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1. Жалпы ережелер 

1.1 Осы 7М02107-Өнертану білім беру бағдарламасы бойынша 

шығармашылық емтихан бағдарламасы М034-Өнертану саласына түсушілер 

үшін шығармашылық емтихан өткізу тәртібін белгілейді. 

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

білім беру бағдарламаларына 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 Негізгі мақсаты – балет өнерінің тарихы мен теориясы, оның өнердің 

басқа түрлерімен өзара байланысы саласында білім алу, жоғары мектепте 

ғылыми және педагогикалық жұмыста әлеуетке ие болу, өнер мен мәдениет 

саласында кәсіби білім мен дағдыларға ие болу. 

 

2. Магистратураға түсушілерге қойылатын талаптар  

Магистратураға түсушінің келесі білімі мен дағдылары болуы керек: 

1) Магистратураға түсушінің өнер бакалавры дәрежесі, жалпы білім беретін 

және зияткерлік деңгейі, аналитикалық ойлауы, ғылыми жарияланымдары, 

бейінді саладағы шетелдік, халықаралық және республикалық 

конференцияларға (өнер тарихы мен теориясы, хореография, балет, би өнерінің 

режиссурасы) қатысқаны туралы сертификаттары болуы тиіс. 

2) көркем сынның түрлі жанрларында авторлық жұмыс жасау қабілеті: 

рецензиялар, аналитикалық мақалалар, шығармашылық портреттер, 

проблемалық очерктер, өнер туындысын көркем-эстетикалық талдау негізінде 

эссе; өнер туындыларын жасау мен қайта құруда ғылыми кеңесші, редактор 

ретінде практикалық қатысу, хореографиялық шығармалар мен театрлық 

қойылымдарға жан-жақты талдау жүргізу қабілеті. 

 

3. Білім беру бағдарламасының пререквизиттері  

3.1 Магистратураға жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген 

тұлғалар қабылданады. 

3.2 Бакалавриатта оқу кезінде міндетті пәндер тізбесіне кіретін келесі 

пәндер магистратурадағы 7М02107-Өнертану білім беру бағдарламасының 

пререквизиттері болып табылады: 

1) Сын шеберлігі 

2) Сын бойынша семинар 

3) Өнер теориясы 

4) Қазіргі заманғы сын 

5) Қазіргі өнертану 
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4. Шығармашылық емтихандарды өткізу тәртібі  

4.1 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). 

4.2 Магистратураға шығармашылық емтихан қағаз форматында өткізіледі. 

4.3 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.  

4.4 Әрбір шығармашылық емтихан бойынша ең жоғары балл саны 35 болуы 

тиіс. 

4.5 Түсу емтиханын өткізу қорытындылары баға ведомосімен, комиссия 

хаттамасымен ресімделеді. Комиссия хаттамасына төраға және қатысып отырған 

барлық комиссия мүшелері қол қояды. 

4.6 Түсу емтихандарының нәтижелері емтихан өткізілген күні жарияланады. 

4.7 Түсу емтиханын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. 

 

5. Шығармашылық емтиханның бағдарламасы  

Магистратураға түсушілерге арналған шығармашылық емтихан билеттер 

бойынша ауызша жауаптан және рефератты қорғаудан тұрады: 

5.1 Тұсаукесермен рефератты қорғау. 

Реферат тақырыбын оқуға түсуші өзі таңдайды. 

Шығармашылық емтихан – таңдалған тақырып бойынша рефератты қорғау. 

Ұсынылатын реферат ұлттық хореография тарихымен, қазақ балет өнерінің 

дамуындағы теориялық аспектілермен байланысты болуы тиіс. Рефераттың 

тұжырымдамасы жаңа және әзірлемесі дербес болуы керек. 

