
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы 

 

№ Пререквизиты 

модуля 

Наименование 

модуля/цикл 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

3-4 семестры 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2 (выбрать один) 

2 Социально-

гуманитарный    

Общеобразовательные 

дисциплины 

Лидерство и мотивация, Основы 

антикоррупционной 

деятельности 

Основы предпринимательской 

деятельности 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 3 (выбрать один) 

3 Истории 

хореографического 

искусства 

Базовые дисциплины Основы критики 

Хореографическая драматургия 

балета 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 4 (выбрать один) 

4 История, искусство 

и литература 

Базовые дисциплины История театра СНГ 

История драматического театра 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 5 (выбрать один) 

5 История, искусство 

и литература 

Профилирующие 

дисциплины  

История русской музыки  

Введение в гуманитарные науки 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 6 (выбрать один) 

6 История 

хореографического 

искусства 

Профилирующие 

дисциплины 

Мастерство критики 

Художественная критика 

5-6 семестры 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 7 (выбрать один) 

8 История и теория 

искусства 

Базовые дисциплины Актерское искусство и вопросы 

режиссуры 

Музыкальная драматургия 

балета 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 8 (выбрать один) 

9 История и теория 

искусства 

Базовые дисциплины Теория драмы 

Мифология в искусстве 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 9 (выбрать один) 

10 Изобразительного 

искусства и 

сценографии 

Базовые дисциплины История западно-европейского 

изобразительного искусства  

Источниковедение 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 10 (выбрать один) 

11 История и теория  

музыки 

Базовые дисциплины История казахской музыки 

Музыкальная драматургия 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 11 (выбрать один) 

12 Специальные 

дисциплины  

Базовые дисциплины Основные направления 

хореографического искусства 

ХХ-ХХI  века  

Новые танцевальные формы на 

театральной сцене 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 12 (выбрать один) 

 Специальные 

дисциплины  

Базовые дисциплины Семинар по критике 

История театрального дела 



ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 13 (выбрать один) 

13 Изобразительное 

искусство и 

сценография 

Базовые дисциплины История   русского и казахского 

изобразительного искусства 

Историография искусства: 

источники и методология 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 14 (выбрать один) 

14 Специальные 

дисциплины 

Базовые дисциплины Современная  критика 

Анализ спектаклей  современной 

хореографии 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 15 (выбрать один) 

15 Изобразительное 

искусство и 

сценография 

Базовые дисциплины История сценографии и костюма 

История мировых цивилизации 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 16 (выбрать один) 

16 История и теория 

музыки 

Профилирующие 

дисциплины  

Музыкальная критика и 

журналистика 

Источниковедение в аспекте 

искусствоведения 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 17 (выбрать один) 

 Специальные 

дисциплины 

Профилирующие 

дисциплины 
Основы редакторской работы 

История хореографических 

стилей 

7-8 семестры 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 18 (выбрать один) 

17 Менеджмент и 

реконструкция 

Базовые дисциплины Менеджмент в сфере культуры и 

искусства 

Театральное дело: становление, 

процессы развития 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 19 (выбрать один) 

18 Менеджмент и 

реконструкция 

Профилирующие 

дисциплины 

Реконструкция спектакля 

Просмотровый семинар 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 20 (выбрать один) 

19 Критика и научное 

исследование 

Профилирующие 

дисциплины 

Основы научного исследования 

Современные проблемы  науки и 

искусства 

 

 

  



 

Шифр и название модуля Модуль 2 Социально-гуманитарный    

Код и наименование дисциплины LMOAD 2108 Лидерство и мотивация, Основы 

антикоррупционной деятельности 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Доцент Сақтағанов Б., доцент Кожантаева Ж. 

Язык преподавания Казахский, Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты «Основы менеджмента», «Психология», История 

Казахстана (в рамках школьной программы); 

Основы права (в рамках школьной программы); 

Обществоведение (в рамках школьной программы); 

Курс всеобщей истории (в рамках школьной 

программы). 

Постреквизиты «Теория организации», «Деловые коммуникации», 

дисциплины по специальностям в зависимости от 

траектории обучения. 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

получение знаний о проблемах коррупции в Республике Казахстан, теоретических и 

практических подходах к противодействию коррупции, способах и методах разработки 

стратегии противодействия коррупции и путях еѐ применения. 

Цель – освоения дисциплины «Лидерство и мотивация, Основы антикоррупционной 

деятельности» - формирование навыков эффективного лидерство, включающего навыки 

целенаправленного воздействия на сотрудников с целью корректировки их трудового поведения 

и для понимания принципов и содержания правового регулирования антикоррупционной 

политики, направлений, форм и методов предупреждения и пресечения коррупционных. 

Знать:  

• Теоретические и исторические основания лидерства и мотивация; 

• Традиционные и новые теории менеджмента и лидерства 

• Принципы целеполагания; 

• Виды и методы организационного планирования; 

• Основные теории и концепции взаимодействия людей в организации; 

• Принципы и методы мотивации; 

• Основы групповой динамики и командообразования; 

• Принципы создания коропоративных концепций и концепция развития организации; 

• Меры по противодействию коррупции в Республике Казахстан. 

 

Уметь:  

• Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

• Организовывать командное взаимодействие для решение управленческих задач; 

• Диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 



•    Разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации; 

•     Диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели принятия 

этических управленческих решений; 

•        Правильно применять положения актов антикоррупционного законодательства Республики 

Казахстан в практической деятельности по предстоящему должностному предназначению. 

Иметь навыки: 

• Современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации; 

•     Современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

•      Навыками деловых коммуникаций; 

•      Методами планирования деловой карьеры; 

•       Анализа целей и приоритетов антикоррупционной политики государства, а также принципов 

и форм ее реализации. 

Краткое содержание дисциплины 

Курс «Лидерство и мотивация» входит в число дисциплин профессионального цикла 

(дисциплины по выбору). Изучение дисциплины базируется на знаниях полученных студентами 

при изучении: дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла базовой части. 

Теоретико-методологические основы понятия «коррупции». Совершенствование социально-

экономических отношений казахстанского общества как условия противодействию  коррупции. 

Психологические особенности природы коррупционного поведения. Формирование 

антикоррупционной культуры. Особенности формирования антикоррупционной культуры 

молодежи. Этнические особенности  формирования антикоррупционной культуры. Правовая 

ответственность за коррупционные деяния. Морально-этическая ответственность за 

коррупционные деяния в различных сферах. 

Правовые основы регулирования культуры Казахстана. Правовое регулирование культуры: 

основные виды и типы. Структура культурных организаций по законодательству. Обязанности 

государства в области культуры. Правовые основы культурно-творческой деятельности. 

Правовые основы PR  и рекламы в культурных организациях. Правовая охрана авторских и 

смежных прав. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Зуб А.Т., Смирнов С.Г. Лидерства в менеджменте. – М., 1999. 

2. Кричевский Р.Л. Психология лидерства. – М., 2007. 

3. Лидерство и власть. Процессы идентичности в группах и организациях. Х.: изд-во 

Гуманитарный центр. 2012-408 с. 

4. Мотивация замысла. Перев. с польск. Под ред. А.Коляньчик, Б.Войцишке, 2015, 978-617-

7022-39-7 

5. Мотивация персонала.Инструменты мотивации.Мерманн Э, 2015 

6. Мотивация в организациях. Кирхлер Э., Родлер К, 2008 Перев. с нем. 



7. Психология и психоанализ власти. Т 1,2. Хрестоматия. / Сост. Д..Я. Райгородский. – 

Самара.,2016. 

8. Психология лидерства: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Мн., 2004. 

9. Рамазанов А. Управление собственностью: учебное пособие. – Астана: Фолиант, 2015.-224 

с. 

10. Филонович С.Р. Лидерства и практические навыки менеджера: 17-модульная программа для 

менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. - М., 1999. 

11. Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-

V ЗРК.  

12. О государственной службе: Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V 

ЗРК 

13. Положение об Агентстве РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе): 

Указ Президента РК от 22 июля 2019 года №74. 

14. Мауленов Г.С. «Коррупция и преступность в Республике Казахстан: понятие, признаки, 

предупреждение» - Астана, 2009 

15. Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, утвержденная 

Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 

16. Антикоррупционная правовая политика: учеб. пособие / Е. Алауханов. - Алматы: Заң 

әдебиетi, 2009. - 256 с.  

17. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие / под общей редакцией д. б. н., 

профессора Б. С. Абдрасилова. – Астана: Академия государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан, 2016. 

 

 

Наименование модуля Модуль 2 Социально-гуманитарный    

Код и наименование дисциплины OPD 2108 Основы предпринимательской деятельности 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Кожантаева Ж.К. – доцент  кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты Школьный курс 

Постреквизиты После изучения дисциплин,  студентам необходимо 

самостоятельно развивать полученные правовые знания 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – является обучение студентов теоретическим основам и практическим навыкам 

организации предпринимательской деятельности предприятий в конкурентных условиях. 

Знать – теоретические и практические основы организации предпринимательской 

деятельности; 

Уметь – верно принимать решения по организации и функционированию предпринимательской 

деятельности; 

Иметь навыки - знания общеэкономической теории 



Краткое содержание дисциплины 

Предпринимательство в экономике необходимо рассматривать как важнейший фактор 

ускорения  социально – экономического развития. Инициатива, риск, знание и умение 

предпринимателей позволяют с максимальной эффективностью использовать все 

экономические ресурсы, стимулировать экономический рост. Формирование 

предпринимательского мышления является одним из непременных условий подготовки 

квалифицированных специалистов. Предпринимательство – это самостоятельная, инициативная 

деятельность  коллективов или отдельных лиц в хозяйственной сфере, осуществляемая ими на 

свой риск и под собственную ответственность с целью получения дохода, создания условий для 

развития и расширения сферы деятельности. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль – устный экзамен 

Условия для получения кредитов  
Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и особенная части). Алматы. 

2. Буров, В.Ю. Основы предпринимательства: учебное пособие / В.Ю. Буров. – Чита, 2011. – 

441 с. 

3. Круглова Н. Ю. Основы  бизнеса  (предпринимательства): учебник / Н.Ю. Круглова. – М.: 

КНОРУС, 2010. – 544 с. 

4. Набатников  В.М. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие/В.М. 

Набатников. – Ростов-на Д.: Феникс, 2011 – 256 с. 

5. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы. Учебное пособие. В.П. 

Попков; Е.В. Евстафьева. СПб.: Питер, 2011.- 352 с. 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 3 Истории хореографического искусства 

Код и наименование дисциплины OK 2213 Основы критики 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Джумасеитова Г.Т. – профессор кафедры 

искусствоведения и арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты Современный театральный процесс 



Постреквизиты Мастерство критики, Семинар по критике 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – ознакомление обучающихся с основами научно-исследовательской работы, основными 

жанрами и видами художественной критики, основными этапами создания творческих 

критических работ.  

Знать - ключевые понятия дисциплины, основные термины и труды по специальности, тексты 

первоисточников, включенных в список основной рекомендуемой литературы, различные 

формы и направления театрального искусства. 

Уметь – принимать практическое участие в пропаганде театрального и хореографического 

искусства, в том числе с использоваием возможностей современных информационных 

технологий.  

Иметь навыки - -  свободного владения театральной и балетной терминологии; навыками сбора 

материалов по заданной теме, работы с рукописными материалами, проведение небольших 

интервью.  

Краткое содержание дисциплины 

Ознакомление с основами создания статей в различных жанрах: рецензии, анализ пьес, 

творческий портрет. Изучение навыков устного рецензирования увиденных спектаклей и 

подготовка обучающихся к овладению профессиональными навыками деятельности теоретика 

и критика искусства.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль – курсовая работа 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, написание статей и письменных работ, 

своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Гвоздев А. Театральная критика. Л., 1987.  

2.  Семинар по театральной критике. Учебное пособие. Сост. Н. В. Песочинский. СПб. СПбГАТИ 

2013 г. 

3. Клявина Т. А. О процессах включения зрительного зала в систему спектакля // Искусство и 

общение. Л., 1984. 

4. Гринер В. А. Ритм в искусстве актера. М., 1966. 

5. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. М., 1969. 

6. Крымова Н.А. Имена. Избранное. В 3-х книгах. М., 2005.  

7. Григорьев А. Театральная критика. Л., 1985.  

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

 

 

Наименование модуля Модуль 3 Истории хореографического искусства 

Код и наименование дисциплины HDB 2213 Хореографическая драматургия балета 

Семестр 3 

Количество кредитов 

дисциплины 

5 



Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Саитова Г.Ю. - профессор кафедры искусствоведения и 

арт-менеджмента  

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты «Искусство балетмейстера», «Основы режиссуры», 

«История мирового театра», «Музыкальная драматургия 

в балете» 

Постреквизиты Искусство режиссур 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - ознакомить студентов особенностями балетной драматургии, закономерностями 

структуры текстов либретто. Раскрыть вопросы взаимодействия литературного и музыкального 

компонентов в рамках целостного произведения на всех уровнях  

Знать - теоретические, методические и технологические достижения науки и практики в области 

современной балетной хореографии; элементарные основы хореографической драматургии; 

основные   творческие опыты и стилистические особенности балетмейстеров прошлых лет и 

современности. 

Уметь - использовать на практике знания и проявлять способность понимания: специфику 

смежных искусств – музыку, живопись, архитектуру, кино 

Иметь навыки - творческого мышления и анализа; написания либретто, сценарий 

Краткое содержание дисциплины 

Дать основные теоретические понятия драматургии,  вооружить студентов знанием 

первоисточников и основ хореодрамы. Знакомство с закономерностями и особенностями 

развития драматургии, драматического произведения; основы технологии сценарного 

мастерства.  Раскрыть этапы организации работы по написанию балетного либретто, сценарий. 

Умение работать с литературным первоисточником. Методы моделирования сюжета балетного 

спектакля от музыкального источника. Приемы и средства композиции в искусстве живописи и 

хореографии 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Письменный экзамен  

Условия для получения кредитов  

посещение занятий; 

– конспекты лекционных курсов; 

– выполнение семинарских заданий 

- написание либретто, сценарий  

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. С Аникст А. «Теория драмы от Аристотеля до Лессинга» М. 1967. 

2. Аль Д.Н. Основы драматургии: Учебное пособие. – 6-е изд., испр. – СПб: «Лань», «Планета 

музыки», 2013. – 288 с. 

3. Слонимский Ю.И. Драматургия балетного театра XIX века: Учебное пособие. – 2-е изд., 

стереотип. -  СПб: «Лань», «Планета музыки», 2016. – 344  

4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М. «Прогресс», 1974 



5. Бонфельд М.  Музыка: Язык. Речь, Мышление. Вологда, 1999 

6. Блок Л. Классический танец. История и современность. М. Искусство. 1987 

7. Вёльфлин Г. «Основные понятия истории искусств». М., 2002 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 4 История, искусство и литература 

Код и наименование дисциплины ITSNG 2214 История театра СНГ 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Саитова Г.Ю. - профессор кафедры искусствоведения и 

арт-менеджмента  

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты История узбекского театра. История Российского 

театра. История казахского театра   

Постреквизиты Теория драмы. Драматургия. Режиссура 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – иметь представление о зарождении драматических театров стран постсоветского 

пространства, входящие в состав СНГ (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Молдовия, Россия, Таджикистан). Проследить зарождение театров и путь развития 

репертуарной политики, режиссерских взглядов и принципов работы. Направления и основные 

жанры в музыкальных и драматических театрах. Интеграционные процессы и модернизация 

современного театра  

Знать – основныеисторические этапы развития театров, творческое содружество; влияние на 

общее развитие театрального искусства; стили и особенности компонентов сценического 

искусства (режиссура, актерское мастерство, сценография, музыкальное оформление)  

Уметь - самостоятельно ориентироваться в поиске информации о театрах СНГ; самостоятельно 

анализировать исторические и современные процессы интеграции  театрального искусства. 

Иметь навыки - искусствоведческого анализа произведений театрального искусства 

Краткое содержание дисциплины 

В связи с распадом СССР. Некоторые республики постсоветского пространства организовали 

международную организацию, призванную регулировать отношения сотрудничества – 

«Содружество Независимых Государств» (21 декабря 1991 г.Алматы).   Основными целями 

организации являются содружество в политических, экономических и культурных областях. 

Сотрудничество в развитии театрального искусства, а именно организации гастролей, 

приглашение на постановочные работы деятелей искусства, исполнителей, различных 

конкурсов, фестивалей и мн. др. входит в изучение курса «История театра СНГ».   Знакомство с 

процессом развития театрального искусства (опера, балет, драма), иметь представление о 

наиболее ярких страницах истории театров стран СНГ. Изучить творчество ярких драматургов, 

режиссеров, актеров и художников театра.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 



Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1.  Туляходжаева М. Т. Режиссура узбекского драматического театра (тенденции развития и 

современные проблемы): дисс. доктора искусствоведения. - Ташкент, 1996.  Интернет 

ресурс   http://cheloveknauka.com/rezhissura-uzbekskogo-dramaticheskogo-teatra-tendentsii-

razvitiya-i-sovremennye-problemy#ixzz6KQlczNkw 

2. Туляходжаева ИМ.Т. Лядмила Грязнова. Монография. – Ташкент: Санъат, 2017. – 224  

3. История казахского искусства. Том 3: Искусство Казахстана нового и новейшего времени. – 

Алматы: «Арда+7», 2013. – 864 с. 

4. Қазақстан халқының сахна өнері. = Сценическое искусство народа Казахстана. Ред. 

Аманкельді Мұқан. – Алматы:  «EvoPress», 2014. – 520 с. 

5. Абдуллаева З.К., Васильев А.А. Parautopia. М: Ад Маргинем, 2016. — 368 с. 

 6. Бородин А.В. На берегах утопий: разговоры о театре. М.: АСТ: CORPUS, 2017. — 345  

7. Демидова А. С. «Всему на этом свете бывает конец…». М.: АСТ Времена, 2018. — 318  

8. Театр Сергея Бархина, академика Российской академии художеств 1966-2016: альбом эскизов, 

фотографий макетов и главных спектаклей за пятьдесят лет творческой работы в театрах. М.: 

Близнецы, 2017. — 346 с. 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 5. История, искусство и литература 

Код и наименование дисциплины IRM 2305 История русской музыки 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск. 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

90 

Пререквизиты «Теория музыки», «История зарубежной музыки» 

Постреквизиты  «История русской музыки», «История казахской 

музыки», «Анализ музыкальных произведений», 

«Музыкальная критика и журналистика». 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – знакомство с основными историческими этапами и стилевыми направлениями русской 

музыкальной культуры; формирование навыков стилевого анализа музыкальных произведений 

различных эпох и традиций; формирование представлений о национальном своеобразии и 

особенностях развития музыкальных культур России; знакомство с современными музыкально-

историческими научными концепциями; знакомство с основной исследовательской литературой 

по каждому из изучаемых периодов истории русской музыки. 

Знать - жанровую систему русской профессиональной музыки; 

http://cheloveknauka.com/rezhissura-uzbekskogo-dramaticheskogo-teatra-tendentsii-razvitiya-i-sovremennye-problemy#ixzz6KQlczNkw
http://cheloveknauka.com/rezhissura-uzbekskogo-dramaticheskogo-teatra-tendentsii-razvitiya-i-sovremennye-problemy#ixzz6KQlczNkw


Уметь – анализировать музыкальные произведения на уровне жанра, драматургии, тематизма, 

музыкально-выразительных средств; 

Иметь навыки - музыкального аналитического мышления. 

Краткое содержание дисциплины  

Основнаязадача предмета – помочь обучающимся овладеть знаниями в области истории 

музыкального искусства и слуховым опытом, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности, освоить классические произведения зарубежных 

композиторов. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1.Музыка XX века. 1890-1945. Очерки в 2 т. М., 1989. 

2.Нестьев И. На рубеже столетий. Очерки о зарубежной музыке 19нач. 20 века . - М . , 1967. 

3.История современной отечественной музыки в 3 т.Т .1 - М., 1995. 

4.История современной отечественной музыки в 3 т. Т. 2 - М., 1999. 

5.История современной отечественной музыки в 3 т . Т.З - М., 2001. 

6.Земцовский И. Фольклор и композитор . - Л., 1978. 

7.Соколов А. Музыкальная композиция XX в. Диалектика творчества. -М .: Музыка, 1992-230с. 

 

Шифр и название модуля Модуль 5. История, искусство и литература 

Код и наименование дисциплины VGN 2305 Введение в гуманитарные науки 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск. 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

90 

Пререквизиты «Теория музыки», «История зарубежной музыки» 

Постреквизиты «История русской музыки», «История казахской 

музыки», «Анализ музыкальных произведений», 

«Музыкальная критика и журналистика» 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 



Цель – формирование практических знаний по написанию научных работ. 

Знать - мировоззренческую и предметно-практическую направленность полученных знаний в 

исследовательской, педагогической и исполнительской деятельности; освоить методологию и 

методику научных исследований; 

Уметь – отбирать и анализировать необходимую информацию и использовать полученные 

знания при решении проблем в различных видах профессиональной деятельности. Свободно 

ориентироваться в методах науки о музыке; применять полученные знания в области педагогики 

и просветительской деятельности в конкретных условиях при решении поставленных задач; 

Иметь навыки - ведения библиографической записи, оформления научных работ, составления 

отчета, доклада или статьи по результатам научного исследования, элементарных навыков 

редактирования и корректирования текста. 

