби шеберлігін қалыптастыру, кәсіби оқуға деген қызығушылығын арттыру, өзін-өзі көрсету мүмкіндігін беру, 
графикалық дизайнның тез өзгеретін үрдістеріне бейімделу мақсатында оқыту кезінде жаңалықтар мен жаңалықтарды 
мониторингілеу; 
ОН8-жобаны құру және оны түрлі заманауи материалдар мен идеяларды білдіру құралдарын пайдалана отырып іске асыру 
мақсатында сурет, жобалау графикасы, кескіндеме, композиция, түс танудағы практикалық дағдысы болуы; 
ОН9-дизайн және сәулет, қазіргі заманғы технологиялар саласында жобалау-эксперименталды, демонстрациялық және 
басқа да зерттеулерді ұйымдастыру, сондай-ақ дизайн және менеджмент бойынша әртүрлі қызмет түрлерін ұйымдастыру 
тәсілдерін құрастыру; 
ОН10-колледждерде және жоғары оқу орындарында және басқа да білім беру ұйымдарында Графикалық дизайн 
саласында оқытушылық және оқу-әдістемелік қызметті жүзеге асыру, 
ОН11-жобаны бағалауды, сараптауды қоса алғанда, кәсіби ғылыми қызметтегі барлық өзіндік заңдылықтары бар өнер 
көрінісінің алуан түрлілігін зерттеу мен талдаудың әртүрлі әдістерін қолдану; 
ОН12-компьютерлік және инженерлік графиктада талданып, сәулетші-дизайнерлер үшін сәулет-дизайнерлік жобалауға 
бағытталған 2D сурет салу және 3D моделдеуде заманауи компьютерлік технологияларды қолдану. 


