
 

7М02108-Хореография білім беру бағдарламасы бойынша  

магистратураның шығармашылық емтихандарының бағдарламасы   

 
 

1. Жалпы ережелер 

1.1 Осы 7М02108-Хореография білім беру бағдарламасы бойынша түсу 

емтиханының бағдарламасы өнертану саласында ғылыми-практикалық 

дайындықты талап ететін білім беру бағдарламасына түсушілер үшін түсу 

емтиханын өткізу тәртібін белгілейді. 

1.2 «Қазақ ұлттық хореография академиясы» КАҚ (бұдан әрі – Академия) 

7М02108-Хореография білім беру бағдарламасына оқуға түсетін тұлғаларды 

қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 31 қазандағы №600 бұйрығымен бекітілген Жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларымен регламенттеледі. 

1.3 Емтиханның мақсаты талапкердің ғылыми-практикалық қабілеттерінің 

және ғылыми-зерттеу бағытындағы кәсіпті меңгерудің жеке алғышарттарының 

болуын тексеру, аналитикалық қызметке бейімділігін, жоғары мектептегі 

педагогикалық жұмысқа, хореографиялық өнер саласындағы кәсіби қызмет үшін 

қажетті балетмейстерлік қойылым жұмысы мен логикалық ойлау әлеуетін 

анықтау, сондай-ақ оқуға түсушінің оқу бағдарламасын сәтті меңгеруі үшін 

дайындық дәрежесін анықтау болып табылады. 

 

2. Магистратураға түсушілерге қойылатын талаптар  

Магистратураға түсушінің келесі білімі мен дағдылары болуы керек: 

1) магистратураға түсушінің хореографиялық өнер бағыты бойынша өнер 

бакалавры дәрежесі болуы тиіс. 

2) хореографиялық өнерді дамытудың инновациялық әдістері мен үрдістері 

туралы түсінігі болу, мәдениет пен өнер саласында құзыретті болу, әлемдік және 

отандық музыкалық, театр және хореография өнерінің дәстүрлері, жалпы және 

хореографиялық педагогика, балетмейстер өнері, хореографиялық білім беру 

әдістемесі бойынша теориялық білім мен практикалық дағдылар. 

 

3. Шығармашылық емтихандарды өткізу тәртібі 

3.1 Магистратураға түсушілер үшін шығармашылық емтихандар 

басталғанға дейін қабылдау комиссиясы жүзеге асырады: 

1) оқуға түсушілерге жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларының таңдалатын тобының мәселелері бойынша консультация 

беру, шығармашылық емтихан рәсімімен таныстыру; 

2) оқуға түсушілердің құжаттарын қабылдау және тексеруді ұйымдастыру; 

3) білім беру бағдарламаларының топтары бойынша шығармашылық 

емтихан өткізуді ұйымдастыру (емтихан материалдары беріледі және титулдық 

парақтарды ресімдеу тәртібі, нәтижелерді жария ету уақыты мен орны және 

апелляцияға өтініш беру рәсімі түсіндіріледі). 

3.2 Магистратураға шығармашылық емтихан қағаз форматында өткізіледі. 



3.3 Магистратураға шығармашылық емтихан: 

1) жазбаша жұмыс – рефераттан; 

2) білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан сұрақтарына 

жауаптардан тұрады. 

Рефератты қорғауды бағалау нәтижелерін жинақтау және білім беру 

бағдарламасы тобының профилі бойынша емтихан сұрақтарына жауап беру 

арқылы алынған балдардың жиынтығы қорытынды баға болып табылады.  

3.4 Әрбір шығармашылық емтихан бойынша ең жоғары балл саны 35 болуы 

тиіс. 

3.5 Түсу емтиханын өткізу қорытындылары баға ведомосімен, комиссия 

хаттамасымен ресімделеді. Комиссия хаттамасына төраға және қатысып отырған 

барлық комиссия мүшелері қол қояды. 