Краткое содержание дисциплины  

Основнаязадача предмета – помочь обучающимся овладеть знаниями в области научных 

исследований в области гуманитарных наук. Эти знания необходимы для написания и 

правильного оформления дипломной работы. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Гуляницкая Н. Методы науки о музыке. М.: Музыка, 2000.  

2. Кочергин А.Н. Методы и формы научного познания. М., 1990. 78 с. 

3. Нинбург Е.А. Технология научного исследования. М., 2006. 

4. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых правил) / 

Государственный университет  –  высшая школа экономики, ИНФРА-М., 2001. 

5. Рачков ПЛ. Науковедение. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. 

6. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: Учебное практическое пособие. – РДЛ, 

2001.  

7. Сиденко В.М., Грушко ИМ. Основы научных исследований. Харьков: Вища шк., 1979. 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 6 История хореографического искусства 

Код и наименование дисциплины MK 2306 Мастерство критики 

Семестр 4 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Джумасеитова Г.Т. – профессор кафедры 

искусствоведения и арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский 



Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты Основы критики 

Постреквизиты Семинар по критике 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – формирование у обучающихся навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, критического мышления и способности к созданию творческих критических работ в 

различных жанрах.  

Знать - закономерности развития современного театрального процесса, осознавать критику как 

творческую деятельность, способствующую повышению качества творческого продукта. 

Уметь – уметь описать творческий стиль выбранных авторов, принцип построения текста и 

оценочные суждения критиков посредством овладения навыками искусствоведческого анализа.   

Иметь навыки вынесения самостоятельных и обоснованных суждений, оценке идей и 

формулированию выводов по просмотренным спектаклям и призведениям искусства, 

самостоятельного создания авторского продукта в разных жанрах художественной критики. 

Краткое содержание дисциплины 

Данная дисциплина является одним из профилирующих теоретических предметов, 

направленных на формирование у студентов навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, критического мышления и способности к написанию творческих 

критических работ. Для достижения этих целей обучающиеся на занятии знакомятся и изучают 

лучшие критические статьи, книги и труды ведущих  искусствоведов, должны следить за живым 

театральным процессом, согласно следующей схеме: предварительное изучение всего спектра 

опубликованных работ по актерскому искусству, неоднократный просмотр спектакля с актером 

в разных образах, обзор критических работ и статей СМИ, попытка самостоятельного анализа 

актерского образа и исполнительского искусства и как конечная цель – создание творческого 

портрета. 

В процессе обучения будут применяться такие методики, как арт-проектирование, метод 

контент-анализа. Значительное место в процессе изучения дисциплины будут занимать 

совместные обсуждения и анализ премьерных спектаклей, изучение свежих публикаций и 

рецензий известных авторитетных театральных, музыкальных и художественных критиков. В 

процессе ознакомления студенты должны уметь описать творческий стиль выбранных авторов, 

принцип построения текста и оценочные суждения критиков посредством овладения навыками 

искусствоведческого анализа. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль – курсовая работа 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, написание статей и др. письменных работ, разработка и презентация проектов, 

своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 



1. Рождественская Н. Проблема «актер — зритель» в режиссерских системах XX века // 

Художник и публика. Л., 1981. 

2. Барбой Ю. Теория перевоплощения и система сценического образа // Актер. Персонаж. Роль. 

Образ. Л., 1986. 

3. Гвоздев А. Театральная критика. Л., 1987.  

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

5. Құндақбаев Б. Заман және театр өнерi. Алматы. 2000 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 6 История хореографического искусства 

Код и наименование дисциплины HI 2306 Художественная критика  

Семестр 4 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Джумасеитова Г.Т. – профессор кафедры 

искусствоведения и арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты Мастерство критики, семинар по критике, история 

изобразительного искусства 

Постреквизиты Современное искусствоведение 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – ознакомить обучающихся с современным художественным процессом в Казахстане и 

странах ближнего и дальнего зарубежья, а также практическое овладение бакалаврами навыками 

деятельности художественного критика.  

Знать - ключевые понятия художественной критики, тексты первоисточников, включенных в 

список основной рекомендуемой литературы, основные стили и жанры, знаковые имена и 

произведения искусства. 

Уметь – использовать на практике знания и проявлять способность понимания закономерностей 

развития современного художественного процесса. 

Иметь навыки – анализа произведений и творчества художников в контексте развития 

историко-искусствоведческого знания; сравнивать и сопоставлять современную 

художественную критику в отечественном и западном искусствознании; анализировать 

современные тенденции развития искусства с разных точек зрения, используя разные 

методологические принципы. 

Краткое содержание дисциплины 

Предметом курса является изучение содержания, форм, методов и функций художественной 

критики на разных исторических этапах; выявление основных ее тенденций в свете 

исторической перспективы; выявление связей художественной критики, как с 

общекультурными, так и художественными процессами. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  



Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Зись, А. Художественная критика и искусствознание / А. Зись // Методологические 

проблемы художественной критики. – М.: «Искусство», 1987. 

2. Салеев В. Художественная критика в эпоху XXI в. // СМИ и современная культура: сб. 

научных трудов. – Мн.: Изд. БГУ, 2012. 

3. Львова Е.П. Мировая художественная культура. XX век: изобразительное искусство и 

дизайн. Издательство: Питер, 2008.  

4. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: искусство второй половины XX - начала XXI века. 

Издательство: Азбука-классика, 2007.  

5. Бодрийяр Ж. Общество потребления: его мифы и структуры. Издательство: Республика, 

2006.  

6. Вельфлин. Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом 

искусстве. – М.: Изд. Шевчук, 2013. – 290 с.  

7. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Изд. Шевчук, 2013. – 367 с. 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 7. История и теория искусства 

Код и наименование дисциплины AIVR 3215 Актерское искусство и вопросы режиссуры 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Саитова Г.Ю. - профессор кафедры искусствоведения и 

арт-менеджмента  

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты «Основы актерского мастерства», «Мастерство 

хореографа», «История театра», «Методы исследования 

танца» 

Постреквизиты необходимый уровень теоретических знаний по 

дисциплинам «Основы Режиссуры», «Искусство 

балетмейстера», «Актер и сценическая пластика»  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - ознакомление о сущности исполнительского мастерства и получение знаний об основах 

режиссуры и современных направлениях драматического и балетного театра, специфических 

особенностях их развития 

Знать -основы режиссуры и творческий процесс в театральном и балетном театре; основы 

творческого процесса режиссера-хореографа в постановочной работе с драматическими 



актерами;принципы и режиссерские методы пластических сцен в творчестве К.С. 

Станиславского, М.А. Чехова, В.Э. Мейрхольда, Ю.П. Любимова 

Уметь -самостоятельно работать над сбором документации (архивацию событий в текстовых, 

иконографических, электронных или иных формах записи и представления 

информации);воссоздавать уникальные образы на основе сохранившихся материалов, путем 

синтезирования имеющейся информации в визуальную форму; 

Иметь навыки -использования принципов работы мультимедиа театрального события 

(моделирование: сценической площадки и зрительного зала, сценического оформления, 

персонажей, мизансцен спектакля, сценического освещения, звуковой партитуры); 

Краткое содержание дисциплины 

Курс «Актерское мастерство и основы режиссуры» - основной задачей курса является усвоения 

студентами теоретических знаний по предмету, развития умения анализировать режиссуру и 

актерское мастерство, драматический и балетный спектакль. Опираясь на произведения великих 

режиссеров драматического театра, выдающихся балетмейстеров европейского, русского 

театра, национального театра углубить представления о художественной целостности 

сценического произведения. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. - Мультимедийное издательство Стрельбицкого, 

1925. – 91 с. – Интернет-источник https://litportal.ru/avtory/konstantin -sergeevich-

stanislavskiy/kniga-moya-zhizn-v-iskusstve-115187.html 

2. Станиславский К.С. Полный курс актерского мастерства. – М.: АСТ, 2017. – 784 с.  

3. Чехов М. А. О технике актера. - М.: АСТ, 2003 – 144 с. Интернет-источник -

https://www.studmed.ru/chehov-ma-o-tehnike-aktera_3ddf0895f83.html 

4. Романтическое возвращение к прошлому - Театр мистерии Вс. Мейерхольда и Л.Васильева. // 

В сб.: Театр. Живопись. Кино. Музыка. (Сборник трудов молодых ученых). Вып.1. - М.,2005. 

5. Поэтический эпос в революционном духе Вс. Мейерхольда и Ю. Любимова. // В сб.: О 

спектаклях Ю. Любимова. - М., 2005. 

6. Марков П.А. О театре. В 4-х томах. – М.: Искусство, 1974-1977 

7. История казахского искусства. В 3-х томах. Т.3: Искусство Казахстана нового и новейшего 

времени. – Алматы: Арда, 2009. – 896 с. 

8. Богатенкова Л.И. Современное казахское сценическое искусство. – А.: Наука, 1979 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 7. История и теория искусства 

Код и наименование дисциплины MDB 3215 Музыкальная драматургия балета 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

https://litportal.ru/avtory/konstantin%20-sergeevich-stanislavskiy/kniga-moya-zhizn-v-iskusstve-115187.html
https://litportal.ru/avtory/konstantin%20-sergeevich-stanislavskiy/kniga-moya-zhizn-v-iskusstve-115187.html
https://www.studmed.ru/chehov-ma-o-tehnike-aktera_3ddf0895f83.html


Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Мосиенко Д.М.  

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты История музыки. История балета зарубежных стран. 

Теория драмы 

Постреквизиты Анализ танцевальной и балетной музыки 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – иметь представление о соотношении музыкального материала и сюжета. 

Знать – особенности выразительных элементов музыкального языка;балетное творчество 

русских и зарубежных композиторов, в том числе и малоизвестное;особенности проявления 

взаимодействия выразительных средств музыки и хореографии, проявляющиеся в области 

сценической драматургии; взаимодействие балетной драматургии и принципов 

симфонизма;владеть принципами аналитической работы с художественным текстом балета. 

Уметь – производить профессиональный анализ хореографического произведения любого типа; 

применять законы драматургии к хореографическому искусству в целом; осуществлять 

исполнительскую деятельность в рамках различных самодеятельных коллективов и 

продуктивно взаимодействовать с профессиональными коллективами. 

Иметь навыки - принципами аналитической работы с художественным текстом 

балета;специфическими танцевальными и постановочными приемами; пространственным 

строением танца; танцевальным сюжетом; формами танцевальной композиции; собственным 

исполнительским подходом к хореографии. 

Краткое содержание дисциплины 

Театральная и режиссерская природа балетного театра. Балетмейстер как драматург. 

Балетмейстер как режиссер. Литературный первоисточник как основа замысла 

спектакля.Взаимодействие постановщика с авторским произведением. Содержание 

первоисточника. Понятия: темы, идеи, фабулы, сюжета, жанра, стиля, образов и характеров 

героев. Методология анализа литературного произведения.  Авторское видение первоисточника 

и режиссерская концепция спектакля.Интерпретация литературного сюжета как его «второе 

авторство». Авторский отбор главного и второстепенного, авторский взгляд на иерархию 

действующих лиц. Режиссерская концепции как сумма идей в истолковании первоисточника. 

Произведения живописи – как основа хореографической драматургии. Исторический факт – как 

основа хореографического произведения. Сюжет – как содержание, совокупность событий, 

которые помогают раскрытию характера действующих лиц. Либретто – краткое содержание 

сценического произведения, своеобразный «путеводитель». Композиционный план. 

Особенности написания. Сценарий. В данной дисциплине сценарий – это «композиционный 

план», т.е. принцип проведения идеи через образно-смысловое решение. Действие. Действие в 

балете неразрывно связано с драматургией и хореографией. Хореографический текст как основа 

балетного спектакля. Сценическая красота как совокупность символических черт-элементов. 

Природа театрального действия. Режиссура движений. Общие и специфические законы 

балетной режиссуры. «Ключ» к сочинению произведения хореографии. Форма и содержание в 

хореодраматургии. Взаимосвязь музыкальной и хореографической драматургии сюжетного 

балета. Режиссер как автор спектакля. Режиссер как создатель сценического текста. 

Планирование. Этапы репетиционной работы: «знакомство», «общение», «притирка», «союз» и 

«жизнь». Материальная часть хореографического произведения. Оформление балетного 

спектакля и его взаимодействие с танцевальным действием. Костюмы персонажей и их участие 



в образности танца. Архитектура пространства - эксперименты и открытия. Роль аксессуаров и 

предметов в зрелищной и действенной сторонах танца. Структура оформления балетного 

спектакля. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Друскин М. Зарубежная музыкальная историография. –Москва: Музыка, 1994. 

2. Жумасеитова Г.Т. Страницы казахского балета. Монография. – Астана: 2001. 

3. Жумасеитова Г.Т. Хореография Казахстана. Период независимости. Монография. –  Алматы, 

2010. 

4. Худеков С. Всеобщая история танца. –Москва: ЭКСМО, 2009. 

5. Жұмалиева Т.Қ., Мұсағұлова Г.Ж. ХХ ғасырдың шетел музыкасы: ЖОО-на арналған 

әдістеме. ХХ ғасырдың басы – ХХ ғасырдың ортасы. – Алматы: 2014. – 248 б. 

6. Казахская музыкальная литература (традиционный период): учебник. / П.Шегебаев, 

С.Елеманова. – Астана: Фолиант, 2015. – С. 152. 

Огаркова Н.А. Придворная музыкальная культура в России ХVIII века: Учебное пособие. 2-е 

изд. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2016. – С. 64. 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 8. История и теория искусства 

Код и наименование дисциплины TD 3216 Теория драмы 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Джумасеитова Г.Т. - профессор кафедры 

искусствоведения и арт-менеджмента  

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

90 

Пререквизиты История зарубежного театра. История балета 

зарубежных стран 

Постреквизиты Балетная критика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – изучить роль истории мирового театра от античности до наших времен, представить 

этапы развития мировой драматургии с учетом общественно-политического и эстетического 



развития общества, проследить эволюцию организации спектакля от простого представления 

драматургического материала до художественной реализации авторского и режиссерского 

замысла. 

Знать – исторические этапы развития театрального искусства и театральные  стили, особенности 

сценического искусства (актерское мастерство, сценография, музыкальное оформление, 

основные термины, концепции и проблемы религии сегодня). 

Уметь – самостоятельно ориентироваться в поиске информации, самостоятельно анализировать 

исторические и современные процессы в области театрального и балетного искусства. 

Иметь навыки - искусствоведческого итеатроведческого анализа произведений театрального 

искусства 

Краткое содержание дисциплины 

Теория драмы: драма как структура. Действие и характер в драме. Аристотель в драматическом 

искусстве. Театр Шекспира. Драма в зеркале истории: действительность, стиль, сюжет. Основы 

теорий драматических стилей и пространственно-временные координаты драматического 

действия. Крупнейшие реформаторы и теоретики драмы XV–XIX веков. Эволюция законов 

драмы в новейших стилевых течениях.Русская культурная традиция и театральное искусство 

России: от скоморохов до наших дней. Театральные взгляды А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, 

А.Н.Островского и т.д. Содержание материала по курсу «История театра» излагается на основе 

общепринятой периодизации этапов развития зарубежного от истоков до конца XX века. 

История традиционного театра стран Востока рекомендуется для самостоятельного изучения, 

контроль осуществляется системой рефератов и докладов.Теория драмы– 

фундаментальная филологическая наука, изучающая законы и развитие драмы. Теория драмы 

предполагает три основных подхода к изучению предмета: 1) как к литературному 

произведению; 2) как к сценическому произведению; 3) как к синтезу различных видов искусств 

в спектакле.Смежной дисциплиной с теорией драмы является история драмы. Теория и история 

драмы являются составляющими истории и теории театра.Роды литературы – классическая 

макроклассификация литературных произведений, восходящая к Аристотелю («Поэтике»). 

Критерием в ней служит степень объективности рассказчика и характер изображаемых событий. 

По Аристотелью литература выделяются три рода: драма, эпос, лирика, которые традиционно 

полагают своего рода вневременными «естественными формами» художественной литературы. 

А Гегель применил к литературе свою популярнейшую теорию «триады»: развитие мира и 

миропознания как процесс, включающий три элемента – тезис, антитезис, синтез. В 

«Гамбургской драматургие» Г.Э.Лессинг полагал более важными и эстетически полноценными 

французскую просветительскую драму и «слезную комедию» Дидро, Нивеля де Лашоссе и 

других. Основным принципом актерского искусства должно быть, по мнению Лессинга, верное 

отражение природы. Актер должен быть на сцене естественным и правдивым. В «Парадоксе об 

актере» Дидро – враг актерской теории «нутра». По Дидро актер должен играть обдуманно, 

изучив природу человека, неуклонно подражая какому-нибудь идеальному образцу, 

руководимый своим воображением, своей памятью, такой актер будет всегда равно совершенен: 

все у него размерено, соображено, изучено, приведено в стройный порядок. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0


Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Громова М.И. Русская драматургия конца ХХ начала XXI века. Учеб. пос. [Электронный 

ресурс] / М. И. Громова. - М.: Флинта, 2009. –  С. 368.  

2. Аль Д.Н. Основы драматургии. Учебное пос. – Санкт-Петербург: 2005. 

3. Аникст А. Теория драмы на Западе в второй половине XIX века. – Москва: Наука, 1988. 

4. Аникст А.А.Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. Москва: Наука, 1967. – С. 454. 

5. Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. – М.: Наука, 1972. – С. 642. 

6. Аникст А.А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. – Москва: Наука, 1983. – С. 287. 

7. Дидро Д. Вокруг «Парадокса...». – Москва: Российский университет театрального искусства. 

– ГИТИС, 2011. – С. 232. 

8. Яковлев М.А. Теория драмы: главные этапы её исторического развития. – Изд. автора. 1927. – 

С. 164. 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 8. История и теория искусства 

Код и наименование дисциплины MI 3216 Мифология в искусстве 

 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Саитова Г.Ю. - профессор кафедры искусствоведения и 

арт-менеджмента  

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

90 

Пререквизиты Мифология. История зарубежного театра. 

Постреквизиты Профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель –иметь представлениео каждой мифологии как об определенной системе, этапах развития, 

основных групп мифов, о народах планеты, об особенностях их истории и традиционной 

культуре. 

Знать – основы мифологии, ее элементы, структуру, типологию, функции, роль и сущностные 

характеристики; взаимосвязь мифов с культурой и искусством; 

основные этапы исторического развития и основы  различных мифологических систем; 

современное состояние мифологии. 

Уметь - раскрывать знания  о сущности мифов разных народов; ориентироваться  в основных 

мифологических понятиях; формулировать  основы  различных мифологических систем. 

Иметь навыки -определения собственной позиции по отношению к многочисленным 

современным мифологическим течениям.  

использовать мифологическое наследие в образовательной деятельности и на практике. 

Краткое содержание дисциплины 

Мифология (греч. μυθολογία от μῦθος – предание, сказание и λόγος – слово, рассказ, учение)  – 

может означать как древний фольклор и народные сказания (мифы, эпосы, сказки и т. п.), так и 

http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%CD%E0%F3%EA%E0
http://books.google.ru/books?id=aYYgAAAAMAAJ
http://books.google.ru/books?id=a9MiAAAAMAAJ
http://books.google.ru/books?id=fsE2AAAAIAAJ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


изучение этого материала в рамках научных дисциплин, например, сравнительная 

мифология.Мифологические представления существовали на определенных стадиях развития 

практически у всех народов мира. Это подтверждается как изучением истории, так и 

современных примитивных народов, у каждого из которых существует тот или иной вид 

мифологии.Если европейцы до Эпохи великих географических открытий были знакомы лишь 

с античными мифами, то затем постепенно они узнавали о наличии мифологии у жителей 

Африки, Америки, Океании, Австралии. В Библии прослеживаются отголоски западно-

семитской мифологии. У арабов до принятия ислама существовала своя мифология.Таким 

образом, мифология имманентна человеческому сознанию. Время происхождения 

мифологических образов не поддается определению, их образование неразрывно связано с 

происхождением языка и сознания.Главная задача мифа заключается в том, чтобы задать 

образцы, модели для всякого важного действия, совершаемого человеком, миф служит 

для ритуализации повседневности, давая возможность человеку обрести смысл в жизни. 

Героические мифы – это мифы о героях, которые могут быть или детьми богов от смертной 

женщины, как в Древнегреческой мифологии, либо просто легендарными фигурами эпоса. 

Типичным сюжетом героического мифа является необыкновенное детство героя (какие-либо 

особенные способности, сиротство, особенная судьба), часто изгнание, совершение подвигов, 

победа над чудовищами, спасение прекрасной девушки, возвращение и свадьба. Многие 

героические мифы в иносказательной форме повествуют о формировании личности и 

приобретении статуса в обществе, тем самым исполняя поучительную функцию.Особую 

категорию героев составляют культурные герои. Это мифические герои, внёсшие серьёзный 

цивилизационный вклад в культуру народа. Часто культурный герой является демиургом, 

участвуя в творении наравне с богами, или является первым законодателем, добывает или 

изобретает для людей различные предметы культуры (огонь, культурные растения, орудия 

труда), учит их охотничьим приёмам, ремёслам, искусствам, вводит социальную организацию, 

брачные правила, магические предписания, ритуалы и праздники. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Коротаев А.В., Халтурина Д.А. Мифы и гены: Глубокая историческая реконструкция. – 

Москва: Либроком/URSS, 2010.  

2. Лебедев В.Ю., Прилуцкий А. М. Семиозис и семиодинамика теологических и 

мифологических знаковых систем. – Тверь, 2010. 

3. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – 

Москва: 1994. 

4. Мирча Э. Аспекты мифа / Пер. с фр. В. Большакова. – Инвест-ППП, 1995.  

5. БартР. Миф сегодня. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – Москва: Прогресс; 

Университет, 1994.  

6. Апполодор. Мифологическая библиотека. – Ленинград:Наука, 1972. 

7. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – Москва: 1992. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=312&Itemid=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5,_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://lib.ru/CULTURE/BART/barthes.txt


8. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – Москва: 1991. 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 9 История хореографического искусства 

Код и наименование дисциплины IZEII 3223 История западно-европейского 

изобразительного искусства 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск. 

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты «Теория музыки», «История зарубежной музыки» 

Постреквизиты  «История русской музыки», «История казахской 

музыки», «Анализ музыкальных произведений», 

«Музыкальная критика и журналистика». 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – знакомство с основными историческими этапами и стилевыми направлениями 

западноевропейского изобразительного искусства; формирование навыков стилевого анализа 

произведений различных эпох и традиций; знакомство с современными научными концепциями; 

знакомство с основной исследовательской литературой по каждому из изучаемых периодов. 

Знать –характерные особенности западноевропейского искусства разных эпох; 

Уметь – определять стилевые особенности в искусстве разных эпох; 

Иметь навыки –использования знаний в творческой и профессиональной работе 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина знакомит с историей искусства классического Востока, Древней Греции и Рима, 

обучает первичному анализу произведений искусства и формирует навык работы с научной 

литературой 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. История изобразительного искусства. М., 2012. 



2. Искусство: Энциклопедия для юношества. М., 2012. 

3. История искусств: шедевры русской живописи. М., 2004. 

4. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего 

тысячелетия. М., 2011. 

5. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. М., 2007. 

6. Энцикопедия. Т. 7. Искусство. М., 2002. 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 9 История хореографического искусства 

Код и наименование дисциплины Ist 3223 Источниковедение 

Семестр 4 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Толысбаева Жанна Женисовна, доктор филологических 

наук, профессор, директор по научной работе и 

стратегическому развитию 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты:  философия, информатика, мастерство критики, 

дисциплины исторического направления (история 

изобразительного искусства, история музыки, история 

хореографического искусства) 

Постреквизиты Научно-исследовательская работа 

Цель:источниковедение как особый метод познания реальности и интегрирующая дисциплина 

в системе гуманитарного знания 

Цель – По итогам изучения данной дисциплины сформировать практические компетенции по 

работе с текстами-источниками. 

Знать - основные понятия источниковедения; основные этапы и направления становления и 

развития источниковедения как научной дисциплины; генеалогию и основные разновидности 

текстов-источников и методы их анализа; знать основные библиографические источники и 

поисковые системы 

Уметьчитать, понимать и интерпретировать тексты разных типов, видов и происхождения; 

критически оценивать содержащуюся в источниках информацию; применять полученные 

знания в области решения исследовательских задач; применять современные методики анализа 

в учебном процессе,  

Иметь базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов, навыки вынесения 

суждений, оценки идей и формулированию выводов 

Краткое содержание дисциплины 

Источниковедение: особый метод познания реальности. Фиксированные источники 

информации о реальности. Типыи виды культурно-исторических источников. Эволюция 

источников по истории культуры, ее периодизация. Источниковедческий анализ и 

источниковедческий синтез как системы и этапы исследовательских процедур. 

Функционирование произведения в культуре. Герменевтическое прочтение и интерпретация 

источника. Критикаи интерпретация культурно-исторических источников как 

исследовательская проблема. Основные этапы и направления становления источниковедения 

как исследовательской дисциплины. Изучение источников по истории культуры в 

отечественном и зарубежном источниковедении. Вещьв культуре: источниковедческий метод 



исследования. понятие о вещественном источнике. Вещи как остатки своей эпохи и как 

памятники культуры своего времени. Метод источниковедения как способ выявления 

информации о месте и функционировании вещей в культуре и понимания образа жизни и 

вещевого менталитета эпохи. Вещь как товар, символ и знак. Источниковедческие методы и 

приемы изучения "вещного мира" и вещевых реалий эпохи. Устныеисточники и методы их 

изучения. Фольклор и псевдофольклор как особый тип культурно-исторического источника и 

его специфика. Визуальныеисточники. Материалы масс-культуры и их значение как 

исторического источника. Письменные источники 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций - Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1.Голубева Е.В. Источниковедение : практикум / Е.В. Голубева ; Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 90 с. : ил. (Эл.ресурс – Университетская библиотека-

Онлайн) 

2.Пономарев М.В. Источниковедение новой и новейшей истории : учебное пособие / М.В. 

Пономарев, О.А. Никонов, С.Ю. Рафалюк. – Москва : Прометей, 2012. – 149 с. : табл. 

(Эл.ресурс – Университетская библиотека-Онлайн) 

3.Источниковедение: учеб. пособие / И. Н. Данилевский, Д. А. Добровольский, Р. Б. Казаков и 

др. ; отв. ред. М. Ф. Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2015. — 685, [3] с. — ISBN 978-5-7598-1092-6.(Эл.ресурс –

Библиороссика) 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 10. История и теория музыки 

Код и наименование дисциплины IKM 3217 История казахской музыки 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск. 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

90 



Пререквизиты «Теория музыки», «История зарубежной музыки», 

«История русской музыки» 

Постреквизиты  «История русской музыки», «История казахской 

музыки», «Анализ музыкальных произведений», 

«Музыкальная критика и журналистика». 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – помочь обучающимся овладеть знаниями в области истории казахского музыкального 

искусства и слуховым опытом, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности, освоить классические произведения народной, народно-профессиональной и 

профессиональной музыки. 

Знать - жанровую систему казахской музыки; 

Уметь – анализировать музыкальные произведения на уровне жанра, драматургии, тематизма, 

музыкально-выразительных средств; 

Иметь навыки - музыкального аналитического мышления. 

Краткое содержание дисциплины.  

В задачи дисциплины входит знакомство с основными историческими этапами и стилевыми 

направлениями казахской музыкальной культуры; формирование навыков стилевого анализа 

музыкальных произведений различных эпох и традиций; формирование представлений о 

национальном своеобразии и особенностях развития отечественной музыкальной культуре; 

знакомство с основной исследовательской литературой по каждому из изучаемых периодов 

истории мировой музыки. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1 Аманов Б.Ж., Мухамбетова А.И. Казахская традиционная музыка и XXвек. Алматы: Дпайк-

Пресс, 2002. 

2 Аязбекова С.Ш. Картина мира этноса: Коркут-ата и философия музыки казахов.- Алматы, 

1999. 

3 Джумакова, У. Творчество композиторов Казахстана 1920–1980-х гг. Проблемы истории, 

смысла и ценности : исследование / У. Джумакова. –  Астана : Фолиант, 2003. – 232 с. 

4 Джумалиева Т., Темирбекова А. История казахской музыки. Т 1.- Алматы.- Гылым,-2000. 

5 Елеманова, С. А. Наследие тюркской культуры (исторический обзор казахской 

традиционной музыки) / С. А. Елеманова. – Алматы : Кантана-пресс, 2012. – 408 с. 

6 История казахского искусства : в 3 т.; под ред. Б. Кундакбайулы, Р. А. Ергалиевой, 

С. А. Кузембаевой, Г. Т. Жумасеитовой. Искусство Казахстана нового и новейшего времени. – 

Алматы : Арда, 2009. – 896 с. – Т. 3.  

7 История казахской музыки :  в 2 т. Традиционная музыка казахского народа: песенная и 

инструментальная; под ред. Т. Джумалиевой, А. Темирбековой. – Алматы : Ғылым, 2000. – 424 

с. – Т. 1. 

 



Шифр и название модуля Модуль 10. История и теория  музыки 

Код и наименование дисциплины MD 3217 Музыкальная драматургия 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск. 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

90 

Пререквизиты «Теория музыки», «История зарубежной музыки», 

«История русской музыки» 

Постреквизиты  «История русской музыки», «История казахской 

музыки», «Анализ музыкальных произведений», 

«Музыкальная критика и журналистика». 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – формирование комплекса теоретических знаний о специфике музыкального искусства и 

особенностях танцевальных музыкальных жанров. 

Знать - современное состояние музыкального и хореографического знания; 

Уметь –(в области общения): использовать приобретенные знания и навыки для развития 

коммуникативных способностей (умениеработать в группе, понимание художественных 

запросов социума); 

уметь (в области обучения): профессионально разбираться в основных танцевальных жанрах; 

активно участвовать в текущем балетном процессе (посещение концертов и их освещение); 

отстаивать собственную аргументацию. 

Иметь навыки -к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов 

Краткое содержание дисциплины.  

Предмет входит в комплекс дисциплин, непосредственно связанных с профилирующим 

направлением профессиональной деятельности и имеет основополагающее значение в 

подготовке искусствоведов. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1.Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном воприятии реального 

пространства: учебное пособие. СПб., 2016.  



2.Балет.  

3.Балет Ad Libitum. 

4.Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур: Учебное пособие 

для консерваторий. — М., 1969. [Совместно с Ю. А. Фортунатовым.]. 

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

6.Безуглая Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога–хореографа. СпБ., 2015. 

7.Безуглая Г.А. О музыкальности русской хореографии / Вестник АРБ им. А.Я. Вагановой. – 

2012. – № 27. – С. 149–169. 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 11. Специальные дисциплины 

Код и наименование дисциплины ONHIXX 3218 Основные направления 

хореографического искусства ХХ-ХХI  века 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Джумасеитова Г.Т. профессор кафедры 

искусствоведения и арт-менеджмента  

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

90 

Пререквизиты История балета зарубежных стран. История 

отечественного балета 

Постреквизиты Профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – изучить хореографическое искусство в ХХ-ХХI веке: традиции, проблемы, перспективы 

развития. 

Знать – современные тенденции и основные характеристики развития видов балетного театра и 

хореографического искусства. Развитие новых направлений в мировом балетном искусстве. 

Современные режиссеры, драматурги, хореографы, выдающиеся исполнители. 

Уметь – ориентироваться в современных тенденциях развития новых направлений в 

хореографическом искусстве, балетных театральных процессах. 

Иметь навыки - искусствоведческого анализа процесса развития современного 

хореографического искусства. 

Краткое содержание дисциплины 

XX век значительно повлиял на развитие балетного искусства. Классический стиль постепенно 

начинает обрастать новыми элементами танца, изменяется и образ каждого танцора. 

Классический танец становится превосходным базисом для развития абсолютно другого 

направления в балете. Стоит отметить, что современный танец или балет в стиле модерн начал 

развиваться в Соединенных Штатах Америки в начале XX века. Развитие современного танца 

становится для известных балетмейстеров возможностью показать свое мастерство. Ведь в это 

время русские балетные традиции, сложенные за долгий период времени, практически не 

пополняются новыми элементами и не учитывают современных тенденций танцевального 

искусства. Реакцией на такой кризис стало создание балетного стиля модерн.Современное 

искусство танца должно было способствовать наиболее полному выражению чувств и идей 

автора в движениях танцоров. В соответствие с этим классические элементы балета 

пополняются новыми танцевальными позициями. В современном балете нет места уже 



классическим позициям ног и рук, а на смену традиционным пачкам у балерин приходят 

удлиненные одежды, которые делают образ утонченным. Современный балет отказывается от 

сложного выворота ног, от высоких прыжков и удлинений рук и ног. Многие танцоры начинают 

выступать босиком, а пуанты и пачки не являются основной одеждой балерины. В последнее 

время современный балет получил широкое распространение. Различные элементы 

классического балета гармонично сочетаются с новыми танцевальными движениями, что дает 

свободу вариаций и комбинаций, а это придает танцу особую выразительность. Танец модерн 

отрицает или считает необязательными многие характерные черты классического танца – 

выворотность, удлиненность конечностей, воздушность прыжков и танец на пуантах. В танце 

модерн танцоры часто выступают босиком и широко используют партерную технику. 

Существует много школ и направлений танца модерн, сильно отличающихся по технике. 

Многообразие выразительных элементов танца модерн делает его значительно более 

демократичным и позволяет успешно выступать людям, пластически одаренным, но начавшим 

танцевать уже взрослыми или не обладающими достаточными данными для классического 

балета. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Никитин В. Ю. Основы джаз модерн танца. – Москва: ГИТИС, 2000. 

2. Добротворская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. – Ленинград: 

ЛГИТМК, 1992. 

3. Суриц Е. Танец модерн. М.Канингхэм. Маски современной культуры. – Москва: 2002. 

4. Колесова Н. Новый танец в России и Западной Европе. Фольсванг. – Москва: 1993. 

5. Добровольская Г.Н. Танец. Пантомима. Балет. – Ленинград: 1975. 

6. Карпенко И. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Современный танец и методика 

его преподавания». – Белгород: Из-во БГИКИ, 2009. 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 11. Специальные дисциплины 

Код и наименование дисциплины NTFTS 3218 Новые танцевальные формы на 

театральной сцене 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Джумасеитова Г.Т. - профессор кафедры 

искусствоведения и арт-менеджмента  

Язык преподавания Русский  



Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

90 

Пререквизиты История современного зарубежного балета ХХ века, 

Современный театральный процесс 

Постреквизиты История хореографических стилей 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – познакомить обучающихся с новыми танцевальными формами на театральной сцене, с 

особенностями творческого почерка современных режиссеров и хореографов, работающих в 

музыкальных театрах, в жанре и нарпавлении синтехза разных искусств, мюзиклы  и др.,  

Знать – значение и возможности хореографии на театральной сцене;стилистику и 

постановочные методы современных хореографов; основные направления и тенденции развития 

театрального и хореографического искусства; структуру композиции танца в различных 

хореографических формах 

Уметь – пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и 

предъявления информации из различных источников для решения профессиональных задач; 

провести анализ увиденного спектакля или номера в контексе стилистики и методов постановки. 

Иметь навыки - проявления различных коммуникативные и адаптивных личностных качеств 

при  взаимодействии с другими людьми в различных творческих ситуациях; определять и 

анализировать основные вехи в истории искусств, стилях и жанрах мирового и отечественного 

искусства. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с современными формами, 

направлениями и стилями хореографии, которые используются режиссерами на театральной 

сцене. Будут рассматриваться художественно значимые интересные постановки с 

использованием новых технологий в сценографии, синтез-спектаклей, современные мюзиклы и 

путь их адаптации на отечественной музыкальной сцене. В процессе обучения данной 

дисциплине студенты будут знакомиться с наиболее яркими именами режиссеров и 

хореографов, работающих в этом направлении посредством анализа их постановок и создания 

творческих портретов, написания статей и др.   

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Лифарь С. «С Дягилевым» СП., 1994 г.  

2. Лиепа М. «Вчера и сегодня в балете» М., 1982 г 

3. Фокин М.М. Против течения. – Л.-М., 1962 г.  

4. Эльяш Н. Образы танца. – М., 1970 г. 

 



 

Шифр и название модуля Модуль 12. Специальные дисциплины 

Код и наименование дисциплины SK 3219 Семинар по критике 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Джумасеитова Г.Т. – профессор кафедры 

искусствоведения и арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

90 

Пререквизиты Мастерство критики 

Постреквизиты Современная критика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – научить бакалавров глубоко и объективно, опираясь на исторический опыт 

театроведения и современные методологии анализа произведений искусства, понимать и 

чувствовать, описывать устно и письменно театральный процесс в его сложности и 

многообразии. А также, подготовка обучающихся к овладению профессиональными навыками 

деятельности теоретика и критика искусства на основе теоретической и практической научно-

исследовательской работы.  

Знать -  критические и исследовательские работы ведущих театроведов и балетоведов, 

занимающихся вопросами музыкального театра, методологию театроведческого анализа, 

основы авторских приемов и стиля постановки режиссеров и хореографов, особенности 

интерпретации литературного текста средствами разных видов искусства. 

Уметь – самостоятельно создавать авторский продукт в разных жанрах художественной 

критики, принимать практическое участие в пропаганде театрального и хореографического 

искусства, в том числе с использоваием возможностей, радио, ТВ и интернета. 

Иметь навыки –овладеть навыками в области написания статей о театральном и 

хореографическом и музыкальном искусстве, навыками устного рецензирования. 

Краткое содержание дисциплины 

Один из профилирующих теоретических предметов, направленный на овладение навыками 

критического анализа за живым театральным процессом, согласно следующей схеме: 

предварительное изучение всего спектра опубликованных работ по спектаклю, неоднократный 

просмотр спектакля с разными составами, обзор критических работ и статей СМИ по премьере 

и как завершающая точка, попытка самостоятельного анализа образного содержания и средств 

выразительности просмотренных спектаклей, балетмейстерской работы, уровень 

исполнительского искусства. Таким образом, у студентов будут формироваться навыки 

самостоятельной творческой работы, критического мышления и способности к литературному 

творчеству.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль – курсовая работа 

Условия для получения кредитов  



Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, выполнение письменных работ, своевременно 

выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. Сост. Н. В. Песочинский. СПб. СПбГАТИ 

2013 г.  

2. Григорьев А. Театральная критика. Л., 1985.  

3. Ванслов В. В. Статьи о балете. – 1980. 

4. Слонимский Ю. Драматургия балетного театра СпБ., Москва, Краснодар: Планета музыки, 

Лань, 2016. 

5. Крымова Н.А. Имена. Избранное. В 3-х книгах. М., 2005.  

6. Анищенко М.Г. Драма абсурда. М., 2011. 

7. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. Издательство: Артист. 

Режиссер. Театр. - М., 2013 г. 

8. Ливнев Д.Г. Сценическое перевоплощение (создание актерского образа). М., 2012. 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 13. Изобразительное искусство и 

сценография 

Код и наименование дисциплины IRKII 3220 История   русского и казахского 

изобразительного искусства 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск. 

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты «Теория музыки», «История зарубежной музыки» 

Постреквизиты «История русской музыки», «История казахской 

музыки», «Анализ музыкальных произведений», 

«Музыкальная критика и журналистика». 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – знакомство с основными историческими этапами и стилевыми направлениями 

западноевропейского изобразительного искусства; формирование навыков стилевого анализа 

произведений различных эпох и традиций России и Казахстана; знакомство с современными 

научными концепциями; знакомство с основной исследовательской литературой по каждому из 

изучаемых периодов. 

Знать –основные этапы истории, как смена основополагающих (доминантных культурно-

исторических) принципов организации общества;  формационный и цивилизационный подходы 

к изучению истории, как взаимодополняющие методы изучения мировой истории; 



Уметь –представлять этапы и особенности истории всемирных цивилизаций и особенности 

межцивилизационного взаимодействия; применять полученные знания в области научных 

исследований и профессиональнойдеятельности; 

Иметь навыки –методами сбора и анализа исторических материалов 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина знакомит с историей искусства классического Востока, Древней Греции и Рима, 

обучает первичному анализу произведений искусства и формирует навык работы с научной 

литературой 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. История изобразительного искусства. М., 2012. 

2. Искусство: Энциклопедия для юношества. М., 2012. 

3. История искусств: шедевры русской живописи. М., 2004. 

4. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего 

тысячелетия. М., 2011. 

5. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. М., 2007. 

6. Энцикопедия. Т. 7. Искусство. М., 2002. 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 13. Изобразительное искусство и 

сценография 

Код и наименование дисциплины IIIM 3220 Историография искусства: источники и 

методология  

Семестр 4 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Толысбаева Жанна Женисовна, доктор филологических 

наук, профессор 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты:  философия, информатика, мастерство критики, 

дисциплины исторического направления (история 



изобразительного искусства, история музыки, история 

хореографического искусства) 

Постреквизиты Научно-исследовательская работа 

Цель:источниковедение как особый метод познания реальности и интегрирующая дисциплина 

в системе гуманитарного знания 

Цель – По итогам изучения данной дисциплины сформировать практические компетенции по 

работе с текстами-источниками. 

Знать - основные понятия источниковедения; основные этапы и направления становления и 

развития источниковедения как научной дисциплины; генеалогию и основные разновидности 

текстов-источников и методы их анализа; знать основные библиографические источники и 

поисковые системы 

Уметьчитать, понимать и интерпретировать тексты разных типов, видов и происхождения; 

критически оценивать содержащуюся в источниках информацию; применять полученные 

знания в области решения исследовательских задач; применять современные методики анализа 

в учебном процессе,  

Иметь базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов, навыки вынесения 

суждений, оценки идей и формулированию выводов 

Краткое содержание дисциплины 

Источниковедение: особый метод познания реальности. Фиксированные источники 

информации о реальности. Типыи виды культурно-исторических источников. Эволюция 

источников по истории культуры, ее периодизация. Источниковедческий анализ и 

источниковедческий синтез как системы и этапы исследовательских процедур. 

Функционирование произведения в культуре. Герменевтическое прочтение и интерпретация 

источника. Критикаи интерпретация культурно-исторических источников как 

исследовательская проблема. Основные этапы и направления становления источниковедения 

как исследовательской дисциплины. Изучение источников по истории культуры в 

отечественном и зарубежном источниковедении. Вещьв культуре: источниковедческий метод 

исследования. понятие о вещественном источнике. Вещи как остатки своей эпохи и как 

памятники культуры своего времени. Метод источниковедения как способ выявления 

информации о месте и функционировании вещей в культуре и понимания образа жизни и 

вещевого менталитета эпохи. Вещь как товар, символ и знак. Источниковедческие методы и 

приемы изучения "вещного мира" и вещевых реалий эпохи. Устныеисточники и методы их 

изучения. Фольклор и псевдофольклор как особый тип культурно-исторического источника и 

его специфика. Визуальныеисточники. Материалы масс-культуры и их значение как 

исторического источника. Письменные источники 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций - Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 



1.Голубева Е.В. Источниковедение : практикум / Е.В. Голубева ; Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 90 с. : ил. (Эл.ресурс – Университетская библиотека-

Онлайн) 

2.Пономарев М.В. Источниковедение новой и новейшей истории : учебное пособие / М.В. 