5.1.1 Рефератқа қойылатын талаптар: 

Рефератта хореографияның даму тарихы, балет өнерінің теориялық 

аспектілері, хореографияның әртүрлі бағыттарының заманауи мәселелері мен 

перспективалары қарастырылуы керек. Ұсынылған рефератта болашақ 

магистрлік диссертацияның тақырыбы, оның өзектілігі мен жаңалығы негізделуі, 
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жұмыстың негізгі мазмұны көрсетілуі мүмкін. Реферат қабылдау комиссиясына 

басқа қажетті құжаттармен бірге екі данада ұсынылады. 

5.1.2 Рефераттың көлемі 10-15 бет болуы керек. Рефератқа кемінде 10-15 

атаудан тұратын әдебиеттер тізімі қоса беріледі. Библиографиялық тізімде 

зерттеу мәселесі бойынша іргелі және жаңа әдебиеттер болуы керек. 

5.1.3 Рефератқа кемінде 10 атаудан тұратын әдебиеттер тізімі қоса беріледі. 

Библиографиялық тізімде зерттеу мәселесі бойынша іргелі және жаңа әдебиеттер 

болуы керек. Рефераттың цитаталық материалы ғылыми жұмыстардың 

нормативтеріне сәйкес рәсімделеді (әдебиеттер көзі көрсетілген сілтеме, 

беттердің нөмірі міндетті түрде көрсетілуі керек). Цитаталық материал реферат 

мәтінінің жалпы көлемінің 20%-інен аспауы тиіс. Мәтін бір интервалмен 

басылуы керек. Шеттері: оң жағы – 10 мм., сол жағы – 30 мм., жоғарғы және 

төменгі жағы – 20 мм. беттерді нөмірлеу – өтпелі. Бет нөмірі парақтың төменгі 

оң жағына қойылады.  

5.1.4 Рефератқа өнертану саласындағы ғылыми дәрежесі бар тұлғаның қолы 

және жұмыс орнының мөрі қойылған рецензия ұсынылуы тиіс. 

5.1.5 Реферат шығармашылық емтихан өткізілгенге дейін кемінде үш 

жұмыс күні бұрын жазбаша түрде ұсынылады, жазбаша жұмысты талапкер 

ағымдағы жылдың 6 шілдесінен кешіктірмей қабылдау комиссиясының 

электрондық мекенжайына (admissions-vpo@balletacademy.kz) жібереді. 

5.2 2-шығармашылық емтихан – билеттер бойынша ауызша жауап. 

5.2.1 Ауызша емтихан өнер тарихы мен теориясы, өнерді дамытудың жалпы 

процестері саласындағы сұрақтардан тұрады (билеттер бойынша). Оқуға 

түсушіге ауызша емтиханға арналған сұрақтардың үлгі тізбесі алдын ала 

беріледі. 

5.2.2 Магистратураға түсушіге жауап дайындау үшін 15 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. 

5.2.3 Сұраққа жауап өнер тарихын, өнердегі қазіргі заманғы процестерді, 

әлемдік және ұлттық мәдениет пен өнердің дамуының теориялық аспектілері мен 

мәселелерін талдауды көздейді. 

Талаптар: жауаптардың анықтығы, қисындылығы және дәлдігі, теориялық 

білім, ой-өріс деңгейі, дәлелділік, әдеби сауатты сөйлеу. 

 

6. 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 

mailto:admissions-vpo@balletacademy.kz
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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. 

 

7. Емтихан сұрақтарының тізбесі 

1) Хореографиялық өнердің пайда болуы мен дамуы. Хореографиялық өнердің 

ерекшеліктері. 

2) Орта ғасырдағы хореографияның өзін-өзі анықтау жолдары. Италия, 

Франция, Англия, Австрияда балеттің пайда болуы. 

3) XVII ғасырдағы Ренессанс және классицизм дәуірінің балет театры. Люлли, 

Пьер Бошанның дәуірі. 

4) Ағарту дәуірі. Әдебиет, музыка және хореография саласындағы 

ағартушылық қозғалыстың жалпы сипаттамасы. Би техникасын жетілдіру. 

5) Новерр – балет реформаторы. Балетті драматизациялаудың алғашқы 

тәжірибелері. Әсерлі балет. «Би және балет туралы хаттар». 