3.6 Түсу емтихандарының нәтижелері емтихан өткізілген күні жарияланады. 

3.7 Түсу емтиханын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. 

 

4. Шығармашылық емтиханның бағдарламасы 

Магистратураға түсушілерге арналған шығармашылық емтихан билеттер 

бойынша ауызша жауаптан және рефератты қорғаудан тұрады: 

4.1 Билеттер бойынша ауызша жауап. Емтихан билеті екі сұрақтан тұрады. 

Хореографиялық өнер және білім тарихы, хореографиялық пәндерді оқыту 

теориясы мен әдістемесі, балетмейстерлік тәсілдер мен балетмейстерлік 

шеберліктің технологиясы мен әдіснамасы, балетмейстерлік өнерді дамытудың 

жалпы процестері және хореографиялық өнер саласындағы педагогикалық ой 

саласындағы сұрақтарға ауызша жауап (билеттер бойынша). 

Магистратураға түсушіге жауап дайындау үшін 20 минут беріледі. Жауапқа 

дайындық кезінде ол ауызша жауап парағында жазба жүргізуге міндетті. 

Емтихан тапсыру барысында оқуға түсушілерге шығармашылық сынақ 

бағдарламасы шегінде сұрақтардың мазмұны бойынша да, пәннің кез келген 

бөлімі бойынша да қосымша сұрақтар қойылуы мүмкін. 

Сұрақтарға жауаптар хореографиялық өнердегі, білім мен 

шығармашылықтағы тарих пен қазіргі заманғы процестерді талдауды, жалпы 

мәдени өй-өрісін көрсетуді, таңдалған зерттеу тақырыбының ғылыми 

аспектісінде өз көзқарасын қалыптастыруды қамтиды. 

Билеттер бойынша ауызша жауап хореографиялық білім беру мәселелері 

бойынша білімін, хореографиялық өнер және өнертану саласындағы ғылыми 

зерттеулер әдістерін меңгеруді анықтайды. Хореография өнері саласында терең 

іргелі және кәсіби даярлықты талап ететін ғылыми-зерттеу қызметіне дайындық, 

заманауи ақпараттық технологияларды білу және меңгеру, балет 

спектакльдерінде жаңашыл ізденістерді енгізу. Талапкерге магистратураның 

Хореография бейіндік бағытына сәйкес келетін материалдарды (бар болған 

жағдайда ғылыми жарияланымдар, түрлі олимпиадаларға, конкурстар мен 

конференцияларға қатысу туралы сертификаттар мен дипломдар және т.б.) 

іріктеп, кәсіби портфолио дайындаған жөн. 

4.2 Рефератты ұсыну және қорғау. 

Реферат тақырыбын оқуға түсуші өзі таңдайды. 



Рефераттың құрылымы мен мазмұнына қойылатын талаптар: 

Реферат қабылдау емтиханын өткізгенге дейін үш жұмыс күнінен 

кешіктірмей жазбаша түрде ұсынылады, көлемі кемінде 15 бет. 

Реферат құрылымы: зерттеудің өзектілігі, теориялық және практикалық 

маңыздылығы, мақсаты мен міндеттері, қарастырылып отырған мәселенің 

зерттелу дәрежесі. Зерттеудің негізгі мәселесі зерттеу мәселесінің теориялық 

негіздемесін, таңдалған тақырып шеңберіндегі ғылыми білімді, болжамды 

зерттеу әдістерін, жоспарды, алдағы зерттеудің бір бөлімінің үзіндісін, жалпы 

сипаттама түріндегі гипотезаны қамтитын негізгі бөлімде ашылуы керек. 

Рефератқа кемінде 10 атаудан тұратын әдебиеттер тізімі қоса беріледі. 

Рефератта шетелдік, сондай-ақ қазақстандық авторларды зерттеу мәселесі 

бойынша библиографиялық тізімде көрсетілуі тиіс іргелі және жаңа әдебиеттер 

қолданылуы керек.   