Пономарев, О.А. Никонов, С.Ю. Рафалюк. – Москва : Прометей, 2012. – 149 с. : табл. 

(Эл.ресурс – Университетская библиотека-Онлайн) 

3.Источниковедение: учеб. пособие / И. Н. Данилевский, Д. А. Добровольский, Р. Б. Казаков и 

др. ; отв. ред. М. Ф. Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2015. — 685, [3] с. — ISBN 978-5-7598-1092-6.(Эл.ресурс –

Библиороссика) 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 14 Специальные дисциплины 

Код и наименование дисциплины SK 3221 Современная критика 

Семестр 6 

Количество кредитов 

дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - 

занимаемая должность 

ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Джумасеитова Г.Т. – профессор кафедры 

искусствоведения и арт-менеджмента 

 

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты Семинар по критике 

Постреквизиты Современное искусствоведение 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – Ознакомление с современным театральным процессом в области хореографического 

искусства в Казахстане и странах ближнего и дальнего зарубежья, а также практическое 

овладение бакалаврами навыками деятельности профессионального критика балетного 

искусства.  

А также, подготовка обучающихся к овладению профессиональными навыками деятельности 

критика хореографического искусства на основе теоретической и практической научно-

исследовательской работы.  

Знать - ключевые понятия художественной критики, тексты первоисточников, включенных в 

список основной рекомендуемой литературы, методологию и основные этапы анализа 

произведений и постановок различных видов искусства. 

Уметь – использовать на практике знания и проявлять способность понимания 

закономерностей развития современного театрального процесса. 

Иметь навыки – проведения устного и письменного анализа  образного содержания и средств 

выразительности просмотренных спектаклей, балетмейстерской работы, уровень 

исполнительского искусства. 

Краткое содержание дисциплины 

Основное содержание дисциплины составляет изучение современного театрального процесса, 

обсуждение и анализ выбранных спектаклей, проведение интервью, написание статей и 

создание курсовой работы по анализу театрального либо балетного спектакля. 



Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, 

необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

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

2. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. Издательство: 

Артист. Режиссер. Театр. - М., 2013 г. 

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

4. Асафьев Б. О балете. Л., 1974 

5. Лопухов Ф. М. Хореографические откровенности. – М., 1972. 

6. Гаевский В. Дом Петипа. М., 2000. 

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

 

 

Шифр и название модуля Модуль 15. Изобразительное искусство и 

сценография 

Код и наименование дисциплины ISK 3226 История сценографии и костюма 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск. 

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты История изобразительного искусства, История 

зарубежного театра. История балета зарубежных стран 

Постреквизиты Профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – иметь представление об эволюции оформительского искусства в балете, основах 

сценографии балетного спектакля, эстетике форм и конструкции костюма различных 

исторических эпох и этносов. 

Знать – основы сценографии и художественного оформления балетных спектаклей. 

Уметь – анализировать хореографические произведения и балетные спектакли различных 

жанров, проводить сопоставительный анализ с позиции сценографического искусства и 

художественного оформления. 



Иметь навыки - искусствоведческого анализа и умения аналитического восприятия 

произведений хореографического искусства;аналитического восприятия произведений 

хореографического искусства и определения стиля их сценического и художественного 

оформления. 

Краткое содержание дисциплины 

Сценограф – автор пластической режиссуры спектакля – это художник, овладевший знаниями и 

навыками живописца, графика, зодчего, скульптора, инженера-конструктора, технолога, 

макетчика, осветителя. Он должен обладать специфическим театральным мышлением, знать 

классическую и современную литературу, драматургию, историю театра, историю искусств, 

историю материальной культуры. Он обязан быть на высоте своего времени политически и 

морально. Из всех разновидностей профессии художника сценограф – профессия, пожалуй, 

самая сложная. По объему знаний,   уровню   культуры,   специфике   мышления  сценографа  

можно  сравнить                                        с  изобретателем-конструктором и с ученым-

исследователем. Он конструирует сценическое пространство по законам исторической 

достоверности, эстетической эквивалентности замыслу автора, психофизического удобства для 

актерской игры. По способности мастерить, уметь все делать своими руками, добиваться 

необходимого качества каждого предмета на сцене – сценографа можно сравнить с 

высококвалифицированным рабочим. Художник должен остро чувствовать изменение 

жизненных ситуаций, так как они ведут к изменению проблем. Новые жизненные проблемы 

ставят новые задачи перед искусством театра. Художник своей работой выражает свой взгляд 

на проблемы жизни. Активизируя сценическое пространство найденными им образными, 

выразительными средствами, художник ак-тшнкшрует эмоционально-психологический контакт 

зрителя со сценическим доист ином. Художник совместно с режиссером находит точки 

соприкосновения жизненных проблем с проблематикой пьесы, тем самым актуализируя 

проблематику пьесы. Только в случае актуальности пьесы и точно найденных художественных 

средств, актуализирующих спектакль, театр сумеет нужным образом воздействовать на публику. 

Художник всегда ведет поиски оптимальных решений сценической среды. Оптимальных в 

смысле образной емкости сценографии спектакля. Сегодня никто не станет утверждать, что роль 

художника театра вспомогательная. Режиссер признал соавторство художника-сценографа. О 

сценографе говорят сейчас как о сорежиссере, как об авторе пластической режиссуры и, 

наконец, как о режиссере (такие случаи не редки). Давно сложилась традиция считать, что театр 

– это драматург – режиссер – актеры. Сейчас эта традиция обновлена: театр – это драматург – 

режиссер – художник – актеры. Все больше и больше растет тенденция к созданию прочного и 

плодотворного творческого содружества режиссера и художника. Понятно, что достижения 

современной сценографии в целом, как и творчество художников театра, выступающих в 

качестве сценографов, базируются на крепком фундаменте – многовековом опыте мирового 

театра. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 



1. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 1: От истоков до середины XX века. 

В 2 кн. – Москва: «Эдиториал УРСС», 1997. – С. 544. 

2. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 2: Вторая половина XX века: в 

зеркале Пражских Квадриеннале 1967-1999 годов. – М.: Эдиториал УРСС, 1997. 

3. Есаулов И.Г. Хореодраматургия. Искусство балетмейстера. – Ижевск: Издательский дом 

«Удмурдский университет», 2000. – С. 320. 

4. Березкин В.И. Искусство оформления спектакля. – Москва: Знание, 1986. – С. 127. 

5. Брянцев А.А. Опрощение театральной декорации. – Прага: 1919. 

6. Шверубевич В.В. Режиссер и оформление спектакля. – М.: Искусство, 1955. – С. 192. 

7. Сыркина Ф.Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. – М: 1987. 

8. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Мастера. – Москва: 2002. 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 15. Изобразительное искусство и 

сценография 

Код и наименование дисциплины IMC 3226 История мировых цивилизации 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск. 

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты «Теория музыки», «История зарубежной музыки», 

«История русской музыки» 

Постреквизиты «История русской музыки», «История казахской 

музыки», «Анализ музыкальных произведений», 

«Музыкальная критика и журналистика». 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – сформировать цельное представления об истории мировых цивилизаций 

Знать - жанровую систему казахской музыки; 

Уметь – анализировать музыкальные произведения на уровне жанра, драматургии, тематизма, 

музыкально-выразительных средств; 

Иметь навыки - музыкального аналитического мышления. 

Краткое содержание дисциплины 

В рамках курса рассматриваются основные этапы формирования понятия «цивилизация», 

сравниваются формационный и цивилизационный подходы к изучению всемирной истории, 

выясняются основные «исторические очаги» первичных цивилизаций на Дальнем Востоке, 

Центральной Азии, в Месопотамии, в Египте, в Юго-восточной Азии, дается историческая 

ретроспектива цивилизаций во всемирной истории 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  



Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Кадыров, И.Х. Новейшая история стран Азии и Африки. Казань: 2011. 

2. Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX вв. М., 2012.  

3. Новая история стран Азии и Африки: учеб. для студ. высш. учеб. Заведений. М., 2010. 

4. История России / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс.  М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2010.  

5. Цивилизация России: зарождение и развитие [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Р. П. Толмачева. - 2-е изд. - М., 2013.  

6. Бодров, О.В. Новейшая история стран Европы и Америки: 1945-2010 гг. Казань, 2010. 

7. Ornatus. Отличительные черты европейского средневековья - 

http://www.ornatus.ru/rgratis/%D0%9E/681/ 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 16. История и теория  музыки 

Код и наименование дисциплины MKZh 3225 Музыкальная критика и журналистика 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск. 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

120 

Пререквизиты «Теория музыки», «История зарубежной музыки», 

«История русской музыки», «История казахской 

музыки», «Анализ музыкальных произведений» 

Постреквизиты Дипломная работа 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – подготовить студента к профессиональной деятельности, а именно: музыкального 

критика и журналиста. Курс способствует изучению истории музыкальной критики, освоение 

письменных форм, жанровых разновидностей критических высказываний. 

знать: просветительские задачи балетной критики; ее место и значение в современном 

культурном пространстве; основные коммуникации в сфере СМИ; историю музыкальной 

критики; принципы оценивания того или иного художественного явления; направления 

музыкального искусства; жанры критики; особенности редактирования; издания, посвященные 

музыкальному искусству; 

уметь: использовать на практике знания и проявлять способность понимания основных 

принципов интервьюирования; собирать необходимую информацию для освещения концерта; 

интерпретировать и оценивать увиденное музыкальное культурное событие; выполнять 



письменные работы во всех критических жанрах; редактировать тексты; подбирать 

иллюстративный материал; 

владеть навыками: профессионально разбираться в основных критических жанрах; активно 

участвовать в текущем музыкальном процессе (посещение концертов и их освещение); 

отстаивать собственную аргументацию; литературно редактировать собственные и чужие 

тексты. 

Краткое содержание дисциплины 

Курс является элективным предметом для студентов и включается в учебный план в цикл 

профилирующих дисциплин. В рамках курса  студенты изучают основные составляющие 

критической деятельности в сфере музыки. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Ванслов В.В. Некоторые актуальные проблемы искусствознания и художественной критики 

// Методологические проблемы художественной критики / отв. Ред. А.Я. Зись. М., 1987. С. 

268–295. 

2. Жумасеитова Г. Страницы казахского балета. Астана, 2001. 

3. Курышева Т. Музыкальная критика и журналистика. М., 2007. 

4. Набиева Е. А. Оценочность в жанре рецензии: лингвистический и прагматический аспекты.  

Тюмень, 2010.  

5. Орлова Т. Д. Музыкальная журналистика: Учебное пособие. М., 2007. 

6. Музыкальная жизнь. 

7. ProТанец. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.protanec.com/ 

 

Шифр и название модуля Модуль 16 История и теория музыки 

Код и наименование дисциплины IAI 3225 Источниковедение в аспекте искусствоведения 

Семестр 4 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Толысбаева Жанна Женисовна, доктор филологических 

наук, профессор 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 



Пререквизиты:  философия, информатика, мастерство критики, 

дисциплины исторического направления (история 

изобразительного искусства, история музыки, история 

хореографического искусства) 

Постреквизиты Научно-исследовательская работа 

Цель: источниковедение как особый метод познания реальности и интегрирующая 

дисциплина в системе гуманитарного знания 

Цель – по итогам изучения данной дисциплины сформировать практические компетенции по 

работе с текстами-источниками. 

Знать - основные понятия источниковедения; основные этапы и направления становления и 

развития источниковедения как научной дисциплины; генеалогию и основные разновидности 

текстов-источников и методы их анализа; знать основные библиографические источники и 

поисковые системы 

Уметь читать, понимать и интерпретировать тексты разных типов, видов и происхождения; 

критически оценивать содержащуюся в источниках информацию; применять полученные 

знания в области решения исследовательских задач; применять современные методики анализа 

в учебном процессе,  

Иметь базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов, навыки вынесения 

суждений, оценки идей и формулированию выводов 

Краткое содержание дисциплины 

Источниковедение: особый метод познания реальности. Фиксированные источники 

информации о реальности. Типыи виды культурно-исторических источников. Эволюция 

источников по истории культуры, ее периодизация. Источниковедческий анализ и 

источниковедческий синтез как системы и этапы исследовательских процедур. 

Функционирование произведения в культуре. Герменевтическое прочтение и интерпретация 

источника. Критикаи интерпретация культурно-исторических источников как 

исследовательская проблема. Основные этапы и направления становления источниковедения 

как исследовательской дисциплины. Изучение источников по истории культуры в 

отечественном и зарубежном источниковедении. Вещьв культуре: источниковедческий метод 

исследования. понятие о вещественном источнике. Вещи как остатки своей эпохи и как 

памятники культуры своего времени. Метод источниковедения как способ выявления 

информации о месте и функционировании вещей в культуре и понимания образа жизни и 

вещевого менталитета эпохи. Вещь как товар, символ и знак. Источниковедческие методы и 

приемы изучения "вещного мира" и вещевых реалий эпохи. Устныеисточники и методы их 

изучения. Фольклор и псевдофольклор как особый тип культурно-исторического источника и 

его специфика. Визуальныеисточники. Материалы масс-культуры и их значение как 

исторического источника. Письменные источники 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций - Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 



1.Голубева Е.В. Источниковедение : практикум / Е.В. Голубева ; Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 90 с. : ил. (Эл.ресурс – Университетская библиотека-

Онлайн) 

2.Пономарев М.В. Источниковедение новой и новейшей истории : учебное пособие / М.В. 

Пономарев, О.А. Никонов, С.Ю. Рафалюк. – Москва : Прометей, 2012. – 149 с. : табл. 

(Эл.ресурс – Университетская библиотека-Онлайн) 

3.Источниковедение: учеб. пособие / И. Н. Данилевский, Д. А. Добровольский, Р. Б. Казаков и 

др. ; отв. ред. М. Ф. Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2015. — 685, [3] с. — ISBN 978-5-7598-1092-6.(Эл.ресурс –

Библиороссика) 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 17. Специальные дисциплины 

Код и наименование дисциплины ORR 3307 Основы редакторской работы 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Толысбаева Жанна Женисовна, доктор филологических 

наук, профессор 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

120 

Пререквизиты Мастерство критики 

Постреквизиты профессиональная деятельность    

Цель показать основные этапы работы над созданием и редактированием научного текста, 

закрепить практические навыки стилистического, грамматического, лексического построения 

собственного научного текста, выработать навыки устной презентации научного труда. 

Цель: по итогам изучения данной дисциплины сформировать теоретические представления о 

научном стиле речи. 

Знать: нормы редакторской работы с текстом, нормы современного русского языка; 

особенности стилистического использования языковых средств; 

Уметь использовать на практике знания и проявлять способность понимания базовых навыков 

доработки и обработки различных типов текстов; базовых навыков сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста; организовывать 

коммуникацию в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; свободно владеть базовыми методами и 

приемами различных типов устной и письменной коммуникации; создавать научные обзоры, 

аннотации, рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований, владеть 

приемами библиографического описания; знать основные библиографические источники и 

поисковые системы 

Иметь навыки к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов: 

демонстрировать знания в области балетной критики, истории балета 

Краткое содержание дисциплины 

Культура речи в современном обществе.Система функциональных стилей русского 

литературного языка.Лексическая стилистика.Изобразительно-выразительные средства: тропы 

и стилистические фигуры.Стилистическая морфология.Критерии редакторской оценки 



использования глагольныхформ.Синтаксическая стилистика. Работа редактора над 

синтаксическими конструкциями при литературном редактировании.Текст как объект 

литературного редактирования. Основные свойства текста. Различные типы текста и способы 

изложения как предмет работы редактора. Психологические предпосылки устного выступления, 

его коммуникативные и логические аспекты. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций Творческий экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль – Творческий экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи. – М.: Юнити-Дана, 2016. – 351 с. 

2. Русский язык. Научный стиль речи. Часть 2 (Под ред. Е.А.Журавлевой). – Астана, 2015. 

– 200 с. 

3. Абаева Ж.С. Русский язык. Алматы: Казах университетi, 2014. – 152 с. 

Дополнительная: 

1. Стилистика и литературное редактирование: учебное пособие / О.А. Казакова, С.В. 

Малервейн, Л.М. Райская, Т.Б. Фрик. – Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2009. – 116 с. 

2. Голуб, И. Б. Литературное редактирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Б. 

Голуб. - М.: Логос, 2010. - 432 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=468378 

3. Рахманин, Л. B. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов [Эл. 

ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Рахманин. - М.: Флинта: Наука,2012.-256 

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=456380 

4. Трофимова О. В. Основы делового письма: Учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 304 с. 

// http://znanium.com/bookread.php?book=241745 

5. Руженцева, Н. Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Б. Руженцева. - М.: Флинта : Наука, 2011. - 184 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=409883 

6. Максимов В.И. Стилистика и литературное редактирование текста - http://eknigi.org/ 

7. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста - http://www.twirpx.com/ 

8. Портал о редакторском деле и основах редактирования - http://www.redaktoram.ru/ 

 

Шифр и название модуля Модуль 17. Специальные дисциплины 

Код и наименование дисциплины HIS 3307 История хореографических стилей 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Джумасеитова Г.Т. – профессор кафедры 

искусствоведения и арт-менеджмента 



Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

120 

Пререквизиты «История западноевропейского балетного театра», 

«История русского балета», «История современного 

балетного искусства», «История мировой литературы»  

Постреквизиты Современное искусствоведение 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель– ознакомление истории балетногоискусства и изучение различных стилей в хореографии 

Знать -тенденции развития хореографических стилей, поиск и формирование стилейв 

современной хореографии, магистральные   направления, вехи и    ключевые   фигуры 

современного танца, основы режиссуры и творческий процесс в театральном и балетном театре; 

основные   стили и направления   современного танца; имена и стилевые особенности наиболее 

выдающихся хореографов с мировым именем 

Уметь -анализировать и структурировать танцевальные   произведения, выделяя в  них   

основные, уже сложившиеся стили; изучать  новые  направления и стили 

хореографии;заниматься   самообразованием,  используя  достижения средств   коммуникации  

и связи; 

Иметь навыки -искусствоведческого анализа произведений театрального искусства 

Краткое содержание дисциплины 

Курс «История хореографических стилей» - основной задачей курса является усвоения 

студентами теоретических знаний по предмету, развития умения анализировать и 

классифицировать  стилевые  особенности  хореографов;  конкретизировать  общие   вопросы,  

более  детально   разобраться   с   танцевальном   языком  изучаемых  хореографов.Знакомство  

с  творчеством   современников,  определяющих  лицо   современной  хореографии  сегодня,   

таким   как   Пина  Бауш,  Уильям  Форсайт,  Мерс  Канингэм,  Мац Эк, Иржи  Килиан,  Сюзанна  

Линк, У.  Мак Грегор, Р.  Малефнт и  др. даст возможность обучающемся   свободно 

ориентироваться   в   пространстве  современного  танца; Изучая балетные, хореографические 

сочинения  ведущих режиссеров-хореографов современности, обучающейся учится 

анализировать и выявлять особенности почерка и  и определяет стилевые   принадлежности. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций - Творческий экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль – Творческий экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Клименко Н.А. Проявление художественных стилей в танцевальном искусстве: исторический 

аспектhttps://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-hudozhestvennyh-stiley-v-tantsevalnom-iskusstve-

istoricheskiy-aspekt 

2.Балет: энциклопедия: под.ред. Ю.Н. Григоровича. - М: Советская энциклопедия, 1981. - 623 с.  

https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-hudozhestvennyh-stiley-v-tantsevalnom-iskusstve-istoricheskiy-aspekt
https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-hudozhestvennyh-stiley-v-tantsevalnom-iskusstve-istoricheskiy-aspekt


3. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. - М.: Искусство, - 1987. - 382 с.: 

рис. 

4. Всё о стилях и течениях в современном искусстве / сост. И.И. Мосин. - Санкт-Петербург: ООО 

«СЗКЭО», 2015. - 112 с. 

5. Мерцалова М.Н. История костюма. - М.: Легпромбытиздат, 1972. - 196 с. 

6. Михайлова-Смольнякова Е.С. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения. - СПб.: 

Издательство «Лань», «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2010. - 176 с. 

7. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь / ред. Колл. В.И. Бородулин, А.П. 

Горкин, А. А. Гусев и др. - М.: Большая Российская энцикл., 2001. - 912 с. 

8. Новый энциклопедический словарь. - М.: РИПОЛ классик, 2014. - 1568 с. - (Библиотека 

энциклопедических словарей) 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 18. Менеджмент и реконструкция 

Код и наименование дисциплины MSKI 4222 Менеджмент в сфере культуры и 

искусства 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Шаримов А.У. магистр 

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты Школьный курс 

Постреквизиты Менеджмент в сфере культуры и искусства 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - формирование у студентов правил современной деловой коммуникации. 

Знать - определения терминов этика, мораль, нравственность, профессиональная культура. 

Уметь - использовать технологии общения, анализировать конфликтные ситуации. 

