1.

өнердің әртүрлі
нысандарының
пәнаралық қыры\
Междисциплинарный
аспект различных форм
искусства\
Interdisciplinary aspect of
the different forms of art

Қазақстанға алыс жақын
мемлекеттердегі
өнердің
әртүрлі
нысандарының
пәнаралық
қырларын
зерделеу мен зерттеу және
Қазақстан мен әлемнің
көркем
мәдениеті
мен
өнерін дамытудағы интеграциялық өзекті сұрақтары

3

Семестр

1

Арт тәрбиесінің
теориясы мен
әдістемесі\Теория и
методика артвоспитания\ Theory and

Интеллектуалды
даму
деңгейлері
әртүрлі
студенттердің
көркем
шығарманы қабылдау мен
белсендендірудің
өзекті
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Постреквизиттер/
Постреквизиты

PR 6305 Психология
рекламы, IIPO 6306
«Изобразительное
искусство»
в
поликультурном
образовании.

жоқ

PR 6305 Жарнама
психологиясы,
IIPO
6306 Полимәдениетті
білім
берудегі
«бейнелеу өнерінің»
ролі

Современные тенденции
междициплинарных аспект
различных форм искусства
зарубежом и Казахстане и
их интеграционные
вопросы развитии мировой
художественной культуры
и Казахстана.

2.

Пререквизиттер/
Пререквизиты

3

Құзіреттіліктің қалыптасуы (Оқу
нәтижесі) Формируемые компетенции
(Ожидаемые результаты )

ECTS

Пәннің қысқаша
мазмұны, мақсаты,
негізгі тараулары, Цель
изучения дисциплины,
краткое содержание,
основные разделы

Кредит саны/
Количество
кредитов

Пәндер атауы/
Наименование
дисциплины

KZ

№
п/п

Пәндер коды/
Коды дисциплины
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1

HK\6307
Художественая
критика,
PedI\5208
Педагогическое

жоқ

Қазақстанда көркемдік педагогиканың,
психологияның, мәдениеттанудың,
философияның, әлеуметтанудың дамуы мен
пайда болуы және олардың өзара тығыз
байланысы. Бейнелеу өнеріндегі Батыс
Еуропа өнерінің ағымдары мен стильдік
ерекшеліктері. Ресей Сурет Академиясының
құрылуы мен дамуы. Кеңес дәуірі кезеңіндегі
көркемдік педагогиканың тарихы мен даму
ерекшеліктері. Қазақстанда Тәуелсіздік алған
жылдарындағы пәнаралық байланыстар
жүйелері мен аспектілеріндегі озық
тәжірибелер мен көркемдік педагогикалық
ойлар.
Возникновение и развитие художественной
педагогики, психологии, культуралогии,
философии, социологии в Казахстане и их
взаймосвязь. Западно Европейское течение в
изобразительном искусстве. Российская
академия художеств. Педагогика в советское
время. Междициплинарный аспект
становление в художественной
педагогической мысли в период
независимости в Казахстане.
Арт тәрбиедегі – «өнер мен мәдениет
аумағындағы адамның келбеті» аясындағы
педагогикалық өзара көркем іс әрекеттер.
Көркемдік білім берудің бағалылығы мен
құндылығы. Шығармашылық. Көркем білім

methods of art education

мәселелері. Қазақстандағы
және шет мемлекеттерде
көркем
білім
беру
жүйесіндегі арт тәрбие мен
көркем
эстетикалық
тәрбиенің өзара
тығыз
байланысы
мен
ерекшеліктері.

искусствоведение.

беру аймағындағы білім беру іс әрекеттерінің
басымдылықтары.

HK\6307
Көркемдік
сын,
PedI\5208
Өнер
педагогикасы.

Педагогическое
взаимодействие
–
арт
воспитание «человека культуры и искусства».
Ценности художественного образования.
Творчество. Приоритеты образовательной
деятельности в сфере художественного
образования.

Проблемы активизации и
восприятия
художественных
произведений искусства у
студентов
с различным уровнем
интеллектуального
развития. Художественноэстетическое воспитание и
Арт воспитание в
Казахстане и за рубежом и
их взаимосвязь в
художественном
образовании.

3.

