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Пән: графика және жобалау 
Сынып: 12 
Оқыту тілі: қазақ тілі 
12 сыныпта графика және жобалау пәнің меңгеруге 48 сағат беріледі, 1 тоқсанда 25 сағат, 2 тоқсанда 23 сағат. 

 
 
 

 
 



Ұзақ мерзімді жоспар 
бөлімі 

Сабақтың тақырыбы Оқу мақсаты 

1 тоқсан 
Бөлім 1.Ақпаратты 
визуализациялаудың 
графикалық әдістері мен 
құралдары  
 
Графикалық кескіндердің 
негізгі түрлерін құрастыру 
тәсілдері 

Көлемді денелерді және үстіртін моделдеудің 
негізгі тәсілдері 

 
 

3D моделін құрудың негізгі кезеңдері 
 

12.2.2.1. 
Компьютерлік графика құралдары арқылы көлемді 
денелерді және үстіртін модельдеудің негізгі тәсілдерін 
пайдалану 
12.2.2.2. 
3D моделін жасау үрдісін кезеңдерге бөлу (кординаттық 
тор, геометриялық денелер, сплайндар, әртекті рационалды 
сплайндар, модельдер, негізінде модельдеу) 

Бағдарламаның мүмкіншіліктерін қолданып 
3D моделін құру. 

 
 
 

Көлемді моделдеу операциясының негізіне 
сүйеніп 3D моделдер құру 

 

12.2.2.3 
3D модельдерін (аксонометриялық проекция, техникалық 
сурет, жиынтық бiрлiк) жасау үшiн растрлық, векторлық 
бағдарламалардың мүмкiндiктері мен тиісті құралдарын 
пайдалану 
12.2.2.4 
3D моделін (аксонометриялық проекция, техникалық сурет, 
жиынтық бiрлiк) жасауда көлемді денелерді модельдеу 
операцияларын қолдану (қаңқалы беттi жасау, бiрiктiру, 
қиылыстыру, алу, ұлғайту) 

Бөлім 2. Заттың 
(геометриялық 
денелердің) сызбаларын 
оқу және орындау  
 
 
 
Кескіндердің түрі мен 
құрамын түрлендіру 

3D моделдердің визуализациялау түрлерін 
анықтау. 

 

12.2.3.1 
3D моделін визуализациялау түрлерін анықтау және таңдау 
(көріністі визуализациялау әдісі, нысан анимациясы), 
жиынтық бірліктер 

3D моделдерінің текстурасы мен фактурасы 
 

12.2.3.3 
Визуализациялау үдерісінде бұйымның текстурасы мен 
фактурасын көрсету 

2D нысанның қима және тілік көрінісін 
орындау үшін БҚ (бағдарламамен қамтамасыз 

ету) қолдану 

12.2.4.1 
2D объектiнi (қималар мен тiлiктер) жасау үшiн (растрлық 
немесе векторлық) бағдарламалық қамтамасыздандыруды  
таңдау 



Беттің жазбалары Қима мен тілікті қалыптастыратың көлемді 
моделдеу тәсілдері. 
Тәжірбиелік жұмыс. 

 

12.2.4.2 
3D объектіде тiлiктер мен қималардың құрылуы үшiн 
көлемді денелерді модельдеудің  негізгі операцияларын 
пайдалану. 

Бөлім 3.Зат формасын 
түрлендіру 

Кескіндердің түрі мен құрамын түрлендіру 
(графикалық жұмыс) 

 

12.3.1.1 
Кескіннің түрі мен құрамын өзгерту (кескінді ауыстыру) 
арқылы немесе кескіннің масштабын өзгерту арқылы 2D 
немесе 3D объектілердін сызбаларын графикалық 
редакторларда орындау 

Бөлім 4.Кескіндер арқылы  
заттардың формаларын   
түрлендіру 

Геометриялық дене (заттардың) беттінің 
жазбалары 

 