Иметь навыки - применять в деловой сфере моральные нормы, находить рациональные 

решения в выборе поступков. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет этики деловых отношений. Этические принципы организации. Корпоративная 

культура и корпоративная этика. Этические проблемы деловых отношений. Этика делового 

общения. Деловой этикет. Основные правила поведения в общественных местах. Правила 

поведения на деловых приемах. Правила обмена подарками при деловом общении. 

Международный деловой этикет. Особенности национальных стилей общения. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 



Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Этика деловых отношений: учебник для студентов вузов / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. 

Коновалова; М.: ИНФРА-М, Гос. ун-т управления. - Москва: ИНФРА-М, 2007  

2. Основы делового общения: учебное пособие для студентов вузов / А.С. Ковальчук. - М.: 

Дашков и К? , 2007   

3. Культура делового общения: практическое пособие / Ф.А. Кузин .- 5- е изд., перераб. и доп. 

- М.: Ось-89, 2008 6.  

4. Бизнес-этика / И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К., 2007  

5. Этика бизнеса: учебник / Ю.Ю. Петрунин, В.К. Борисов. - М.: Проспект, 2007 Этика 

деловых отношений: учебник / Г.Н. Смирнов. - М.: Проспект, 2009 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 19. Менеджмент и реконструкция 

Код и наименование дисциплины RS 4308 Реконструкция спектакля 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Саитова Г.Ю. – профессор кафедры искусствоведения и 

арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты История балета зарубежных стран. История 

отечественного балета. История театральной критики, 

Теория драмы 

Постреквизиты Научная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – иметь представление о режиссерской концепции; о воплощении идеи; о особенности 

эпохи; о исполнительской деятельности 

Знать – роль театрального искусства в истории цивилизации, его связях ссоциальной и 

культурной жизнью общества в историческом аспекте; местотеатрального искусства в контексте 

мировой культуры; родовые черты, природу и особенности театрального искусства; категории 

театрального искусства и методы их изучения; природу театрального процесса в 

контекстестилистического развития; основные эпохи и периоды в истории мировоготеатра, 

степень изучения отдельных тем и проблем истории театральногоискусства; методики научной 

работы, методологию реконструкции старинного спектакля. 

Уметь – вести самостоятельную исследовательскую работу в областиисторического 

театрального процесса; работать с историческими и исследовательскими источниками; вести 

научную дискуссию и отстаивать свою концепцию; использовать в исследовательской и 

педагогической работе современные методы исследования театрального искусства; Иметь 

навыки - владения специальной театральной терминологией, способностью инициировать 

творческие идеи художественных проектов, применять знания по истории 

мирового театра для решения творческих замыслов. 



Краткое содержание дисциплины 

Метод реконструкции исторического спектакля позволяет воссоздать ту или иную постановку 

давно ушедшей эпохи, вычленяя и соединяя в единое целое главные составляющие любого 

сценического творения: драматургию, режиссуру, сценографию и актерское исполнение. При 

этом соответственно учитывается конкретный исторический период. Но не всегда исторический 

спектакль может быть реконструирован по причине недостаточности материала, тогда 

используют другие методы. Реконструкция исторического спектакля обязательно включает в 

себя анализ всех имеющихся источников. Первостепенными становятся запись спектакля, 

режиссерские экспликации, эскизы декораций и костюмов, съемка спектакля. Важным 

материалом служит иконография. Источниками второго круга являются рецензии и отклики 

очевидцев данной постановки, а также дневниковые записи, режиссерские тетради. Сюда же 

относятся труды историков театра, но здесь неизбежны поправки, например, могут быть 

несовпадения относительно описания какой-нибудь сцены спектакля. При анализе, безусловно, 

важна степень достоверности той или иной информации. Несомненно, ценная информация 

содержится в мемуарной литературе как создателей и участников спектакля (сценографов, 

актеров), так и зрителей анализируемой постановки. Это источники третьего круга, они 

включают и эпистолярное наследие актера, режиссера, драматурга. Таким образом, 

реконструкция исторического спектакля не может обойтись без метода анализа. Она не 

ограничивается только изучением выше перечисленных источников, а может проходить в 

разных направлениях. Интерес может представлять всё то, что составляет арсенал режиссера, 

актера (идейное содержание спектакля, его стиль, актёрская пластика игры), а также 

наполняемость сценического действия необходимыми компонентами (музыкальная партитура 

спектакля, свето-звуко-шумовое оформление). Реконструкция исторического спектакля в 

первую очередь зависит от исторической эпохи и от поставленной задачи. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Бартошевия А.В., Образцова А.Г., Хайченко Е. Реконструкция старинного спектакля: 

сборник научных трудов. Москва: ГИТИС, 1991. – С. 322. 

2. Лифанова Т.Ю. Критическое мышление. Учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 

2015. – С. 178. 

3. Клюев В.Г. Первые шекспировские спектакли Макса Рейнхардта // Ежегодник института 

истории искусств, 1958. – Москва: АН СССР, 1958. 

4. Быкова Т.Ю. Метод реконструкции исторического спектакля (спектакли М.Рейнхардта по 

пьесе У. Шекспира «Гамлет») // Молодой ученый, 2010. – № 12. Т.2. – С. 171-173. 

5. Аль Д.Н. Основы драматургии. – Москва: Лань, 2013. – С. 288.  

6. Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры. – Кемерово: 

КемГУКИ, 2010. – С. 106.  

Бартошевич А.В. Мирозданью современный. – Москва: 2002. 

 



 

Шифр и название модуля Модуль 19. Менеджмент и реконструкция 

Код и наименование дисциплины PS 4308 Просмотровый семинар 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Саитова Г.Ю. – профессор кафедры искусствоведения и 

арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты История зарубежного балетного театра.История 

зарубежного театра. История отечественного балета 

Постреквизиты Балетная критика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – иметь представление об истории развития театрального балетного процесса, о 

репертуаре мировых балетных, оперных, драматических театров. 

Знать – современные тенденции и основные характеристики развития балетного театра и 

хореографического искусства. Развитие новых направлений в хореографическом искусстве. 

Современные хореографы. Терминология. 

Уметь – анализировать произведения хореографического, музыкального, оперного, 

драматического, изобразительного искусства, прикладных искусств и других жанров искусства. 

Иметь навыки - искусствоведческого анализа процесса развития видов искусства. 

Краткое содержание дисциплины 

Просмотры произведений различных видов искусства, посещение   спектаклей, театров, 

выставок с последующим искусствоведческом анализом и отчетностью.Просмотровый 

семинар (от лат. seminarium – рассадник, теплица) – форма учебно-практических занятий, при 

которой учащиеся обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по 

результатам учебных или научных исследований под руководством 

преподавателя. Преподаватель в этом случае является координатором обсуждений темы 

семинара, подготовка к которому является обязательной. Поэтому тема семинара и основные 

источники обсуждения предъявляются до обсуждения для детального ознакомления,изучения. 

Цели обсуждений направлены на формирование навыков профессиональной полемики и 

закрепление обсуждаемого материала. Семинары – эффективная форма подготовки инженерных 

и научно-педагогических кадров в вузах. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Кудин В.А. Эмоции в обучении и образовании. Социально-психологический аспект: учеб. 

пособие. – Харьков: ВЦ НТУ «ХПІ», 2012. – С. 179. 

2. Безручко А.В. Симбиоз экспериментов и традиций в подготовке специалистов творческих 

специальностей в Институте телевидения, кино и театра Киевского международного 

университета: монография. – Москва: КиМУ, 2013. – Т. 1-3. –  С. 725. 

3. Мироненко М.А. История режиссуры конца XIX-XX века: курс лекций. – Киев: КиМУ, 2013. 

4. Олейник М.Д. Использование творческого наследия К.С.Станиславского в воспитании 

актеров, дикторов и телеведущий в Институте телевидения, кино и театра Киевского 

международного университета // Киноведение, культурология и искусствоведение 

(социальнокомуникацийний аспект): коллективная монография [науч. ред.: А.В.Безручко и 

А.Н.Холод]. – Москва: Киевский международный университет, 2013. –  С. 394. 

5. Безручко А.В. Кинорежиссеры-педагоги. Том 11: Учебное пособие. – Киев: КиМУ, 2014. – 

С. 339. 

Мироненко М.А. Изобразительное решение фильма: курс лекций. – Киев: КиМУ, 2014. 

 

 

Шифр и название модуля Модуль 20. Критика и научное исследование 

Код и наименование дисциплины ONI 4309 Основы научного исследования 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск. 

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты не имеет пререквизитов 

Постреквизиты «История зарубежной музыки», «История русской 

музыки», «История казахской музыки», «Анализ 

музыкальных произведений», «Музыкальная критика и 

журналистика». 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 



Цель – формирование практических знаний по написанию научных работ. 

Знать – мировоззренческую и предметно-практическую направленность полученных знаний в 

исследовательской, педагогической и исполнительской деятельности; освоить методологию и 

методику научных исследований; 

Уметь – отбирать и анализировать необходимую информацию и использовать полученные 

знания при решении проблем в различных видах профессиональной деятельности. Свободно 

ориентироваться в методах науки о музыке; применять полученные знания в области педагогики 

и просветительской деятельности в конкретных условиях при решении поставленных задач; 

Иметь навыки - ведения библиографической записи, оформления научных работ, составления 

отчета, доклада или статьи по результатам научного исследования, элементарных навыков 

редактирования и корректирования текста. 

Краткое содержание дисциплины 

Основная задача предмета – помочь обучающимся овладеть знаниями в области научных 

исследований в области гуманитарных наук. Эти знания необходимы для написания и 

правильного оформления дипломной работы. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1. Гуляницкая Н. Методы науки о музыке. М.: Музыка, 2000.  

2. Кочергин А.Н. Методы и формы научного познания. М., 1990. 78 с. 

3. Нинбург Е.А. Технология научного исследования. М., 2006. 

4. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых 

правил) / Государственный университет  –  высшая школа экономики, ИНФРА-М., 2001. 

5. Рачков ПЛ. Науковедение. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. 

6. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: Учебное практическое пособие. 

– РДЛ, 2001.  

7. Сиденко В.М., Грушко ИМ. Основы научных исследований. Харьков: Вища шк., 1979. 

 

Шифр и название модуля Модуль 20. Критика и научное исследование 

Код и наименование дисциплины SPNI 4309 Современные проблемы  науки и искусства 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

 

Язык преподавания Русский  

Общее количество часов по 

формам организации обучения 

150 



(лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Пререквизиты Теория искусства 

Постреквизиты Менеджмент в сфере культуры и искусства, 

Реконструкция спектакля 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – Воспитание компетентности студента в области актуальных проблем 

искусствоведческой наукии художественного образования. 

Знать – особенности организации научной деятельности на современном этапе; - особенности 

исторического развития философии музыки; - профессиональную терминологию; - современное 

состояние музыкознания; - проблемы музыкального содержания в образовании 

Уметь – - работать с информационным материалом (теоретическим, нотным, аудио и видео); - 

применять полученные теоретические и практические знания в научно-исследовательской 

деятельности; - осуществлять анализ конкретных музыкально-педагогических проблем; - 

анализировать современное состояние музыкознания; - свободно ориентироваться в наиболее 

приоритетных областях гуманитарного знания и образования; 

Иметь навыки - готовность к работе с информационным материалом (теоретическим, нотным, 

аудио и видео); - готовность самостоятельно изучать научную и научно-методическую 

литературу и применять полученные знания в педагогической практике; - готовность 

интерпретировать полученные теоретические знания в исследовательской, учебно-

методической и педагогической деятельности; 

Краткое содержание дисциплины 

Ведущие проблемы современной науки и их трансформации в содержании музыкального 

искусства и образования. Плюрализм мнений в науке, художественном творчестве и 

образовании. Выдающиеся философы-музыканты. Философская проблематика музыки: 

соотношение формы и содержания музыкальных явлений. Историческое развитие философии 

музыки. Музыкально-философские категории как фундамент методологии музыкознания и 

музыкального образования XXI века. Проблемы герменевтики в понимании текстов 

художественной культуры. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  -Устный экзамен 

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества 

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый 

контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  

Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО, 

участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

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

2. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. Издательство: Артист. 

Режиссер. Театр. - М., 2013 г. 

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

4. Асафьев Б. О балете. Л., 1974 

5. Лопухов Ф. М. Хореографические откровенности. – М., 1972. 

6. Гаевский В. Дом Петипа. М., 2000. 



 

Бағдарлама құрылымы 

 

№ Модульдің 

пререквизиттері 

Модуль атауы/Пән 

циклі 

Пән атауы 

3-4 семестр 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 2 (біреуін таңдау) 

2 Әлеуметтік-

гуманитарлық 

Жалпы білім беру пәндері Көшбасшылық және мотивация, 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-әрекет негіздері 

Кәсіпкерлік қызмет негіздері 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 3 (біреуін таңдау) 

3 Хореографиялық 

өнер тарихы 

Базалық пәндер Сын негіздері 

Балеттің хореографиялық 

драматургиясы 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 4 (біреуін таңдау) 

4 Тарих, өнер және 

әдебиет 

Базалық пәндер ТМД театрларының тарихы 

Драмалық театрлар тарихы 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 5 (біреуін таңдау) 

5 Тарих, өнер және 

әдебиет 

Бейіні бойынша пәндер Орыс музыкасының тарихы 

Гуманитарлық ғылымдарға 

кіріспе 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 6 (біреуін таңдау) 

6 Хореография 

өнерінің тарихы 

Бейіні бойынша пәндер Сын шеберлігі 

Көркем сын 

5-6 семестр 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 7 (біреуін таңдау) 

8 Өнер теориясы мен 

тарихы 

Базалық пәндер Актерлік өнер және режиссура 

мәселелері 

Балеттің музыкалық 

драматургиясы 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 8 (біреуін таңдау) 

9 Өнер теориясы мен 

тарихы 

Базалық пәндер Драма теориясы  

Өнердегі мифология 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 9 (біреуін таңдау) 

10 Бейнелеу өнері және 

сценография 

Базалық пәндер Батыс Еуропа бейнелеу өнерінің 

тарихы 

Деректану 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 10 (біреуін таңдау) 

11 Музыка тарихы мен 

теориясы 

Базалық пәндер Қазақ музыкасының тарихы 

Музыкалық драматургия 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 11 (біреуін таңдау) 

12 Арнайы пәндер Базалық пәндер ХХ-ХХІ ғасырлардағы 

хореография өнерінің негізгі 

бағыттары 

Театр сахнасындағы жаңа би 

формалары 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 12 (біреуін таңдау) 

 Арнайы пәндер Базалық пәндер Сын бойынша семинар 

Театр ісінің тарихы 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 13 (біреуін таңдау) 



13 Бейнелеу өнері және 

сценография 

Базалық пәндер Орыс және қазақ бейнелеу 

өнерінің тарихы 

Өнер тарихнамасы: дереккөздер 

мен әдістеме 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 14 (біреуін таңдау) 

14 Арнайы пәндер Базалық пәндер Қазіргі сын 

Қазіргі хореография 

қойылымдарын талдау 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 15 (біреуін таңдау) 

15 Бейнелеу өнері және 

сценография 

Базалық пәндер Сценография және костюм 

тарихы 

Әлемдік өркениет тарихы 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 16 (біреуін таңдау) 

16 Музыка тарихы мен 

теориясы 

Бейіні бойынша пәндер Музыкалық сын және 

журналистика 

Өнертану аспектісіндегі 

деректану 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 17 (біреуін таңдау) 

 Арнайы пәндер Бейіні бойынша пәндер Редакторлық жұмыс негіздері 

Хореографиялық стильдердің 

тарихы 

7-8 семестры 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 18 (біреуін таңдау) 

17 Менеджмент және 

реконструкция 

Базалық пәндер Мәдениет және өнер 

саласындағы менеджмент 

Театр ісі: қалыптасуы, даму 

процестері 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 19 (біреуін таңдау) 

18 Менеджмент және 

реконструкция 

Бейіні бойынша пәндер Спектакльді қалпына келтіру 

Көрмелік семинар 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 20 (біреуін таңдау) 

19 Сын және ғылыми 

зерттеу 

Бейіні бойынша пәндер Ғылыми зерттеу негіздері 

Ғылым мен өнердің қазіргі 

мәселелері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модульдің атауы Модуль 2 Әлеуметтік-гуманитарлық 

Пәннің коды және атауы LMOAD 2108 Көшбасшылық және мотивация, 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет негіздері 

Семестр 3 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Доцент Сақтағанов Б., доцент Кожантаева Ж. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

150 

Пререквизиттер "Менеджмент негіздері", "Психология", Қазақстан 

тарихы (мектеп бағдарламасы аясында); 

Құқық негіздері (Мектеп бағдарламасы аясында); 

Қоғамтану (мектеп бағдарламасы аясында); 

Жалпы тарих курсы (мектеп бағдарламасы 

аясында). 

Постреквизиттер «Ұйымдастыру теориясы», «Іскерлік 

коммуникация», оқу траекториясына байланысты 

мамандықтар бойынша пәндер. 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлық проблемалары, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың теориялық және практикалық тәсілдері, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл стратегиясын әзірлеу тәсілдері мен әдістері және оны 

қолдану жолдары туралы білім алу. 

Мақсаты – "Көшбасшылық және мотивация, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет 

негіздері" пәнін меңгеру-қызметкерлердің еңбек тәртібін түзету мақсатында және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы саясатты құқықтық реттеу қағидаттары мен мазмұнын, сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу және жолын кесу бағыттарын, нысандары мен әдістерін түсіну 

үшін оларға мақсатты ықпал ету дағдыларын қамтитын тиімді көшбасшылық дағдыларын 

қалыптастыру. 

Білу: 

* Көшбасшылықтың теориялық және тарихи негіздері және мотивация; 

* Менеджмент пен көшбасшылықтың дәстүрлі және жаңа теориялары 

Мақсат қою принциптері; 

* Ұйымдастырушылық жоспарлаудың түрлері мен әдістері; 

* Ұйымдағы адамдардың өзара әрекеттесуінің негізгі теориялары мен тұжырымдамалары; 

* Мотивация принциптері мен әдістері; 

* Топтық динамика және команда құру негіздері; 

* Корпоративтік тұжырымдамаларды құру принциптері және ұйымның даму 

Тұжырымдамасы; 

• Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары. 

Істей алу: 

* Кәсіби функцияларды іске асыруға байланысты мақсаттар қою және міндеттерді 

тұжырымдау; 

* Басқарушылық міндеттерді шешу үшін командалық өзара іс-қимылды ұйымдастыру; 

* Ұйымдастырушылық мәдениетті диагностикалау, оның күшті және әлсіз жақтарын 

анықтау, оны жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

* Ұйым персоналын ынталандыру және ынталандыру бойынша іс-шараларды әзірлеу; 



* Ұйымдағы этикалық мәселелерді диагностикалау және этикалық басқару шешімдерін 

қабылдаудың негізгі модельдерін қолдану; 

* Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасы актілерінің 

ережелерін алдағы лауазымдық мақсат бойынша практикалық қызметте дұрыс қолдану.  

Дағдысының болуы: 

 * Ұйымдағы жеке және топтық мінез-құлыққа әсер етудің заманауи технологиялары; 

* Адам ресурстарын басқарудың заманауи құралдары; 

* Іскерлік коммуникация дағдылары; 

* Іскерлік мансапты жоспарлау әдістері; 

* Мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының мақсаттары мен басымдықтарын, 

сондай-ақ оны іске асыру қағидаттары мен нысандарын талдау 

Пәннің қысқаша мазмұны 

"Көшбасшылық және мотивация" курсы кәсіби цикл пәндерінің қатарына кіреді (таңдау 

бойынша пәндер). Пәнді оқу студенттердің оқу кезінде алған біліміне негізделген: негізгі 

бөліктің Гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық цикл пәндері. 

"Сыбайлас жемқорлық"ұғымының теориялық-әдіснамалық негіздері. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-

экономикалық қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқының 

психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. 

Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың этникалық ерекшеліктері. 

Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Әр түрлі салалардағы 

сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін моральдық-этикалық жауапкершілік. 

Қазақстан мәдениетін реттеудің құқықтық негіздері. Мәдениетті құқықтық реттеу: негізгі 

түрлері мен түрлері. Заңнама бойынша мәдени ұйымдардың құрылымы. Мемлекеттің 

мәдениет саласындағы міндеттері. Мәдени-шығармашылық қызметтің құқықтық негіздері. 

Мәдени ұйымдардағы PR және жарнаманың құқықтық негіздері. Авторлық және сабақтас 

құқықтарды құқықтық қорғау. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 
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12. О государственной службе: Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 

416-V ЗРК 

13. Положение об Агентстве РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной 

службе): Указ Президента РК от 22 июля 2019 года №74. 

14. Мауленов Г.С. «Коррупция и преступность в Республике Казахстан: понятие, 

признаки, предупреждение» - Астана, 2009 

15. Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, 

утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 

16. Антикоррупционная правовая политика: учеб. пособие / Е. Алауханов. - Алматы: Заң 

әдебиетi, 2009. - 256 с.  
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профессора Б. С. Абдрасилова. – Астана: Академия государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан, 2016. 

 

 

Модульдің атауы Модуль 2 Әлеуметтік-гуманитарлық 

Пәннің коды және атауы OPD 2108 Кәсіпкерлік қызмет негіздері 

Семестр 3 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Кожантаева Ж.К. – әлеуметтік-гуманитарлық 

пәндер кафедрасының доценті   

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны (дәріс,  

семинар, практикалық, БӨЖ және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Мектеп крусы 

Постреквизиттер Пәндерді оқығаннан кейін студенттер алған 

құқықтық білімдерін өз бетінше дамытуы керек 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – студенттерді бәсекелестік жағдайда кәсіпорындардың Кәсіпкерлік қызметін 

ұйымдастырудың теориялық негіздері мен практикалық дағдыларына үйрету. 