Рефератты техникалық рәсімдеуге қойылатын талаптар – реферат кітап 

түрінде ұсынылуы тиіс, Times New Roman қарпі, 14 кегль, жоларалық интервал 

1, абзац шегінісі 1,25 см, мәтінді беттің ені бойынша созу, шеттері әдеттегідей, 

титулдық парақтың үлгісі осы бағдарламаның 1-қосымшасында берілген.  

 

5. Бағалау критерийлері  

Егер оқуға түсуші өзекті мәселені ұсынса, жеткілікті эрудицияны, 

аналитикалық ойлауды, ғылыми аппаратты меңгергенін, мәселені шешу 

жолдарын көрсеткен жағдайда, 24-35 балл қойылады. 

Егер оқуға түсуші мақсат пен міндеттерді жақсы тұжырымдаса, зерттеудің 

негізгі ережелерін қисынды түрде көрсетсе, 15-23 балл қойылады. Бірақ, бұл 

ретте, оның қарастырылатын мәселенің теориясы, тарихы және әдіснамасы 

мәселелері бойынша білім деңгейі жеткіліксіз.  

Егер оқуға түсуші зерттеу проблемасының мәнін нашар түсінгенін, жазбаша 

ғылыми баяндау дағдыларын жеткіліксіз меңгергенін көрсетсе, жұмыстың 

өзектілігі жеткілікті дәлелденбеген жағдайда, 7-14 балл қойылады. 

Егер оқуға түсуші зерттеудің практикалық маңыздылығының жоқтығын, 

көлемі аз (10 және одан аз бет), ғылыми аппаратты нашар меңгергенін, 

тақырыптың мамандық бейініне сәйкес келмейтінін көрсетсе, 0-6 балл 

қойылады. 

 

6. Емтихан сұрақтарының тізбесі 

1) Хореография өнерінің түрлері, стильдері мен жанрлары. 

2) Абай атындағы Мемлекеттік академиялық опера және балет театрының 

сахнасындағы ұлттық балеттер.  

3) Шара Жиенқұлова, Дәурен Әбіров, Зәуірбек Райбаев және Болат 

Аюхановтың хореографиялық мұрасы. 

4) Биді оқыту әдістемесінің негізгі принциптері. 

5) А. Селезнев атындағы АХУ-дың қалыптасу және даму тарихы.. 

6) М.Ж. Тілеубаевтың шығармашылық қызметі. 

7) Мәдениет, салт-дәстүрлер және олардың ұлттық хореографияның 

қалыптасуына әсері. 



8) Балет спектакльдеріндегі халық хореографиясы мұрасының үлгілері. 

9) Ағарту және Романтизм дәуірінің жетекші балетмейстерлері: Ж.Ж. Новерр, 

Ж. Доберваль, К. Блазис, А. Бурнонвиль, А. Сен-Леон. 

10) Әлемдік хореографиялық өнердің дамуына Орыс жыл мезгілдерінің әсері. 

11) А.В. Селезневтің педагогикалық және шығармашылық қызметі. 

12) Балет және әдебиет. 

13) А.Я. Ваганованың әдістемесі. 

14) Қазақстанның халық би ансамблі. 

15) С.И. Көшербаеваның шығармашылық және педагогикалық қызметі. 

16) Болашақ балет әртістерін даярлауда рухани және адамгершілік тәрбиенің 

рөлі. 

17) Ш. Жиенқұлованың орындаушылық және педагогикалық қызметі. 

18) Классикалық хореографиялық мұра және оның болашақ педагогтар мен 

балетмейстерлерді тәрбиелеу жүйесіндегі рөлі. 

19) Петербург және Мәскеу балет мектептері: қалыптасу және даму тарихы. 

20) З.М. Райбаевтың шығармашылық қызметі, оның балеттері. 

21) Заманауи хореография мектептері бастаудан бүгінгі күнге дейін. 