Көркемдік білім
берудегі инновациялар
мен жаңа
технологиялар\Инновац
ии и новые технологии в
художественном
образовании\Innovation
and new technologies in
art education

Заманауи көркем
педагогикалық білім беруді
жүзеге асыруға байланысты
ғылыми қолданбалы және
шығармашылық
міндеттерді шешу. Қазіргі
кездердегі заманауи көркем
білім беру сатысында және
визуалды өнерді
дамытудың негізгі
тенденциялаарын ұсыну.
Көркем білім берудегі жеке
дара жаңа инновациялық
авторлық іс әрекеттерді
(білім,мәдениет пен өнер
аумағында интернет
жобалардың
құрастырушылары) жүзеге
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1

HK \6307 Көркемдік
сын,
TMDHOII \ 5304
Бейнелеу өнері
түрлерінен көркем
қосымша білім
берудің теориясы мен
әдістемесі,
MPPD/ 5301 Арнайы
пәндерді
оқыту
әдістемесі.

HK \6307
Художественая
критика,
TMDHOII \ 5304

жоқ

Ұлттық мәдениетті және эстетикалық
бағалылықты сақтау мен оларды әртүрлі білім
беру оқу орындары мен ұйымдарында
ұтымды пайдалану мақсатында көркем білім
беру
аумағы
бойынша
әдістемелік
модельдерді,
технологиялар
мен
әдіс
тәсілдерді құрастыру мен жүзеге асыру,
пайдаланудағы нәтижелерді талдау.

Разработке и реализации методических
моделей, методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их
использования
в
образовательных
учреждениях различных типов с учетом
передачи и сохранения национальных
культурных и эстетических ценностей;

асыру мен оған ғылыми
әдіснамалық көмек пен
қолдау көрсету.

4.

Көркемдік білім берудің
заманауи теориясы мен
практикасы\Современна
я теория и практика
художественного
образования\The modern
theory and practice of art
education

Решении творческих и
научно-прикладных задач,
связанных с реализацией
современного
художественнопедагогического
образования. Представлять
основные тенденции
развития визуальных
искусств и
художественного
образования на
современном этапе.
Осуществление
индивидуальной
инновационной
образовательной
деятельности (разработчики
интернет-проектов в сфере
культуры, искусства и
образования; разработчики
молодежных проектов в
сфере культуры, искусства
и образования).
Көркем мәдениеттің бір
элементі ретінде және білім
беру әрекеттерінің ерекше
бағыты ретіндегі көркем
білім берудің мінездемесі.
Көркем білім мен
эстетикалық тәрбие беру
үрдісінде ұлттық өнер мен
мәдениетке, өнердегі
дәстүрлерге және оларды
пайдалануға деген оң
көзқарасқа белендендіру,
көркем білім берудің
ерекшеліктеріне
мәдениеттанушылық
талдау, Өнерге әлеуметтік
тапсырыс беру аумағын
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Теория и методика
дополнительного
художественного
образования в видах
изобразительного
искусства.
MPPD/ 5301 Методика
преподавания спец.
дисциплин,
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1

MPPD/ 5301 Арнайы
пәндерді
оқыту
әдістемесі,
TMDHOII \ 5304
Бейнелеу өнері
түрлерінен көркем
қосымша білім
берудің теориясы мен
әдістемесі,
PedI\5208
Өнер
педагогикасы.
MPPD/ 5301 Методика
преподавания спец.
дисциплин,
TMDHOII \ 5304

жоқ

Әртүрлі сатыдағы және деңгейдегі білім беру
ұйымдарында білім беру үрдісінің заманауи
оқыту
әдістері
мен
технологияларын
ұйымдастыру, жүзеге асыру және пайдалану
ерекшеліктері

Применение современных методики
и
технологии организации и реализации
образовательного процесса на различных
образовательных ступенях в различных типах
образовательных учреждений

Зав.кафедрой

кеңейтуде көркем білім
берудің өзекті
мәселелерінің мінездемесін
теориялық модельдеу,
жобалау.

Теория и методика
дополнительного
художественного
образования в видах
изобразительного
искусства.

Характеристика
художественного
образование как
специфическое направление
образовательной
деятельности и как элемент
художественной культуры.
Активизация внимания к
национальным традициям в
культуре и искусстве,
использование их в
процессе художественного
образования и
эстетического воспитания,
культурологический анализ
особенностей
художественного
образования,
теоретическое
моделирование
характеристик актуального
художественного
образования в свете
расширившегося
социального заказа на
искусство.

PedI\5208
Педагогическое
искусствоведение.
.

______________

Жеделов К.О.
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