Білу – кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың теориялық және практикалық негіздері; 

Істей алу – кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және оның жұмыс істеуі бойынша дұрыс 

шешім қабылдау; 

Дағдысының болуы – жалпы экономикалық теорияны білу 

Пәннің қысқаша мазмұны 



Экономикадағы кәсіпкерлікті әлеуметтік – экономикалық дамуды жеделдетудің маңызды 

факторы ретінде қарастырған жөн. Кәсіпкерлердің бастамасы, тәуекелі, білімі мен шеберлігі 

барлық экономикалық ресурстарды барынша тиімді пайдалануға, экономикалық өсуді 

ынталандыруға мүмкіндік береді. Кәсіпкерлік ойлауды қалыптастыру білікті мамандарды 

даярлаудың міндетті шарттарының бірі болып табылады. Кәсіпкерлік-бұл ұжымдардың 

немесе жеке тұлғалардың экономикалық саладағы тәуелсіз, бастамашыл қызметі, олар кіріс 

алу, қызмет саласын дамыту және кеңейту үшін жағдай жасау мақсатында өз тәуекелімен 

және өз жауапкершілігімен жүзеге асырады. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру үшін 

қажетті оқу құралдары (оның ішінде 

ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. 

Жұмыс бағдарламалары, силлабус, дәріс 

тезистері, практикалық сабақ өткізу 

жоспарлары және тапсырманы орындау 

бойынша әдістемелік ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и особенная части). Алматы. 

2. Буров, В.Ю. Основы предпринимательства: учебное пособие / В.Ю. Буров. – Чита, 

2011. – 441 с. 

3. Круглова Н. Ю. Основы  бизнеса  (предпринимательства): учебник / Н.Ю. Круглова. 

– М.: КНОРУС, 2010. – 544 с. 

4. Набатников  В.М. Организация предпринимательской деятельности. Учебное 

пособие/В.М. Набатников. – Ростов-на Д.: Феникс, 2011 – 256 с. 

 

Модульдің атауы Модуль 3 Хореография өнерінің тарихы 

Пәннің коды және атауы OK 2213 Сын негіздері 

Семестр 3 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Джумасеитова Г.Т. – өнертану және арт-

менеджмент кафедрасының профессоры 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Қазіргі театр процесі 

Постреквизиттер Сын шеберлігі, Сын бойынша семинар 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – білім алушыларды ғылыми-зерттеу жұмысының негіздерімен, көркем сынның 

негізгі жанрлары мен түрлерімен, шығармашылық сыни жұмыстарды құрудың негізгі 

кезеңдерімен таныстыру. 

Білу – пәннің негізгі түсініктері, мамандық бойынша негізгі терминдер мен еңбектер, негізгі 

ұсынылған әдебиеттер тізіміне енгізілген бастапқы дереккөздердің мәтіндері, театр өнерінің 

әртүрлі формалары мен бағыттары. 



Істей алу – театр және хореография өнерін насихаттауға, оның ішінде заманауи ақпараттық 

технологиялардың мүмкіндіктерін қолдана отырып практикалық қатысу. 

Дағдысының болуы – театр және балет терминологиясын еркін меңгеру; берілген тақырып 

бойынша материалдар жинау, қолжазба материалдарымен жұмыс істеу, шағын сұхбаттар 

өткізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Әр түрлі жанрдағы мақалалар құру негіздерімен танысу: шолулар, пьесаларды талдау, 

шығармашылық портрет. Көрген спектакльдерге ауызша шолу жасау дағдыларын зерттеу 

және студенттерді өнер теоретигі мен сынының кәсіби дағдыларын игеруге дайындау. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Гвоздев А. Театральная критика. Л., 1987.  

2.  Семинар по театральной критике. Учебное пособие. Сост. Н. В. Песочинский. СПб. 

СПбГАТИ 2013 г. 

3. Клявина Т. А. О процессах включения зрительного зала в систему спектакля // 

Искусство и общение. Л., 1984. 

4. Гринер В. А. Ритм в искусстве актера. М., 1966. 

5. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. М., 1969. 

6. Крымова Н.А. Имена. Избранное. В 3-х книгах. М., 2005.  

7. Григорьев А. Театральная критика. Л., 1985.  

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

 

 

Модульдің атауы Модуль 3 Хореография өнерінің тарихы 

Пәннің коды және атауы HDB 2213 Балеттің хореографиялық 

драматургиясы 

Семестр 3 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Саитова Г.Ю. - өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының профессоры 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  
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Пререквизиттер "Балетмейстер өнері", "Режиссура негіздері", 

"Әлемдік театр тарихы", " Балеттегі музыкалық 

драматургия» 

Постреквизиттер Режиссура өнері 



Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – студенттерді балет драматургиясының ерекшеліктерімен, либретто мәтіндері 

құрылымының заңдылықтарымен таныстыру. Барлық деңгейдегі тұтас шығарма 

шеңберіндегі әдеби және музыкалық компоненттердің өзара әрекеттесу мәселелерін ашу 

Білу – заманауи балет хореографиясы саласындағы ғылым мен практиканың теориялық, 

әдістемелік және технологиялық жетістіктерін; хореографиялық драматургияның 

қарапайым негіздерін; өткен жылдар мен қазіргі заман балетмейстерлерінің Негізгі 

Шығармашылық тәжірибелері мен стилистикалық ерекшеліктерін. 

Істей алу – білімді практикада қолдана білу және түсіну қабілетін көрсету: аралас өнердің 

ерекшелігі-музыка, кескіндеме, сәулет, кино 

Дағдысының болуы – шығармашылық ойлау және талдау; либретто жазу, сценарий 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Драматургияның негізгі теориялық түсініктерін беру, студенттерді хореодраманың 

бастапқы көздері мен негіздерін білумен қамтамасыз ету. Драматургияның, драмалық 

шығарманың даму заңдылықтары мен ерекшеліктерімен танысу; сценарий шеберлігі 

технологиясының негіздері. Балет либреттосын жазу бойынша жұмысты ұйымдастыру 

кезеңдерін, сценарийді ашу. Әдеби дереккөзмен жұмыс істей білу. Музыкалық көзден балет 

қойылымының сюжетін модельдеу әдістері. Кескіндеме және хореография өнеріндегі 

композиция тәсілдері мен құралдары 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

сабаққа; 

- дәріс курсының конспектілері; 

- семинар тапсырмаларын орындау 

- сценарий, либретто жазу  

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. С Аникст А. «Теория драмы от Аристотеля до Лессинга» М. 1967. 

2. Аль Д.Н. Основы драматургии: Учебное пособие. – 6-е изд., испр. – СПб: «Лань», 

«Планета музыки», 2013. – 288 с. 

3. Слонимский Ю.И. Драматургия балетного театра XIX века: Учебное пособие. – 2-е изд., 

стереотип. -  СПб: «Лань», «Планета музыки», 2016. – 344  

4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М. «Прогресс», 1974 

5. Бонфельд М.  Музыка: Язык. Речь, Мышление. Вологда, 1999 

6. Блок Л. Классический танец. История и современность. М. Искусство. 1987 

7. Вёльфлин Г. «Основные понятия истории искусств». М., 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модульдің атауы Модуль 4 Тарих, өнер және әдебиет 

Пәннің коды және атауы ITSNG 2214 ТМД театрларының тарихы 

Семестр 3 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Саитова Г.Ю. - өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының профессоры 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  
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Пререквизиттер Өзбек театрының тарихы. Ресей театрының 

тарихы. Қазақ театрының тарихы 

Постреквизиттер Драма теориясы. Драматургия. Режиссура 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты –  ТМД құрамына кіретін посткеңестік кеңістіктегі елдердің (Армения, 

Әзірбайжан, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Ресей, Тәжікстан) драма 

театрларының пайда болуы туралы түсінікке ие болу. Театрлардың пайда болуын және 

репертуарлық саясатты, режиссерлік көзқарастар мен жұмыс принциптерін дамыту жолын 

қадағалаңыз. Музыкалық және драма театрларындағы бағыттар мен негізгі жанрлар. 

Интеграциялық процестер және қазіргі заманғы театрды жаңғырту 

Білу – театрлар дамуының негізгі тарихи кезеңдері, шығармашылық достастық; театр 

өнерінің жалпы дамуына әсері; сахналық өнер компоненттерінің стильдері мен 

ерекшеліктері (режиссура, Актерлік шеберлік, сценография, музыкалық безендіру) 

Істей алу – ТМД театрлары туралы ақпаратты өз бетінше іздеу; театр өнерін 

интеграциялаудың тарихи және заманауи процестерін өз бетінше талдау. 

Дағдысының болуы – театр өнері туындыларын өнертану талдау дағдысының болуы 

Пәннің қысқаша мазмұны 

КСРО-ның ыдырауына байланысты. Посткеңестік кеңістіктегі кейбір республикалар 

ынтымақтастық қатынастарын реттеуге арналған халықаралық ұйым – "Тәуелсіз 

Мемлекеттер Достастығы" (1991 ж. 21 желтоқсан Алматы) ұйымдастырды. Ұйымның негізгі 

мақсаттары-саяси, экономикалық және мәдени салалардағы достастық. Театр өнерін 

дамытудағы ынтымақтастық, атап айтқанда гастрольдерді ұйымдастыру, өнер 

қайраткерлерін, орындаушыларды, түрлі конкурстарды, фестивальдерді және көптеген 

басқа да қойылымдарды шақыру. т.б. "ТМД театрының тарихы"курсын оқуға кіреді. Театр 

өнерінің (опера, балет, драма) даму процесімен танысу, ТМД елдері театрлары тарихының 

ең жарқын беттері туралы түсінікке ие болу. Жарқын драматургтердің, режиссерлердің, 

актерлер мен театр суретшілерінің жұмысын зерттеу. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 



тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1.  Туляходжаева М. Т. Режиссура узбекского драматического театра (тенденции развития 

и современные проблемы): дисс. доктора искусствоведения. - Ташкент, 1996.  Интернет 

ресурс   http://cheloveknauka.com/rezhissura-uzbekskogo-dramaticheskogo-teatra-tendentsii-

razvitiya-i-sovremennye-problemy#ixzz6KQlczNkw 

2. Туляходжаева ИМ.Т. Лядмила Грязнова. Монография. – Ташкент: Санъат, 2017. – 224  

3. История казахского искусства. Том 3: Искусство Казахстана нового и новейшего 

времени. – Алматы: «Арда+7», 2013. – 864 с. 

4. Қазақстан халқының сахна өнері. = Сценическое искусство народа Казахстана. Ред. 

Аманкельді Мұқан. – Алматы:  «EvoPress», 2014. – 520 с. 

5. Абдуллаева З.К., Васильев А.А. Parautopia. М: Ад Маргинем, 2016. — 368 с. 

 6. Бородин А.В. На берегах утопий: разговоры о театре. М.: АСТ: CORPUS, 2017. — 345  

7. Демидова А. С. «Всему на этом свете бывает конец…». М.: АСТ Времена, 2018. — 318  

8. Театр Сергея Бархина, академика Российской академии художеств 1966-2016: альбом 

эскизов, фотографий макетов и главных спектаклей за пятьдесят лет творческой работы в 

театрах. М.: Близнецы, 2017. — 346 с. 

 

 

Модульдің атауы Модуль 5. Тарих, өнер және әдебиет 

Пәннің коды және атауы IRM 2305 Орыс музыкасының тарихы 

Семестр 3 

Пәннің кредит саны:  3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Өнер.кандидаты Мосиенко Д.М., аға оқытушы 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

 

Пререквизиттер "Музыка теориясы", "Шетел музыкасының 

тарихы» 

Постреквизиттер "Орыс музыкасының тарихы", "Қазақ 

музыкасының тарихы", "Музыкалық 

шығармаларды талдау", "Музыкалық сын және 

журналистика" 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – орыс музыкалық мәдениетінің негізгі тарихи кезеңдерімен және стильдік 

бағыттарымен танысу; түрлі дәуірлер мен дәстүрлердің музыкалық шығармаларына 

стильдік талдау жасау дағдыларын қалыптастыру; Ресейдің музыкалық мәдениеттерінің 

ұлттық ерекшелігі мен даму ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыру; қазіргі 

заманғы музыкалық-тарихи ғылыми тұжырымдамалармен танысу; орыс музыкасы 

тарихының зерттелетін кезеңдерінің әрқайсысы бойынша негізгі зерттеу әдебиеттерімен 

танысу. 

Білу – орыс кәсіби музыкасының жанрлық жүйесі; 

Істей алу – музыкалық шығармаларды жанр, драматургия, тематизм, музыкалық – мәнерлі 

құралдар деңгейінде талдай білу; 

Дағдысының болуы – музыкалық аналитикалық ойлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны 



Пәннің негізгі міндеті-білім алушыларға музыкалық өнер тарихы саласындағы білімді және 

кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті есту тәжірибесін игеруге, шетелдік 

композиторлардың классикалық туындыларын игеруге көмектесу. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1.Музыка XX века. 1890-1945. Очерки в 2 т. М., 1989. 

2.Нестьев И. На рубеже столетий. Очерки о зарубежной музыке 19нач. 20 века . - М . , 1967. 

3.История современной отечественной музыки в 3 т.Т .1 - М., 1995. 

4.История современной отечественной музыки в 3 т. Т. 2 - М., 1999. 

5.История современной отечественной музыки в 3 т . Т.З - М., 2001. 

6.Земцовский И. Фольклор и композитор . - Л., 1978. 

7.Соколов А. Музыкальная композиция XX в. Диалектика творчества. -М .: Музыка, 1992-

230с. 

 

 

Модульдің атауы Модуль 5. Тарих, өнер және әдебиет 

Пәннің коды және атауы VGN 2305 Гуманитарлық ғылымдарға кіріспе 

Семестр 3 

Пәннің кредит саны:  3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Өнер.кандидаты Мосиенко Д.М., аға оқытушы 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

90 

Пререквизиттер "Музыка теориясы", "Шетел музыкасының 

тарихы» 

Постреквизиттер "Орыс музыкасының тарихы", "Қазақ 

музыкасының тарихы", "Музыкалық 

шығармаларды талдау", "Музыкалық сын және 

журналистика" 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

 

Мақсаты – ғылыми жұмыстар жазу бойынша практикалық білімді қалыптастыру. 

Білу – зерттеу, педагогикалық және орындаушылық қызметте алынған білімнің 

дүниетанымдық және пәндік-практикалық бағыттылығын білу; ғылыми зерттеулердің 

әдістемесі мен әдістемесін меңгеру; 



Істей алу – қажетті ақпаратты таңдау және талдау және алған білімдерін кәсіби қызметтің 

әртүрлі түрлеріндегі мәселелерді шешуде қолдану. Музыка туралы ғылым әдістерінде еркін 

бағдарлану; қойылған міндеттерді шешуде педагогика және ағартушылық қызмет 

саласында алған білімдерін нақты жағдайларда қолдану; 

Дағдысының болуы – библиографиялық жазба жүргізу, ғылыми жұмыстарды рәсімдеу, 

ғылыми зерттеу нәтижелері бойынша есеп, баяндама немесе мақала құрастыру, мәтінді 

редакциялау мен түзетудің қарапайым дағдылары. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Пәннің негізгі міндеті-білім алушыларға гуманитарлық ғылымдар саласындағы ғылыми 

зерттеулер саласындағы білімді игеруге көмектесу. Бұл білім тезисті жазу және дұрыс 

рәсімдеу үшін қажет. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

8. Гуляницкая Н. Методы науки о музыке. М.: Музыка, 2000.  

9. Кочергин А.Н. Методы и формы научного познания. М., 1990. 78 с. 

10. Нинбург Е.А. Технология научного исследования. М., 2006. 

11. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых 

правил) / Государственный университет  –  высшая школа экономики, ИНФРА-М., 2001. 

12. Рачков ПЛ. Науковедение. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. 

13. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: Учебное практическое пособие. – 

РДЛ, 2001.  

Сиденко В.М., Грушко ИМ. Основы научных исследований. Харьков: Вища шк., 1979. 

 

 

Модульдің атауы Модуль 6 Хореография өнерінің тарихы 

Пәннің коды және атауы MK 2306 Сын шеберлігі 

Семестр 4 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Джумасеитова Г.Т. – өнертану және арт-

менеджмент кафедрасының профессоры 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Сын негіздері 

Постреквизиттер Сын бойынша семинар 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 



Мақсаты – білім алушылардың өзіндік ғылыми-зерттеу жұмысының дағдыларын, сыни 

ойлау қабілетін және әр түрлі жанрдағы шығармашылық сыни жұмыстарды құру қабілетін 

қалыптастыру. 

Білу – қазіргі театр процесінің даму заңдылықтарын білу, шығармашылық өнімнің сапасын 

жақсартуға ықпал ететін шығармашылық іс-әрекет ретінде сын білу. 

Істей алу – таңдалған авторлардың шығармашылық стилін, мәтінді құру принципін және 

өнертануды талдау дағдыларын игеру арқылы сыншылардың бағалау пікірлерін сипаттай 

білу. 

Дағдысының болуы – өзіндік және негізделген пайымдаулар шығару, идеяларды бағалау 

және қаралған спектакльдер мен өнер туындылары бойынша қорытындылар тұжырымдау, 

көркем сынның әр түрлі жанрларында авторлық өнімді өз бетінше жасау дағдысы болуы 

тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Бұл пән студенттердің өзіндік ғылыми-зерттеу жұмыстарын, сыни ойлау және 

шығармашылық сыни жұмыстарды жазу қабілеттерін қалыптастыруға бағытталған негізгі 

теориялық пәндердің бірі болып табылады. Осы мақсаттарға жету үшін студенттер сабақта 

ең жақсы сыни мақалалармен, жетекші өнертанушылардың кітаптары мен еңбектерімен 

танысады және оқиды, келесі схемаға сәйкес тірі театр процесін қадағалауы керек: актерлік 

өнер бойынша жарияланған жұмыстардың барлық спектрін алдын – ала зерттеу, актермен 

спектакльді әр түрлі суреттерде бірнеше рет қарау, сыни жұмыстар мен БАҚ мақалаларына 

шолу, актерлік образ мен орындаушылық өнерді өз бетінше талдауға тырысу және түпкі 

мақсат-шығармашылық портрет жасау. 

Оқу процесінде арт-жобалау, мазмұнды талдау әдісі сияқты әдістер қолданылады. Пәнді оқу 

процесінде премьералық спектакльдерді бірлесіп талқылау және талдау, танымал беделді 

театр, Музыка және көркем сыншылардың жаңа жарияланымдары мен шолуларын зерттеу 

маңызды орын алады. Таныстыру барысында студенттер таңдалған авторлардың 

шығармашылық стилін, мәтінді құру принципін және өнертану талдау дағдыларын игеру 

арқылы сыншылардың бағалау пікірлерін сипаттай білуі керек. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Рождественская Н. Проблема «актер — зритель» в режиссерских системах XX века // 

Художник и публика. Л., 1981. 

2. Барбой Ю. Теория перевоплощения и система сценического образа // Актер. Персонаж. 

Роль. Образ. Л., 1986. 

3. Гвоздев А. Театральная критика. Л., 1987.  

4. Введение в театроведение. Под ред. Юрия Барбоя. Спб, СпбГАТ, 2011 
5. Құндақбаев Б. Заман және театр өнерi. Алматы. 2000 

 

 



 

Модульдің атауы Модуль 6 Хореография өнерінің тарихы 

Пәннің коды және атауы HI 2306 Көркем сын 

Семестр 4 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Джумасеитова Г.Т. – өнертану және арт-

менеджмент кафедрасының профессоры 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Сын шеберлігі, сын бойынша семинар, бейнелеу 

өнерінің тарихы 

Постреквизиттер Қазіргі өнертану 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – білім алушыларды Қазақстандағы және жақын және алыс шетелдердегі қазіргі 

заманғы көркемдік үдерістермен таныстыру, сондай-ақ бакалаврлардың көркем сын 

қызметінің дағдыларын іс жүзінде меңгеруі. 

Білу – көркем сынның негізгі ұғымдары, ұсынылған негізгі әдебиеттер тізіміне енгізілген 

бастапқы дереккөздердің мәтіндері, негізгі стильдер мен жанрлар, көрнекті атаулар мен 

өнер туындылары. 

Істей алу – білімді практикада қолдана білу және қазіргі көркемдік процестің даму 

заңдылықтарын түсіну қабілетін көрсету. 

Дағдысының болуы – Тарихи – өнертану білімін дамыту контексінде суретшілердің 

шығармалары мен шығармашылығын талдау дағдысының болуы; отандық және Батыс 

өнертануындағы қазіргі заманғы көркем сынды салыстыру және салыстыру; әр түрлі 

әдіснамалық принциптерді қолдана отырып, өнердің қазіргі даму тенденцияларын әртүрлі 

көзқарастардан талдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Курстың пәні-әр түрлі тарихи кезеңдердегі көркем сынның мазмұнын, формаларын, әдістері 

мен функцияларын зерттеу; тарихи перспектива тұрғысынан оның негізгі тенденцияларын 

анықтау; жалпы мәдени және көркемдік процестермен көркем сынның байланысын 

анықтау. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Зись, А. Художественная критика и искусствознание / А. Зись // Методологические 

проблемы художественной критики. – М.: «Искусство», 1987. 