6) Әсерлі балетті бағындыру. Карло Блазистің мұрасы. 

7) Батыс Еуропа балет театрындағы Романтизм алдындағы кезең. 

8) Париж музыка академиясы. Көрнекті орындаушылар. 

9) Романтизм дәуірі. Балетте жаңа бағыттың қалыптасуының басталуы. Ең ірі 

балетмейстерлер, романтизм дәуірінің орындаушылары. 

10) Орыс балеті дамуының негізгі кезеңдері. Бастаулары. Крепостнойлық театр. 

11) Батыс Еуропа хореографтары және олардың орыс балетіне қосқан үлесі. 

12) XVIII ғасырдағы, XIX ғасырдың басындағы орыс балетінің жалпы 

сипаттамасы. 

13) И. И. Вальберхтің шығармашылығы. 

14) Шарль Дидло шығармашылығының орыс балетінің дамуындағы рөлі мен 

маңызы. 

15) Балет театрының «Пушкинианасы». 

16) Мариус Петипаның дәуірі. 

17) Дягилевтің «Орыс мезгілдері» және Батыс Еуропа балетінің қайта өрлеуі  

18) Көрнекті балерина Анна Павлованың шығармашылық қызметі 

19) Горскийдің шығармашылық қызметі, оның классикалық мұраны сақтауға 

қосқан үлесі. 

20) Хореограф Лопуховтың шығармашылық ізденістері. 

21) Хореограф М. Фокиннің шығармашылық қызметі. 

22) Марина Семенованың орындаушылық өнері. 
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23) Балет театрының «Шекспирианасы» 

24) Заманауи бидің пайда болуы және дамуы. 

25) Еркін би. А. Дунканның шығармашылығы 

26) Хореографияның өнердің басқа түрлерімен байланысы, хореографиялық 

өнерде жаңа стильдер мен жанрлардың пайда болуы. 

27) Қазіргі хореографияның негізгі бағыттары. 

28) Постмодерн биінің теориялық алғышарттары. Америкадағы постмодерн биі. 

29) Хореограф Акрам Хан. Пластикалық тілдің өзіндік ерекшелігі. 

30) Уильям Форсайт және Франкфурт балеті. 

31) Шығыс рухани тәжірибелерінің М.Бежардың жұмысына әсері. 

32) Иржи Килианның пластикалық тілінің ерекшеліктері. 

33) Матс Эктің шығармашылығы. 

34) Мерс Каннингемнің жаңа қозғалыстар ізденісі. 

35) Н. Дуато шығармашылығы, классикалық балет тақырыбындағы 

қойылымдар. 

36) Стив Пакстон және байланыс импровизациясы. 

37) Уильям Форсайттың импровизация технологиясы. 

38) Ролан Петидің шығармашылығы. Ролан Пети мен Рене Жанмердің 

шығармашылық одағы. 

39) Уильям Форсайт және Франкфурт балеті. 

40) М. Эктың «Жизелі» және Акрам ханның «Жизелі». 

41) Жаңа француз биі. 

42) Начо Дуатоның авторлық стилі. 

43) Балет театрының «Шекспирианасы». 

44) Қазақстандағы хореографияның даму бастаулары мен қалыптасуы. 

45) Ұлы Отан соғысы жылдарында балет театрының дамуы. 

46) ХХ ғасырдың 50-70 жылдарындағы ұлттық балет театрының дамуы. 

47) ХХ ғасырдың 80-2000 жылдарында ұлттық балет театрының дамуы. 

48) Әбіров – қазақтың тұңғыш кәсіби балетмейстері. 

49) Хореограф Зәуір Райбаевтың шығармашылық қызметі. 

50) Хореограф Мыңтай Тілеубаевтың шығармашылық қызметі. 

51) Хореограф Болат Аюханов, авторлық балет ұжымын құру және дамыту. 

52) Тәуелсіздік кезеңінде ұлттық балет театрының дамуы. 