22) Балет сахнасындағы қазақстандық композиторлардың шығармалары. 

23) Г.С. Уланованың шығармашылық қызметі және оның қазақ балетін 

дамытудағы рөлі. 

24) Б.Г. Аюхановтың балет эстетикасы. 

25) Музыканың, хореографиялық мәтіннің, сурет пен хореографиялық туынды 

образының өзара байланысы. 

26) Ю. Григоровичтің шығармашылық жолы және оның Қазақстан балет 

театрлары сахнасындағы балеттері. 

27) Драматургияның негізгі заңдары және оларды хореографиялық шығармада 

қолдану. 

28) Кеңестік балеттің әлемдік хореографияның дамуына әсері. 

29) Хореографиялық шығармадағы музыка, оның мәні. 

30) Балет өнерінің ұлы реформаторы – Ж.Ж. Новерр. 

31) Балет драматургиясының заңдары – негізгі бөліктері. 

32) Хореодрама. Балетмейстер Р.В. Захаровтың рөлі және оның «Бақшасарай 

фонтаны» балеті. 

33) Заманауи хореография мектептері. 

34) Қазақстандағы заманауи хореография балетмейстерлерінің қызметі. 

35) Классикалық мұра: А. Аданның «Жизель» балеті. 

36) Джордж Баланчиннің балеттегі неоклассикалық стильді дамытудағы рөлі. 

37) А.Бородиннің «Князь Игорь» операсынан Половцы билерінің мысалында 

композицияны талдау. 

38) Би фольклоры және оның сахналық интерпретациясы. 

39) Сипатты би мектебінің негізін қалаушылар. 

40) Классикалық хореографияның музыкалық формалары мен стильдері. 

Классикалық би хореографияның мәнерлі  құралдарының тұрақты жүйесі 

ретінде. 

41) Халық-сахналық бидің терминологиялық аппараты. 



42) А.Я. Ваганованың классикалық биді оқыту жүйесінің мәні. 

43) Классикалық би бойынша оқу-әдістемелік әдебиеттерге шолу. 

44) Ерлердің классикалық биі. Н.И. Тарасовтың педагогикалық жүйесі. 

45) Халық биі би өнері түрлерінің даму көзі ретінде. 

46) Қазақ биінің шығу тегі. 

47) Қазақстандағы балет театрының дамуына авторлық көзқарас. 

48) Хореография бойынша сабақтарды музыкалық сүйемелдеудің ерекшеліктері. 

49) Балет сыныбында концертмейстермен жұмыс істеу әдістемесі. 

50) Әлемдік балет репертуары. 

51) Қазақ ұлттық хореографиясының дамуына авторлық көзқарас. 

52) Классикалық би мектебінің қалыптасуы. 

53) Қазіргі кезеңдегі классикалық бидің дамуының негізгі бағыттары мен 

үрдістері. 

54) Ресейлік және қазақстандық авторлардың классикалық би бойынша арнайы 

және әдістемелік әдебиеттерін талдау. 

55) Хореографиялық мұра және оның классикалық биді дамытудағы маңызы. 

56) Қазақстанда заманауи бидің пайда болуы және дамуы. Ж.Байдаралин. 

57) Классикалық, халық-сахналық немесе қазақ биі бойынша сабақтарды 

музыкалық сүйемелдеудің әдістемелік негіздері (оқуға түсушінің қалауы 

бойынша біреуі). 

58) Станок жанындағы экзерсисте комбинацияларды құрудың негізгі 

принциптері (таңдау бойынша пән) 

59) Бидің суреті – хореографиялық туындының мәнерлі құралы ретінде. 

60) Классикалық би бойынша оқу-әдістемелік әдебиеттерге шолу. 