2. Салеев В. Художественная критика в эпоху XXI в. // СМИ и современная культура: 

сб. научных трудов. – Мн.: Изд. БГУ, 2012. 

3. Львова Е.П. Мировая художественная культура. XX век: изобразительное искусство 

и дизайн. Издательство: Питер, 2008.  

4. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: искусство второй половины XX - начала XXI века. 

Издательство: Азбука-классика, 2007.  

5. Бодрийяр Ж. Общество потребления: его мифы и структуры. Издательство: 

Республика, 2006.  

6. Вельфлин. Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в 

новом искусстве. – М.: Изд. Шевчук, 2013. – 290 с.  

7. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Изд. Шевчук, 2013. – 

367 с. 

 

 

Модульдің атауы Модуль 7. Өнер теориясы мен тарихы 

Пәннің коды және атауы AIVR 3215 Актерлік өнер және режиссура 

мәселелері 

Семестр 5 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Саитова Г.Ю. - өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының профессоры 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

150 

Пререквизиттер "Актерлік шеберлік негіздері", "Хореограф 

шеберлігі"," Театр тарихы", " Биді зерттеу 

әдістері» 

Постреквизиттер "Режиссура негіздері", "Балетмейстер өнері", 

"Актер және сахна пластикасы" пәндері бойынша 

теориялық білімнің қажетті деңгейі 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – орындаушылық шеберліктің мәні туралы таныстыру және режиссура негіздері 

мен драмалық және балет театрының қазіргі бағыттары, олардың дамуының ерекшеліктері 

туралы білім алу. 

Білу – театр және балет театрындағы режиссура негіздері мен шығармашылық процесс; 

драмалық актерлермен қойылымдық жұмыстағы режиссер-хореографтың шығармашылық 

процесінің негіздері;К. С. Станиславский, М. А. Чехов, в. Э. Мейрхольд, Ю. П. Любимов 

шығармашылығындағы пластикалық көріністердің принциптері мен режиссерлік әдістері 

Істей алу – құжаттаманы жинаумен өз бетінше жұмыс істеу (ақпаратты жазу мен ұсынудың 

мәтіндік, иконографиялық, электрондық немесе өзге де нысандарындағы оқиғаларды 

мұрағаттау); қолда бар ақпаратты визуалды түрде синтездеу арқылы сақталған материалдар 

негізінде бірегей бейнелерді қайта жасау; 

Дағдысының болуы – театр оқиғасының мультимедиа жұмыс принциптерін қолдану 

(моделдеу: сахна алаңы мен көрермен залын, сахналық безендіруді, кейіпкерлерді, 

спектакльдің мизансценін, сахналық жарықтандыруды, дыбыстық партитураны); 

Пәннің қысқаша мазмұны 



"Актерлік шеберлік және режиссура негіздері" курсы - курстың негізгі міндеті-

студенттердің пән бойынша теориялық білімдерін игеруі, режиссура мен актерлік 

шеберлікті, драмалық және балет спектаклін талдау қабілетін дамыту. Драма театрының 

Ұлы режиссерлерінің, еуропалық, орыс театрының, ұлттық театрдың көрнекті 

балетмейстерлерінің шығармаларына сүйене отырып, сахналық шығарманың көркемдік 

тұтастығы туралы идеяларды тереңдету. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. - Мультимедийное издательство 

Стрельбицкого, 1925. – 91 с. – Интернет-источник https://litportal.ru/avtory/konstantin -

sergeevich-stanislavskiy/kniga-moya-zhizn-v-iskusstve-115187.html 

2. Станиславский К.С. Полный курс актерского мастерства. – М.: АСТ, 2017. – 784 с.  

3. Чехов М. А. О технике актера. - М.: АСТ, 2003 – 144 с. Интернет-источник -

https://www.studmed.ru/chehov-ma-o-tehnike-aktera_3ddf0895f83.html 

4. Романтическое возвращение к прошлому - Театр мистерии Вс. Мейерхольда и 

Л.Васильева. // В сб.: Театр. Живопись. Кино. Музыка. (Сборник трудов молодых ученых). 

Вып.1. - М.,2005. 

5. Поэтический эпос в революционном духе Вс. Мейерхольда и Ю. Любимова. // В сб.: О 

спектаклях Ю. Любимова. - М., 2005. 

6. Марков П.А. О театре. В 4-х томах. – М.: Искусство, 1974-1977 

7. История казахского искусства. В 3-х томах. Т.3: Искусство Казахстана нового и 

новейшего времени. – Алматы: Арда, 2009. – 896 с. 

8. Богатенкова Л.И. Современное казахское сценическое искусство. – А.: Наука, 1979 

 

 

Модульдің атауы Модуль 7. Өнер теориясы мен тарихы 

Пәннің коды және атауы MDB 3215 Балеттің музыкалық драматургиясы 

Семестр 5 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Мосиенко Д.М.  

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Музыка тарихы. Шет елдердің балет тарихы. 

Драма теориясы 

Постреквизиттер Би және балет музыкасын талдау 

https://litportal.ru/avtory/konstantin%20-sergeevich-stanislavskiy/kniga-moya-zhizn-v-iskusstve-115187.html
https://litportal.ru/avtory/konstantin%20-sergeevich-stanislavskiy/kniga-moya-zhizn-v-iskusstve-115187.html
https://www.studmed.ru/chehov-ma-o-tehnike-aktera_3ddf0895f83.html


Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – музыкалық материал мен сюжеттің арақатынасы туралы түсінік алу. 

Білу – музыкалық тілдің мәнерлі элементтерінің ерекшеліктерін;орыс және шетел 

композиторларының балет шығармашылығын, оның ішінде аз белгілі екенін;сахналық 

драматургия саласында көрінетін музыка мен хореографияның мәнерлі құралдарының өзара 

әрекеттесу ерекшеліктерін;балет драматургиясы мен симфонизм принциптерінің өзара 

әрекеттесуін; балеттің көркем мәтінімен аналитикалық жұмыс принциптерін меңгеру. 

Істей алу – кез-келген түрдегі хореографиялық шығармаға кәсіби талдау жасау; жалпы 

хореографиялық өнерге драматургия заңдарын қолдану; әр түрлі көркемөнерпаздар 

ұжымдары аясында орындаушылық қызметті жүзеге асыру және кәсіби ұжымдармен 

нәтижелі қарым-қатынас жасау. 

Дағдысының болуы – балеттің көркем мәтінімен аналитикалық жұмыс 

принциптері;ерекше би және қойылымдық тәсілдер; бидің кеңістіктік құрылымы; би 

сюжеті; би композициясының формалары; хореографияға өзіндік орындаушылық тәсілі. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Балет театрының театр және режиссерлік табиғаты. Балетмейстер драматург ретінде. 

Режиссер ретінде Балетмейстер. Әдеби бастапқы дереккөз спектакль дизайнының негізі 

ретінде.Режиссердің авторлық туындымен өзара әрекеті. Дереккөздің мазмұны. Ұғымдар: 

тақырыптар, идеялар, сюжеттер, сюжеттер, жанр, стиль, кейіпкерлердің бейнелері мен 

кейіпкерлері. Әдеби шығарманы талдау әдістемесі. Бастапқы дереккөздің авторлық 

көзқарасы және спектакльдің режиссерлік тұжырымдамасы.Әдеби сюжетті оның "екінші 

авторлығы"ретінде түсіндіру. Негізгі және екінші дәрежелі авторлық таңдау, актерлердің 

иерархиясына авторлық көзқарас. Режиссерлік тұжырымдамалар бастапқы көзді 

түсіндірудегі идеялардың жиынтығы ретінде. Кескіндеме жұмыстары хореографиялық 

драматургияның негізі ретінде. Тарихи факт хореографиялық жұмыстың негізі ретінде. 

Сюжет-кейіпкерлердің сипатын ашуға көмектесетін мазмұн, оқиғалар жиынтығы. либретто-

сахналық жұмыстың қысқаша мазмұны, өзіндік "Нұсқаулық". Композициялық жоспар. 

Жазу ерекшеліктері. Сценарий. Бұл пәнде сценарий- "композициялық жоспар", яғни идеяны 

бейнелі-семантикалық шешім арқылы жүргізу принципі. Қолданысқа енгізіледі. Балеттегі 

әрекет драматургиямен және хореографиямен тығыз байланысты. Хореографиялық мәтін 

балет қойылымының негізі ретінде. Сахналық Сұлулық символдық белгілер-элементтердің 

жиынтығы ретінде. Театр іс-әрекетінің табиғаты. Режиссура қозғалыстар. Балет 

режиссурасының жалпы және нақты заңдары. Хореография шығармасының "кілті". 

Хореодраматургиядағы Форма мен мазмұн. Сюжеттік балеттің музыкалық және 

хореографиялық драматургиясының байланысы. Режиссер спектакльдің авторы ретінде. 

Режиссер сахналық мәтінді жасаушы ретінде. Жоспарлау. Дайындық жұмыстарының 

кезеңдері:" танысу"," қарым-қатынас"," ысқылау"," одақ "және"өмір". Хореографиялық 

шығарманың материалдық бөлігі. Балет қойылымын жобалау және оның би әрекетімен 

өзара әрекеті. Кейіпкерлердің костюмдері және олардың Би бейнесіне қатысуы. Ғарыш 

архитектурасы - эксперименттер мен ашылулар. Бидің әсерлі және тиімді жақтарындағы 

аксессуарлар мен заттардың рөлі. Балет спектаклін ресімдеу құрылымы. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 



Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Друскин М. Зарубежная музыкальная историография. –Москва: Музыка, 1994. 

2. Жумасеитова Г.Т. Страницы казахского балета. Монография. – Астана: 2001. 

3. Жумасеитова Г.Т. Хореография Казахстана. Период независимости. Монография. –  

Алматы, 2010. 

4. Худеков С. Всеобщая история танца. –Москва: ЭКСМО, 2009. 

5. Жұмалиева Т.Қ., Мұсағұлова Г.Ж. ХХ ғасырдың шетел музыкасы: ЖОО-на 

арналған әдістеме. ХХ ғасырдың басы – ХХ ғасырдың ортасы. – Алматы: 2014. – 248 б. 

6. Казахская музыкальная литература (традиционный период): учебник. / П.Шегебаев, 

С.Елеманова. – Астана: Фолиант, 2015. – С. 152. 

Огаркова Н.А. Придворная музыкальная культура в России ХVIII века: Учебное пособие. 

2-е изд. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2016. – С. 64. 

 

 

 

Модульдің атауы Модуль 8. Өнер теориясы мен тарихы 

Пәннің коды және атауы TD 3216 Драма теориясы  

Семестр 5 

Пәннің кредит саны:  3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Джумасеитова Г.Т. - өнертану және арт-

менеджмент кафедрасының профессоры 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

90 

Пререквизиттер Шетел театрының тарихы. Шет елдердің балет 

тарихы 

Постреквизиттер Балет сыны 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – әлемдік театр тарихының ежелгі дәуірден біздің заманымызға дейінгі рөлін 

зерттеу, қоғамның қоғамдық-саяси және эстетикалық дамуын ескере отырып, әлемдік 

драматургияның даму кезеңдерін ұсыну, спектакльді ұйымдастырудың эволюциясын 

драматургиялық материалды қарапайым көрсетуден бастап авторлық және режиссерлік 

дизайнды көркемдік жүзеге асыруға дейін бақылау. 

Білу – театр өнерінің дамуының тарихи кезеңдері және театрлық стильдер, сахна өнерінің 

ерекшеліктері (актерлік шеберлік, сценография, музыкалық безендіру, негізгі терминдер, 

бүгінгі діннің тұжырымдамалары мен мәселелері). 

Істей алу – ақпаратты іздеуде өз бетінше бағдарлай білу, театр және балет өнері 

саласындағы тарихи және заманауи процестерді өз бетінше талдау. 

Дағдысының болуы – театр өнері туындыларына өнертану итеатроведтік талдау 

дағдысының болуы 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Драма теориясы: драма құрылым ретінде. Драмадағы әрекет пен сипат. Драмалық өнердегі 

Аристотель. Шекспир Театры. Тарих айнасындағы Драма: шындық, стиль, сюжет. 

Драмалық стильдер теорияларының негіздері және драмалық әрекеттің кеңістіктік-

уақыттық координаттары. XV–XIX ғасырлардағы драманың ірі реформаторлары мен 



теоретиктері. Соңғы стильдік ағымдардағы драма заңдарының эволюциясы.Ресейдің мәдени 

дәстүрі мен театр өнері: скоморохтардан бүгінгі күнге дейін. А.С.Пушкиннің, Н.В. 

Гогольдің, а. н. Островскийдің және т. б. театрлық көзқарастары. "Театр тарихы" курсы 

бойынша материалдың мазмұны ХХ ғасырдың басынан аяғына дейін шетелдік даму 

кезеңдерінің жалпы қабылданған кезеңдеріне негізделген. Шығыс елдерінің дәстүрлі 

театрының тарихы тәуелсіз зерттеу үшін ұсынылады, бақылау рефераттар мен есептер 

жүйесімен жүзеге асырылады.Драма теориясы-драманың заңдары мен дамуын зерттейтін 

іргелі филология ғылымы. Драма теориясы пәнді оқытудың үш негізгі тәсілін болжайды: 1) 

әдеби шығарма ретінде; 2) сахналық шығарма ретінде; 3) спектакльдегі әр түрлі өнер 

түрлерінің синтезі ретінде.Драма теориясымен байланысты пән-драма тарихы. Драма 

теориясы мен тарихы театр тарихы мен теориясының құрамдас бөлігі болып 

табылады.Әдебиет тууы-Аристотельге ("Поэтика") қарай басталатын әдеби шығармалардың 

классикалық макроклассификациясы. Ондағы критерий-баяндаушының объективтілік 

дәрежесі және бейнеленген оқиғалардың сипаты. Аристотельдің пікірінше, әдебиет үш 

түрге бөлінеді: драма, эпос, лирика, олар дәстүрлі түрде көркем әдебиеттің өзіндік "табиғи 

формалары" деп санайды. Гегель әдебиетке өзінің ең танымал "Триада" теориясын 

қолданды: әлем мен әлемдік сананың дамуы үш элементті – тезисті, антитезді, синтезді 

қамтитын процесс ретінде. "Гамбург драматургиясында" г. Э. Лессинг Француз 

ағартушылық драмасы мен Дидро, Нивель де Лашоссе және басқалардың "көз жас 

комедиясы" маңызды және эстетикалық тұрғыдан толыққанды деп санайды. Лессингтің 

пікірінше, актерлік өнердің негізгі қағидасы табиғаттың шынайы көрінісі болуы керек. 

Актер сахнада табиғи және шынайы болуы керек. "Актер Парадоксында" Дидро - 

"нутра"актерлік теориясының жауы. Дидродың пікірінше, актер адамның табиғатын 

зерттеп, қиялын, жадын басқаратын кез-келген идеалды үлгіні үнемі еліктеп, әдейі ойнауы 

керек, мұндай актер әрдайым мінсіз болады: бәрі өлшенеді, ойластырылған, зерттелген, 

үйлесімді тәртіпке келтірілген. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Громова М.И. Русская драматургия конца ХХ начала XXI века. Учеб. пос. 

[Электронный ресурс] / М. И. Громова. - М.: Флинта, 2009. –  С. 368.  

2. Аль Д.Н. Основы драматургии. Учебное пос. – Санкт-Петербург: 2005. 

3. Аникст А. Теория драмы на Западе в второй половине XIX века. – Москва: Наука, 

1988. 

4. Аникст А.А.Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. Москва: Наука, 1967. – С. 

454. 

5. Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. – М.: Наука, 1972. – С. 

642. 
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Модульдің атауы Модуль 8. Өнер теориясы мен тарихы 

Пәннің коды және атауы MI 3216 Өнердегі мифология 

 

Семестр 5 

Пәннің кредит саны:  3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Саитова Г.Ю. - өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының профессоры  

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

90 

Пререквизиттер Мифология. Шетел театрының тарихы. 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – әр мифологияның белгілі бір жүйе, даму кезеңдері, мифтердің негізгі топтары, 

планета халықтары, олардың тарихы мен дәстүрлі мәдениетінің ерекшеліктері туралы 

түсініктері болу. 

Білу – мифологияның негіздерін, оның элементтерін, құрылымын, типологиясын, 

функцияларын, рөлі мен маңызды сипаттамаларын; мифтердің мәдениетпен және өнермен 

байланысын; тарихи дамудың негізгі кезеңдері және әртүрлі мифологиялық жүйелердің 

негіздері; мифологияның қазіргі жағдайы. 

Істей алу – әртүрлі халықтардың мифтерінің мәні туралы білімді ашу; негізгі мифологиялық 

ұғымдарда бағдарлану; түрлі мифологиялық жүйелердің негіздерін қалыптастыру. 

Дағдысының болуы – көптеген қазіргі заманғы мифологиялық ағымдарға қатысты өз 

ұстанымын анықтау. Мифологиялық мұраны білім беру қызметінде және практикада 

қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Мифология (грек. μυυολογία-аңыз, аңыз және λγγος-сөз, әңгіме, ілім) - ежелгі фольклор мен 

халық аңыздарын (мифтер, эпостар, ертегілер және т.б.), сонымен қатар ғылыми пәндер 

аясында осы материалды, мысалы, салыстырмалы мифологияны зерттеуді білдіруі 

мүмкін.Мифологиялық идеялар әлемнің барлық дерлік халықтарында дамудың белгілі бір 

кезеңдерінде болды. Мұны тарихты да, қазіргі қарабайыр халықтарды да зерттеу растайды, 

олардың әрқайсысында мифологияның бір немесе басқа түрі бар.Егер еуропалықтар Ұлы 

географиялық ашылулар дәуіріне дейін тек ежелгі мифтермен таныс болса, онда олар 

біртіндеп Африка, Америка, Океания, Австралия тұрғындары арасында мифологияның бар 

екендігі туралы білді. Киелі кітапта Батыс семиттік мифологияның жаңғырығы байқалады. 

Ислам қабылданғанға дейін арабтардың өзіндік мифологиясы болған.Осылайша, мифология 

адам санасына тән. Мифологиялық бейнелердің пайда болу уақытын анықтауға болмайды, 

олардың қалыптасуы тіл мен сананың пайда болуымен тығыз байланысты.Мифтің басты 

міндеті-адам жасаған кез-келген маңызды іс-әрекеттің үлгілерін, модельдерін қою, миф 

күнделікті өмірді рәсімдеуге қызмет етеді, бұл адамға өмірде мағынаны табуға мүмкіндік 

береді. Батырлық мифтер-ежелгі грек мифологиясындағы сияқты, қайтыс болған әйелден 

Құдайлардың балалары немесе эпостың аңызға айналған тұлғалары болуы мүмкін батырлар 

туралы мифтер. Батырлық мифтің әдеттегі сюжеті-кейіпкердің ерекше балалық шағы 

(ерекше қабілеттер, жетімдік, ерекше тағдыр), көбінесе жер аудару, ерлік жасау, 



құбыжықтарды жеңу, әдемі қызды құтқару, қайтару және үйлену. Көптеген даңқты 

батырларының аңыздар да иносказательной нысанда баяндайды тұлға қалыптастыру мен 

мәртебесін иелену қоғамда, сол арқылы орындай отырып әдістемелік нұсқаулық опцияны 

таңдаңыз.Батырлардың ерекше санаты - мәдени кейіпкерлер. Бұл халық мәдениетіне елеулі 

өркениеттік үлес қосқан мифтік батырлар. Көбінесе мәдени кейіпкер демиург болып 

табылады, жаратылысқа Құдайлармен қатар қатысады немесе алғашқы заң шығарушы 

болып табылады, адамдар үшін әртүрлі мәдени заттарды (от, мәдени өсімдіктер, құралдар) 

шығарады немесе ойлап табады, аң аулау техникасын, қолөнерін, өнерін үйретеді, 

әлеуметтік ұйымды, неке ережелерін, сиқырлы ережелерді, рәсімдер мен мерекелерді 

енгізеді. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 
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6. Апполодор. Мифологическая библиотека. – Ленинград:Наука, 1972. 

7. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – Москва: 1992. 

8. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – Москва: 1991. 

 

 

Модульдің атауы Модуль 9 Хореография өнерінің тарихы 

Пәннің коды және атауы IZEII 3223 Батыс Еуропа бейнелеу өнерінің тарихы 

Семестр 5 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Мосиенко Д.М. аға оқытушы 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

150 

Пререквизиттер "Музыка теориясы", "Шетел музыкасының 

тарихы» 



Постреквизиттер "Орыс музыкасының тарихы", "Қазақ 

музыкасының тарихы", "Музыкалық 

шығармаларды талдау", "Музыкалық сын және 

журналистика". 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – Батыс Еуропа бейнелеу өнерінің негізгі тарихи кезеңдерімен және стильдік 

бағыттарымен танысу; түрлі дәуірлер мен дәстүрлердің шығармаларын стильдік талдау 

дағдыларын қалыптастыру; қазіргі заманғы ғылыми тұжырымдамалармен танысу; 

зерттелетін кезеңдердің әрқайсысы бойынша негізгі зерттеу әдебиеттерімен танысу. 

Білу – әр түрлі дәуірдегі Батыс Еуропа өнерінің тән белгілері; 

Істей алу – әртүрлі дәуір өнеріндегі стильдік ерекшеліктерді анықтау; 

Дағдысының болуы – білімді шығармашылық және кәсіби жұмыста пайдалану 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Пән классикалық шығыс, Ежелгі Греция және Рим өнерінің тарихымен таныстырады, өнер 

туындыларын бастапқы талдауға үйретеді және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау 

дағдысын қалыптастырады 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. История изобразительного искусства. М., 2012. 