53) Шара Жиенқұлова – қазақтың тұңғыш бишісі. 

54) Ұлттық халық би ансамбльдерін дамыту. 

55) Қазақстанда заманауи бидің дамуы: хореографтар, ұжымдар, орындаушылар. 

56) Қазақстан хореографиясындағы теориялық ойдың дамуы. 

57) Қазақ хореографтарының шығармашылығындағы ұлттық спектакльдер. 

58) Ұлттық балет мектебінің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. 

59) Абай атындағы Мемлекеттік академиялық опера және балет еатрының 

шығармашылық қызметінің қалыптасуы мен дамуы.  

60) Бейнелеу өнерінің түрлері, жанрлары, стильдері мен бағыттары. 
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61) Ежелгі Египет өнері. 

62) Ежелгі Греция өнері. 

63) Орта ғасыр өнері. 

64) Қайта өрлеу дәуірінің өнері: көрнекті жасаушылар, танымал туындылар. 

65) ХІХ ғасырдағы Батыс Еуропа бейнелеу өнері. 

66) XX-XXI ғасырлардағы қазіргі батыс өнері. 

67) Ежелгі орыс бейнелеу өнері 

68) XVII-XVIII ғасырларда Ресейде бейнелеу өнерінің дамуы. 

69) ХІХ ғасырдағы орыс өнері: жасаушылар, шығармалар. 

70) ХХ ғасырдағы орыс өнері. 

71) Қазақ мәдениетінің бастауы. Дәстүрлі қазақ мәдениеті. 

72) Қазақстанда бейнелеу өнерінің кәсіби мектебін дамыту. Алғашқы 

суретшілер. 

73) Кеңестік кезеңдегі Қазақстан өнері. 

74) Қазақстанның қазіргі заманғы бейнелеу өнері және архитектурасы. 

75) Ежелгі дәуір, Орта ғасыр және Қайта өрлеу дәуірінің музыкалық мәдениеті 

76) XVII-XVIII ғасырлардағы музыкалық өнер. 

77) Классицизм дәуіріндегі музыкалық мәдениет. Музыкадағы классицизм 

принциптері. 

78) Музыкалық романтизм. Шуберт, Шуман, Лист, Шопен, Григ, Вагнердің 

шығармашылығы. 

79) Музыкалық өнердегі импрессионизм. 

80) ХХ ғасырдағы Батыс Еуропа музыкалық мәдениетінің негізгі үрдістері. 

81) XIX ғасырдың басына дейін Ресейдің музыкалық мәдениеті. 

82) Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородиннің «Құдіретті тобы».  

83) Шығармашылығы композитор П. И. Чайковский 

84) 19-20 ғасырлардағы композиторлардың шығармашылығы. Рахманинов, 

Стравинский 

85) ХХ ғасырдың басындағы Ресейдің музыкалық мәдениеті. Мясковскийдің, 

Глиердің шығармашылығы. 

86) Кеңес композиторларының шығармашылығы (С.Прокофьев,                               Д. 

Шостакович, Г. Свиридов, Р. Щедрин, А. Шнитке). 

87) Қазақ музыкалық шығармашылық дәстүрлері. Музыкалық фольклор. 

88) ХІХ ғасырдағы белгілі қазақ халық композиторлары мен күйшілері. 

89) ХХ ғасырдағы қазақ музыкалық мәдениеті. 

90) Қазақстанның кәсіби композиторлық және орындаушылық мектебі. 

 

8. Ұсынылатын әдебиеттер 

а) негізгі әдебиеттер 

1) Красовская В. История западно-европейского балетного театра. Очерки 

истории. От истоков до середины XVIII века. 2-е изд. - СПб.: Лань, 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2008. - 320 с.  
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2) Красовская В. История западно-европейского балетного театра. Очерки 

истории. Эпоха Новерра. - СПб.: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2008 — 286 с. 

3) Красовская В. История западно-европейского балетного театра. Очерки 

истории.  Предромантизм - СПб.: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2008 — 402 с. 

