
Білім беру бағдарламасы паспортының құрылымы 

 

Тізілімде тіркелген күні: 2021-09-24 

Тіркеу нөмірі: 4644 

ББ паспортын жаңарту күні: 2021-09-29  

Мамандықтың коды және атауы:  

07230100 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу 

Біліктіліктің/біліктіліктердің коды және атауы:  

3W07230101 - Тігінші         

3W07230102 - Арнайы тігінші     

4S07230107 - Техник-технолог     

ТжКОББ ұйымы (әзірлеуші): 

«Мирас» колледжі мекемесі 

Әзірлеуші серіктестер: 

ТОО «Торгово-промышленная компания Alliance» 

ТОО «Швейная фабрика «Гаухар» 

ББ мақсаты: 

Мамандардың біліміне, қабілетіне, шеберлігіне және жеке құзіреттілігіне сәйкес келетін  

мамандық бойынша жүйелі және құрылымды еңбек функцияларын көрсету. 

ҰБШ бойынша деңгей: 3 

СБШ бойынша деңгей: 3 

Кәсіптік стандарт (бар болса): Материалдарды, пішімдер мен бұйымдарды таңдаушы. 

№1 қосымша «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 

Басқарма Төрағасы орынбасарының 2018 жылғы 19 желтоқсанындағы бұйрығы №345.   

WorldSkills кәсіптік стандарты (бар болса): 

Worldskills стандарттар спецификациясы Сән технологиясы 

Оқыту түрі: 

күндізгі 

Білім базасы:  

Жалпы орта білім 

Оқыту тілі:  

қазақша 

Кредиттердің жалпы көлемі:  

60 

ББ әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңесте қаралған күні: 

31.08.2021 

Білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензияның нөмірі: 

KZ95LAA00032053 

Білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензияға қосымшаның нөмірі: 

011, 005, 007 

ББ ерекшеліктері: 

жоқ 

Модульдер/пәндер мазмұны туралы мәліметтер: 

№ Модуль/пән атауы Оқыту нәтижелері / бөлімдер Кредит / 

сағат көлемі  

1 БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту 

және жетілдіру   

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту 

және салауатты өмір салты 

қағидаттарын сақтау. 

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен 

психофизиологиялық 

қабілеттерді жетілдіру. 

6/144 



2 БМ 2. Ақпараттық-

коммуникациялық және 

цифрлық технологияларды 

қолдану  

ОН 2.1. Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар негіздерін 

меңгеру 

ОН 2.2. Ақпараттық-

анықтамалық және 

интерактивті веб-

порталдардың қызметтерін 

пайдалану. 

2/48 

3 БМ 3. Экономиканың базалық 

білімін және кәсіпкерлік 

негіздерін қолдану  

ОН 3.1. Экономикалық теория 

саласындағы негізгі 

мәселелерді меңгеру. 

ОН 3.2. Кәсіпорында болып 

жатқан экономикалық 

процестерді талдау және 

бағалау. 

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың 

даму үрдістерін, мемлекеттің 

«жасыл» экономикаға көшуінің 

негізгі міндеттерін түсіну. 

ОН 3.4. Қазақстан 

Республикасында кәсіпкерлік 

қызметті ұйымдастыру мен 

жүргізудің ғылыми және 

заңнамалық негіздерін 

меңгеру. 

ОН 3.5. Іскерлік қарым-

қатынас этикасын сақтау. 

1/24 

4 БМ 4. Қоғам мен еңбек 

ұжымында әлеуметтену және 

бейімделу үшін әлеуметтік 

ғылымдар негіздерін қолдану 

ОН 4.1. Төзімді және белсенді 

жеке ұстанымды 

қалыптастыратын моральдық-

адамгершілік құндылықтар 

мен нормаларды түсіну. 

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі 

Қазақстан Республикасы 

халықтары мәдениетінің рөлі 

мен орнын түсіну. 

ОН 4.3. Құқықтың негізгі 

салалары туралы мәліметтерді 

меңгеру. 

ОН 4.4. Әлеуметтану мен 

саясаттанудың негізгі 

түсініктерін меңгеру. 

3/72 

5 КМ 1. Композиция 

заңдылықтары бойынша киім 

модельдерін әзірлеу  

 

 

 

 

  

 

ОН 1.1. Композиция 

заңдылықтары бойынша киім 

модельдерін әзірлеу. 

ОН 1.2. Фигураның 

ерекшеліктерін ескере отырып, 

костюмдердің эскиздерін 

орындау. 

ОН 1.3. Сипаттамаға сәйкес 

немесе шығармашылық көзді 

12/288 



қолдана отырып, тігін 

бұйымдарының жаңа түрлері 

мен стильдерінің эскиздерін 

жасау. 

6 КМ 2.Жеке тігуге және киімді 

жөндеуге тапсырыстарды 

қабылдау 

ОН 2.1. Жеке тігуге және 

киімді жөндеуге 

тапсырыстарды қабылдау. 

ОН 2.2. Әр түрлі 

ассортименттегі бұйымдарды 

жөндеу түрін және оны жүзеге 

асырудың мүмкін болатын 

тәсілдерін анықтау. 

ОН 2.3. Тапсырыс берушінің 

фигурасына, қонымдылық 

ақауларын жоя отырып, өлшеу 

жүргізу. 

ОН 2.4. Қызмет көрсету 

сервисінің мәдениетін 

қамтамсыз ету. 

11/264 

7 КМ 3. Жеке тапсырыс 

бойынша киім бұйымдарын 

құрастыру 

ОН 3.1. Әртүрлі пішілген 

бұйымдардың модельдік 

конструкцияларының 

сызбаларын әзірлеу. 

ОН 3.2. Киімдердің кеуде, жең, 

жаға және белдерінің 

техникалық модельдеуін 

орындау. 

ОН 3.3. Тапсырыс берушінің 

дене бітімі мен сымбатының 

ерекшеліктерін ескере отырып, 

конструкцияға өзгерістер 

енгізу. 

ОН 3.4.Былғарыдан, теріден 

және трикотаждан жасалған 

бұйымдардың 

конструкцияларын әзірлеу. 

13/312 

8 КМ 4. Әр түрлі бұйымдар 

әзірлеуге материалдарды 

машиналармен немесе қолмен 

пішу 

 

 

  

 

ОН 4.1. Дайындық-пішу 

өндірісі мен пішу жабдығын 

сипаттау. 

ОН 4.2. Тапсырыс берушінің 

мүсінінің жеке өлшемдерін 

ескере отырып, бұйымдарды 

пішуді іске асыру. 

ОН 4.3. Жеке тапсырыс 

бойынша киім модельдерін 

тігу. 

12/288 

 