12.4.3.1 
Компютерлік графика құралдары арқылы қисық беттердің 
және қарапайым геометриялық денелердің жазбасын сызу 
(призма, пирамида. цилиндр, конус, сфера) 

Бөлім 5.Бөлшектердің 
қосылыстары. Құрастыру 
сызбасы 

Жиынтық бiрлiгінің 3D-моделі. Зат формасын 
түрлендіру 

 
 

12.5.1.1 
Бөлшектерің жою және басып шығару арқылы 3D моделді 
түрлендіру 

Кескіндер арқылы  заттардың формаларын   
түрлендіру 

 
 

12.5.2.1 
Бөлшектерді ауыстыру арқылы 3D моделді түрлендіру 

Жиынтық бiрлiгінің 3D-моделі. Кітапханамен 
жұмыс 

 

12.6.2.1  
2D ажырайтын және ажырамайтын қосылыстарының  
құрастыру сызбасын дайындау (кiтапхананы пайдалану) 
12.6.2.2 
Жиынтық бiрлiгінің 3D-моделін орындау 

Бөлім 6: Техникалық, 
сәулет – құрылыс және 
ақпараттық  
графика элементтері 
Сәулет – құрылыс 
графикасының элементтері 
 

Құрылыс сызбаларының элементтері 12.6.3.1 
Әр түрлі ақпарат көздері мен жалпы ережелерді, шартты 
белгілерді қолдана отырып, құрылыс сызбаларын 
графикалық редакторларда орындау 



2 тоқсан 
Бөлім 6: Техникалық, 
сәулет – құрылыс және 
ақпараттық  
графика элементтері 
Сәулет – құрылыс 
графикасының элементтері 
 

Құрылыс сызбаларының элементтері 12.6.3.1 
Әр түрлі ақпарат көздері мен жалпы ережелерді, шартты 
белгілерді қолдана отырып, құрылыс сызбаларын 
графикалық редакторларда орындау 

Инфографика (сұлбалар, 
графикалар және 
диаграммалар) 
 

Әр түрлі саладағы инфографика 
 

12.6.4.1. 
Инфографика жөнінде жалпы мағлұматтарды білу  
12.6.4.2. 
Инфографика тәсілдері (сұлба, кестелер мен диаграммалар) 
арқылы зерттеу нәтижесін және ақпаратты визуализациялау 

Бөлім 8:  Жобалау және 
жобалау графикасы 
Жобалау әдістері 
 
Жобалау әдістері   
Шығармашылық идеяларды 
визуализациялау 

Жобалау әдістері. 
Жобалаудың негізгі кезендері 

 

12.8.1.1. 
Әр түрлі саладағы жобалау әдістерімен танысу және  
кезеңдерін анықтау  
 
 

Жобалау объектілеріне қойылатын талаптар 
 

12.8.1.2. 
Жобалау нысандарына қойылатын  негізгі эстетикалық, 
функциялдық талаптарды анықтау 

Графикалық құжаттар 
 

12.8.2.1 
Техникалық құжаттамалардың түрлеріне байланысты 
олардың құрамын және олардың ерекшеліктерін  білу және 
ажырата алу 

Шығармашылық идеяны визуализациялау. 
 

12.8.2.2 
Шығармашылық идеяларды визуализациялаудың әр түрлі 
құралдарың (эскиз, макет, сызба) білу және қолдану 

Жобалық іс – әрекет 
элементтері бар 
шығармашылық 
тапсырмалар 

Берілген тақырыпқа шығармашылық жоба. 
 

12.7.2.1 
Техника/дизайн/сәулет салалары бойынша жобалық іс – 
әрекет элементтері бар шығармашылық тапсырмаларды 
түрлі графика құралдарымен (қолмен 



орындалатың/компьютерлік графика/макеттеу) орындау 
 


	3D моделін (аксонометриялық проекция, техникалық сурет, жиынтық бiрлiк) жасауда көлемді денелерді модельдеу операцияларын қолдану (қаңқалы беттi жасау, бiрiктiру, қиылыстыру, алу, ұлғайту)