 

7. Ұсынылатын әдебиеттердің тізімі 
а) негізгі әдебиеттер 

1) Красовская В. Западноевропейский балетный театр: От истоков до середины 

XVIII века. – С-Петербург., М., Краснодар: Планета музыки, Лань: 2008 

2) Новерр Ж.Ж. Письма о танце. М.-Л.: Искусство. 1965 

3) Худеков С.Н. Всеобщая история танца. – М.: ЭКСМО, 2009 

4) История хореографии Казахстана/ Авт.  Т.А. Кишкашбаев, А.Б. Шанкибаева, 

Л.А. Мамбетова, Г.Т. Жумасеитова, Ф.Б. Мусина. - Алматы: ИздатМаркет, 

2005 

5) Сарынова Л.П. Балетное искусство Казахстана. – Алма-Ата, 1976 

6) Жумасеитова Г.Т. Страницы казахского балета, Астана, 2001 

7) Аюханов Б.Г. Биография чувств. - Алматы: Сорос-Казахстан, 2001 

8) Ванслов В. В. Изобразительное искусство и музыка. – Л.: Искусство,1977. 

9) Избранное.  Искусствознание Казахстана. – Алматы: Әдебиет әлемі, 2013. – 

Т.22. – 404 с. 

10) Искусство казахов зарубежья: изобразительное, декоративно-прикладное и 

театральное искусство.  2-книга. – Алматы: Evo Press, 2014. – 528 б. 

11) Мусалаев Н.Н., Баженов Р.А., Мендыбаев С.К., История и культура 

Казахстана как предмет культурологии / Алматы, 1998  



12) Ветошкин, А.П. Философия: учебник / А. П. Ветошкин, С. И. Некрасов, Н. А. 

Некрасова. - Москва: Проспект, 2016. - 560 с.  

13) Философия: учебник для студентов высших учебных заведений / [В. В. 

Миронов и др.]. - Москва: Норма, Инфра-М, 2016. - 911 с.  

14) Константинов Н.А. и др. История педагогики: учебник для студентов пед. 

институтов / Н.А. Константинов, Е.Н. Медынский, М.Ф. Шабаева – 5-е изд., 

доп. и переаб. – М.: Просвещение, 1982г. – 447 с., ил. 

15) Кульбекова, А.К. Педагогика профессионального хореографического 

образования. Монография. – Астана, 2016. – 296 с. 

16) Казакова А.Г. Педагогика профессионального образования: Монография. – 

М.: Экон-Информ, 2007. 

17) Силкин П.А. История и теория балетной педагогики. Классический танец: 

учеб. пособие / П.А. Силкин. – СПб: Академия Русского балета имени А.Я. 

Вагановой, 2014. – 312с. 

18) Зайцев В.С. Педагогические технологии: элективный курс для подготовки 

бакалавров и магистров. – В 2-х книгах. – Книга 1. – Челябинск, ЧГПУ, 2012 

– 424с. 

19) Ваганова А.Я. Основы классического танца. Издание 6. Серия «Учебники для 

вузов. Специальная литература» – СПб.: Издательство «Лань», 2000. – 192с. 

 

б) қосымша әдебиеттер 

1) Материалы международных, республиканских, внутривузовских научно-

практических конференций по проблемам хореографического искусства и 

хореографического образования за последние 3 года. 

2) Грабельных Т.И. Дипломные и курсовые работы по социологическим 

специальностям: подготовка, оформление и защита: учеб. – метод. пособие / 

Т.И. Грабельных. – 2-е изд., перераб. и доп. – Иркутск: Иркут. ун-т, 2006. – 

162 с. 

3) Бахрушин Ю.А. История русского балета. – М., 1977г., 275 с. 

4) Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. – М.: Искусство, 

1987г., 560 с. 

5) Кульбекова А.К., Ізім Т.О. Теория и методика преподавания казахского 

танца. Учебник. – Астана: 2012. – 200 с., илл. 

6) Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа: Учебное 

пособие / Пер. с нем. В. Штакенберга. – 3-е изд., стер. – СПб.: Издательство 

«Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2016. – 128с. 
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