4) Красовская В. История западноевропейского балетного театра. Очерки 

истории. Романтизм. - СПб.: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2008 - 365 с.  

5) Красовская В.М. Русский балетный театр от возникновения до середины ХІХ 

века. 2-е изд, испр.   СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», 2008. – 384 с.: ил. (Мир культуры, истории и философии). 

6) Красовская В.М. Русский балетный театр начала ХХ века. Хореографы. 2-е 

изд., испр.  СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», 2009. – 656 с.: ил. (Мир культуры, истории и философии). 

7) Красовская В.М. Русский балетный театр начала ХХ века. Танцовщики. 2-е 

изд., испр.  СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», 2009. – 528 с.: ил. (Мир культуры, истории и философии). 

8) Красовская В.М. Русский балетный театр второй половины ХІХ века. 2-е изд, 

испр.  СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 

2008. – 688 с.: ил. (Мир культуры, истории и философии). 

9) Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет». М., 2014.  

10) Семинар по театральной критике. Учебное пособие. Сост. Н. В. Песочинский. 

СПб. СПбГАТИ 2013 г.  

11) Введение в театроведение. Под ред. Юрия Барбоя. Спб, СпбГАТ, 2011 

12) Сарынова Л.П. Балетное искусство Казахстана. А-Ата, 1976. 

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

14) Жумасеитова Г.Т. Хореография Казахстана. Период независимости. Алматы: 

Жибек жолы, 2013. 

15) Ванслов В. В. Статьи о балете. – 1980. 

16) Лопухов Ф. М. Хореографические откровенности. – М., 1972. 

17) Гаевский В. Дивертисмент. М., 1980 г. 

18) Гаевский В. Дом Петипа. М., 2000. 

19) Алексидзе Г. Балет в меняющемся мире. СПб.: Композитор, 2014. 

20) Слонимский Ю. Драматургия балетного театра СпБ., Москва, Краснодар: 

Планета музыки, Лань, 2016. 

21) Галимжанова А.С., Глаудинова М.Б., Кишкашбаев Т.А., Шкляева С.А., 

Муратаев К.К., Елеукенова Г.Ш. История искусств Казахстана. Учебник. 

Алматы: Маркет, 2006. 

22) Ергалиева Р. Этнокультурные традиции в современном искусстве 

Казахстана. Алматы, 2002. 

23) Искусство. Объединяющее континент. Алматы- Москва, 2012. 

24) 100 шедевров искусства Казахстана. Живопись. Скульптура. Графика. - 

Алматы: ИД «Жибек жолы», 2009. 

25) Арсланов В.Г. История западного искусствознания XX века. М., 2003: 
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26) Гомбрих Э. История искусства. М., 1989. 

б) қосымша әдебиеттер 

1) Слонимский Ю. Чайковский и балетный театр его времени. М., 1956. 

2) Карп П. О балете. М., 1967.  

3) Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. М., 1971 г. 

4) Асафьев Б. О балете. Л., 1974. 

5) Материалы международных, республиканских, внутривузовских научно-

практических конференций по проблемам хореографического искусства и 

хореографического образования за последние 3 года. 

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

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

1987г., 560 с. 

8) История хореографии Казахстана: Учебник/Авт. Т. Кишкашбаев, А. 

Шанкибаева, Л. Мамбетова, Г. Жумасеитова, Ф. Мусина. – Алматы: 

ИздатМаркет, 2005. – 272 с. 

9) Тарасова О.Г. Музыка и хореография: Учебное пособие по курсу «Искусство 

балетмейстера». Для студентов балетмейстерских факультетов творческих 

вузов. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2016. – 

150 с. 

10) Ладыгин Л. Музыка и танец. К истории проблемы синтеза искусств в 

сценических формах хореографии. М, Московская консерватория, 1994. 

11) Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи. Л., 1971. 

12) Гаевский В., Гершензон П. Разговоры о русском балете. М., 2010. 