2. Искусство: Энциклопедия для юношества. М., 2012. 

3. История искусств: шедевры русской живописи. М., 2004. 

4. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала 

третьего тысячелетия. М., 2011. 

5. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. М., 2007. 

6. Энцикопедия. Т. 7. Искусство. М., 2002. 

 

Модульдің атауы Модуль 9 Хореография өнерінің тарихы 

Пәннің коды және атауы Ist 3223 Деректану 

Семестр 4 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Толысбаева Жанна Женисовна, филология 

ғылымдарының докторы, профессор 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

150 



Пререквизиттер философия, информатика, сын шеберлігі, тарихи 

бағыттағы пәндер (бейнелеу өнерінің тарихы, 

музыка тарихы, хореографиялық өнер тарихы) 

Постреквизиттер Ғылыми-зерттеу жұмысы 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Деректану шындықты танудың ерекше әдісі және гуманитарлық білім жүйесіндегі 

интеграциялық пән ретінде 

Мақсаты – осы пәнді оқу нәтижелері бойынша дереккөз мәтіндерімен жұмыс жасауда 

практикалық құзіреттіліктерді қалыптастыру. 

Білу – Деректанудың негізгі түсініктерін; ғылыми пән ретінде Деректанудың қалыптасуы 

мен дамуының негізгі кезеңдері мен бағыттарын; генеалогияны және мәтін-дереккөздердің 

негізгі түрлерін және оларды талдау әдістерін; негізгі библиографиялық көздер мен іздеу 

жүйелерін білу 

Істей алу – Әр түрлі типтегі, түрдегі және шығу тегі мәтіндерін оқи, түсіне және түсіндіре 

білу; дереккөздердегі ақпаратты сыни бағалай білу; зерттеу міндеттерін шешу саласында 

алған білімдерін қолдана білу; Оқу процесінде талдаудың заманауи әдістерін қолдану. 

Дағдысының болуы – тілдік және әдеби фактілерді жинау мен талдаудың базалық 

дағдысының болуы, пікір шығару, идеяларды бағалау және қорытындыларды тұжырымдау 

дағдысының болуы 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Деректану: шындықты танудың арнайы әдісі. Шындық туралы ақпараттың бекітілген 

көздері. Мәдени және тарихи дереккөздердің түрлері. Мәдениет тарихындағы 

дереккөздердің эволюциясы, оның кезеңделуі. Зерттеу процедураларының жүйесі мен 

кезеңдері ретінде деректанулық талдау және деректанулық синтез. Шығарманың 

мәдениеттегі қызметі. Герменевтикалық оқу және дереккөзді түсіндіру. Сын және мәдени 

және тарихи дереккөздерді зерттеу мәселесі ретінде түсіндіру. Деректанудың зерттеу пәні 

ретінде қалыптасуының негізгі кезеңдері мен бағыттары. Отандық және шетелдік 

деректанудағы мәдениет тарихы туралы дереккөздерді зерттеу. Мәдениеттегі нәрсе: 

зерттеудің деректану әдісі. заттық көз туралы түсінік. Заттар өз дәуірінің қалдықтары және 

өз заманының мәдени ескерткіштері ретінде. Деректану әдісі мәдениеттегі заттардың орны 

мен қызметі туралы ақпаратты анықтау және дәуірдің өмір салты мен заттық менталитетін 

түсіну тәсілі ретінде. Зат тауар, символ және белгі ретінде. "Заттық әлемді" және дәуірдің 

заттық шындықтарын зерттеудің деректанулық әдістері мен әдістері. Ауызша көздер және 

оларды зерттеу әдістері. Фольклор және псевдофолклор мәдени және тарихи дереккөздің 

ерекше түрі және оның ерекшелігі ретінде. Көрнекі көздер. Бұқаралық мәдениеттің 

материалдары және олардың тарихи қайнар көзі ретіндегі маңызы. Жазбаша дереккөздер. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 



1.Голубева Е.В. Источниковедение : практикум / Е.В. Голубева ; Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 90 с. : ил. (Эл.ресурс – Университетская 

библиотека-Онлайн) 

2.Пономарев М.В. Источниковедение новой и новейшей истории : учебное пособие / М.В. 

Пономарев, О.А. Никонов, С.Ю. Рафалюк. – Москва : Прометей, 2012. – 149 с. : табл. 

(Эл.ресурс – Университетская библиотека-Онлайн) 

3.Источниковедение: учеб. пособие / И. Н. Данилевский, Д. А. Добровольский, Р. Б. 

Казаков и др. ; отв. ред. М. Ф. Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 

— М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 685, [3] с. — ISBN 978-5-7598-1092-

6.(Эл.ресурс –Библиороссика) 

 

 

Модульдің атауы Модуль 10. Музыка тарихы мен теориясы 

Пәннің коды және атауы IKM 3217 Қазақ музыкасының тарихы 

Семестр 5 

Пәннің кредит саны:  3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Мосиенко Д.М., аға оқытушы 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

90 

Пререквизиттер "Музыка теориясы",  "Шетел музыкасының 

тарихы",  "Орыс музыкасының тарихы» 

Постреквизиттер "Орыс музыкасының тарихы", "Қазақ 

музыкасының тарихы", "Музыкалық 

шығармаларды талдау", "Музыкалық сын және 

журналистика". 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – білім алушыларға қазақ музыка өнерінің тарихы саласындағы білімді және 

кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті есту тәжірибесін игеруге, халықтық, кәсіби және 

кәсіби музыканың классикалық туындыларын игеруге көмектесу. 

Білу – Қазақ музыкасының жанрлық жүйесін білу; 

Істей алу – Музыкалық шығармаларды жанр, драматургия, тематизм, музыкалық – мәнерлі 

құралдар деңгейінде талдай білу; 

Дағдысының болуы – музыкалық аналитикалық ойлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Пәннің міндеттеріне қазақ музыкалық мәдениетінің негізгі тарихи кезеңдері мен стильдік 

бағыттарымен танысу; түрлі дәуірлер мен дәстүрлердегі музыкалық шығармаларды 

стильдік талдау дағдыларын қалыптастыру; отандық музыкалық мәдениеттің ұлттық 

бірегейлігі мен даму ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыру; әлемдік музыка 

тарихының зерттелетін әрбір кезеңі бойынша негізгі зерттеу әдебиетімен танысу кіреді. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 



Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1 Аманов Б.Ж., Мухамбетова А.И. Казахская традиционная музыка и XXвек. Алматы: 

Дпайк-Пресс, 2002. 

2 Аязбекова С.Ш. Картина мира этноса: Коркут-ата и философия музыки казахов.- 

Алматы, 1999. 

3 Джумакова, У. Творчество композиторов Казахстана 1920–1980-х гг. Проблемы 

истории, смысла и ценности : исследование / У. Джумакова. –  Астана : Фолиант, 2003. – 

232 с. 

4 Джумалиева Т., Темирбекова А. История казахской музыки. Т 1.- Алматы.- Гылым,-

2000. 

5 Елеманова, С. А. Наследие тюркской культуры (исторический обзор казахской 

традиционной музыки) / С. А. Елеманова. – Алматы : Кантана-пресс, 2012. – 408 с. 

6 История казахского искусства : в 3 т.; под ред. Б. Кундакбайулы, Р. А. Ергалиевой, 

С. А. Кузембаевой, Г. Т. Жумасеитовой. Искусство Казахстана нового и новейшего 

времени. – Алматы : Арда, 2009. – 896 с. – Т. 3.  

7 История казахской музыки :  в 2 т. Традиционная музыка казахского народа: 

песенная и инструментальная; под ред. Т. Джумалиевой, А. Темирбековой. – Алматы : 

Ғылым, 2000. – 424 с. – Т. 1. 

 

 

Модульдің атауы Модуль 10. Музыка тарихы мен теориясы 

Пәннің коды және атауы MD 3217 Музыкалық драма 

Семестр 5 

Пәннің кредит саны:  3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Мосиенко Д.М., аға оқытушы 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

90 

Пререквизиттер "Музыка теориясы",  "Шетел музыкасының 

тарихы",  "Орыс музыкасының тарихы» 

Постреквизиттер "Орыс музыкасының тарихы", "Қазақ 

музыкасының тарихы", "Музыкалық 

шығармаларды талдау", "Музыкалық сын және 

журналистика". 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – музыкалық өнердің ерекшеліктері мен би музыкалық жанрларының 

ерекшеліктері туралы теориялық білім кешенін қалыптастыру. 

Білу – музыкалық және хореографиялық білімнің қазіргі жағдайы; алынған білім мен 

дағдыларды коммуникативтік қабілеттерді дамыту үшін пайдалану (топта жұмыс істеу, 

қоғамның көркемдік сұраныстарын түсіну); 

істей білу (оқыту саласында):  

Істей алу – негізгі би жанрларын кәсіби түрде түсіну; ағымдағы балет процесіне белсенді 

қатысу (концерттерге қатысу және оларды жариялау); өз дәлелдерін қорғау. 

Дағдысының болуы – пайымдау, идеяларды бағалау және тұжырым жасау 



Пәннің қысқаша мазмұны 

Пән кәсіби қызметтің негізгі бағытымен тікелей байланысты пәндер жиынтығына кіреді 

және өнер тарихшыларын дайындауда маңызды болып табылады. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1.Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном воприятии реального 

пространства: учебное пособие. СПб., 2016.  

2.Балет.  

3.Балет Ad Libitum. 

4.Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур: Учебное 

пособие для консерваторий. — М., 1969. [Совместно с Ю. А. Фортунатовым.]. 

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

6.Безуглая Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога–хореографа. СпБ., 2015. 

7.Безуглая Г.А. О музыкальности русской хореографии / Вестник АРБ им. А.Я. Вагановой. 

– 2012. – № 27. – С. 149–169. 

 

 

Модульдің атауы Модуль 11. Арнайы пәндер 

Пәннің коды және атауы ONHIXX 3218 ХХ-ХХІ ғасырлардағы хореография 

өнерінің негізгі бағыттары 

Семестр 5 

Пәннің кредит саны:  3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Джумасеитова Г.Т. өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының профессоры 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

90 

Пререквизиттер Шетел балетінің тарихы. Отандық балет тарихы 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – ХХ-ХХІ ғасырдағы хореографиялық өнерді зерттеу: дәстүрлер, проблемалар, 

даму перспективалары. 

Білу – балет театры мен хореографиялық өнер түрлерінің дамуының қазіргі тенденциялары 

мен негізгі сипаттамалары. Әлемдік балет өнеріндегі жаңа бағыттарды дамыту. Қазіргі 

режиссерлер, драматургтер, хореографтар, көрнекті орындаушылар. 



Істей алу – Хореографиялық өнердегі, балет театр процестеріндегі жаңа бағыттардың 

дамуының қазіргі тенденцияларын бағдарлай білу. 

Дағдысының болуы – Қазіргі заманғы хореографиялық өнердің даму процесін 

өнертанушылық талдау дағдысына ие болу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

ХХ ғасыр балет өнерінің дамуына айтарлықтай әсер етті. Классикалық стиль біртіндеп бидің 

жаңа элементтерімен өсе бастайды, әр бишінің бейнесі де өзгереді. Классикалық би 

балеттегі мүлдем басқа бағытты дамыту үшін тамаша базиске айналады. Қазіргі заманғы би 

немесе заманауи стильдегі балет Америка Құрама Штаттарында ХХ ғасырдың басында дами 

бастағанын атап өткен жөн. Қазіргі заманғы бидің дамуы танымал балетмейстерлер үшін өз 

шеберліктерін көрсетуге мүмкіндік береді. Шынында да, қазіргі уақытта ұзақ уақыт бойына 

қалыптасқан орыс балет дәстүрлері іс жүзінде жаңа элементтермен толықтырылмайды және 

би өнерінің қазіргі тенденцияларын ескермейді. Мұндай дағдарысқа реакция қазіргі заманғы 

балет стилін құру болды.Қазіргі заманғы би өнері бишілердің қозғалыстарында автордың 

сезімдері мен идеяларының толық көрінуіне ықпал етуі керек еді. Осыған сәйкес балеттің 

классикалық элементтері жаңа би позицияларымен толықтырылады. Қазіргі заманғы 

балетте аяқ пен қолдың классикалық позицияларына орын жоқ, ал балериналардың дәстүрлі 

бумаларының орнына бейнені нәзік ететін ұзартылған киімдер келеді. Қазіргі заманғы балет 

аяқтардың күрделі айналуынан, жоғары секірулерден және қолдар мен аяқтардың кеңеюінен 

бас тартады. Көптеген бишілер жалаң аяқ ойнай бастайды, ал аяқ киім мен пакеттер 

балеринаның негізгі киімі емес. Жақында заманауи балет кеңінен таралды. Классикалық 

балеттің әртүрлі элементтері жаңа би қимылдарымен үйлесімді үйлеседі, бұл вариациялар 

мен комбинациялар еркіндігін береді, ал бұл биге ерекше мәнерлілік береді. Art Nouveau биі 

классикалық бидің көптеген ерекшеліктерін жоққа шығарады немесе міндетті емес деп 

санайды – бұралу, аяқтың ұзаруы, жеңіл секіру және аяқ-қол биі. Art Nouveau биінде 

бишілер көбінесе жалаң аяқ өнер көрсетеді және жер үсті техникасын кеңінен қолданады. 

Көптеген мектептер мен бағыттардың танца модерн, қатты ерекшеленетін техникасы 

бойынша. Art Nouveau биінің экспрессивті элементтерінің әртүрлілігі оны әлдеқайда 

демократиялық етеді және пластикалық дарынды, бірақ ересектер билей бастаған немесе 

классикалық балет үшін жеткілікті мәліметтерге ие емес адамдарға сәтті өнер көрсетуге 

мүмкіндік береді. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Никитин В. Ю. Основы джаз модерн танца. – Москва: ГИТИС, 2000. 

2. Добротворская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. – 

Ленинград: ЛГИТМК, 1992. 

3. Суриц Е. Танец модерн. М.Канингхэм. Маски современной культуры. – Москва: 

2002. 

4. Колесова Н. Новый танец в России и Западной Европе. Фольсванг. – Москва: 1993. 



5. Добровольская Г.Н. Танец. Пантомима. Балет. – Ленинград: 1975. 

6. Карпенко И. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Современный танец и 

методика его преподавания». – Белгород: Из-во БГИКИ, 2009. 

 

 

Модульдің атауы Модуль 11. Арнайы пәндер 

Пәннің коды және атауы NTFTS 3218 Театр сахнасындағы жаңа би 

формалары 

Семестр 5 

Пәннің кредит саны:  3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Джумасеитова Г.Т. - өнертану және арт-

менеджмент кафедрасының профессоры 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

90 

Пререквизиттер ХХ ғасырдағы заманауи шетелдік балет тарихы, 

қазіргі театр процесі 

Постреквизиттер Хореографиялық стильдердің тарихы 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – білім алушыларды театр сахнасындағы жаңа би формаларымен, музыкалық 

театрларда, түрлі өнер, мюзикл жанрында және синтехз жанрында жұмыс істейтін қазіргі 

заманғы режиссерлер мен хореографтардың шығармашылық қолжазбаларының 

ерекшеліктерімен таныстыру. 

Білу – театр сахнасындағы хореографияның мәні мен мүмкіндіктерін;қазіргі заманғы 

хореографтардың стилистикасы мен қойылым әдістерін; театр және хореография өнерінің 

негізгі бағыттары мен даму үрдістерін; түрлі хореографиялық нысандардағы би 

композициясының құрылымын білу. 

Істей алу – кәсіби міндеттерді шешу үшін әртүрлі көздерден ақпарат алудың, сақтаудың, 

өңдеудің және ұсынудың заманауи құралдарын қолдана білу; спектакльдің немесе қойылым 

стилистикасы мен әдістерінің контексіндегі нөмірдің көрінісін талдау. 

Дағдысының болуы – әртүрлі шығармашылық жағдайларда басқа адамдармен өзара 

әрекеттесу кезінде әртүрлі коммуникативті және бейімделгіш жеке қасиеттердің көрінісі; 

өнер тарихындағы, әлемдік және отандық өнердің стильдері мен жанрларындағы негізгі 

кезеңдерді анықтау және талдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Пән студенттерді театр сахнасында режиссерлер қолданатын хореографияның заманауи 

формаларымен, бағыттарымен және стильдерімен таныстыруға бағытталған. 

Сценографияда жаңа технологияларды, синтездік спектакльдерді, заманауи мюзиклдерді 

пайдалана отырып, көркемдік тұрғыдан маңызды қызықты қойылымдар және олардың 

отандық музыкалық сахнаға бейімделу жолдары қаралатын болады. Осы пәнді оқыту 

барысында студенттер осы бағытта жұмыс істейтін режиссерлер мен хореографтардың ең 

жарқын есімдерімен олардың қойылымдарын талдау және шығармашылық портреттер 

жасау, мақалалар жазу және т. б. арқылы танысады. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 



жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Лифарь С. «С Дягилевым» СП., 1994 г.  

2. Лиепа М. «Вчера и сегодня в балете» М., 1982 г 

3. Фокин М.М. Против течения. – Л.-М., 1962 г.  

4. Эльяш Н. Образы танца. – М., 1970 г. 

 

 

Модульдің атауы Модуль 12. Арнайы пәндер 

Пәннің коды және атауы SK 3219 Сын бойынша семинар 

Семестр 5 

Пәннің кредит саны:  3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Джумасеитова Г.Т. – өнертану және арт-

менеджмент кафедрасының профессоры 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

90 

Пререквизиттер Сын шеберлігі 

Постреквизиттер Қазіргі сын 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – бакалаврларды театртанудың тарихи тәжірибесіне және өнер туындыларын 

талдаудың заманауи әдістемелеріне сүйене отырып, терең және объективті түрде үйрету, 

театр процесін оның күрделілігі мен алуан түрлілігімен түсіну және сезіну, ауызша және 

жазбаша сипаттау. Сонымен қатар, білім алушыларды теориялық және практикалық 

ғылыми-зерттеу жұмысы негізінде өнерді сынайтын және теоретик қызметінің Кәсіби 

дағдыларын меңгеруге дайындау. 

Білу – музыкалық театр мәселелерімен айналысатын жетекші театртанушылар мен 

балеттанушылардың сыни және зерттеу жұмыстарын, театртанулық талдау әдіснамасын, 

режиссерлер мен хореографтардың авторлық тәсілдері мен қойылым стилінің негіздерін, әр 

түрлі өнер құралдары арқылы әдеби мәтінді түсіндіру ерекшеліктерін білу. 

Істей алу – көркем сынның әртүрлі жанрларында авторлық өнімді өз бетінше жасай білу, 

театр және хореография өнерін насихаттауға, соның ішінде мүмкіндіктерді, радио, 

теледидар және интернетті қолдана отырып, практикалық қатысу. 

Дағдысының болуы – театр, хореография және Музыка өнері туралы мақалалар жазу 

дағдыларын, ауызша рецензиялау дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны 



Театр процесін сыни тұрғыдан талдау дағдыларын игеруге бағытталған негізгі теориялық 

пәндердің бірі, келесі схемаға сәйкес: спектакль бойынша жарияланған жұмыстардың 

барлық спектрін алдын-ала зерттеу, әр түрлі композициялармен спектакльді бірнеше рет 

қарау, премьерадағы сыни жұмыстар мен БАҚ мақалаларына шолу және соңғы нүкте 

ретінде, көрсетілген спектакльдердің бейнелі мазмұны мен мәнерлілік құралдарын, 

балетмейстер жұмысын, орындаушылық өнер деңгейін тәуелсіз талдау әрекеті. Осылайша, 

студенттердің өзіндік шығармашылық жұмыс дағдылары, сыни ойлау және әдеби 

шығармашылық қабілеттері қалыптасады. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. Сост. Н. В. Песочинский. СПб. 

СПбГАТИ 2013 г.  

2. Григорьев А. Театральная критика. Л., 1985.  

3. Ванслов В. В. Статьи о балете. – 1980. 

4. Слонимский Ю. Драматургия балетного театра СпБ., Москва, Краснодар: Планета 

музыки, Лань, 2016. 

5. Крымова Н.А. Имена. Избранное. В 3-х книгах. М., 2005.  

6. Анищенко М.Г. Драма абсурда. М., 2011. 

7. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. Издательство: 

Артист. Режиссер. Театр. - М., 2013 г. 

8. Ливнев Д.Г. Сценическое перевоплощение (создание актерского образа). М., 2012. 

 

 

Модульдің атауы Модуль 12. Арнайы пәндер 

Пәннің коды және атауы ITD 3219 Театр ісінің тарихы 

Семестр 2 

Пәннің кредит саны:  3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Джумасеитова Г.Т.  – өнертану және арт-

менеджмент кафедрасының профессоры  

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

90 

Пререквизиттер Театр тарихы: техникалық кәсіби білім беру 

бағдарламасы 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 



Мақсаты – ежелгі дәуірден біздің заманымызға дейінгі әлемдік театр өнерін өткен және 

қазіргі көркемдік процестердің барлық алуан түрлілігінде зерттеу. 

Білу – Қазақстандағы театр ісінің тарихы, көрнекті продюсерлердің театр-концерттік 

қызметтегі қызметі; қазақстандық театрдың ұйымдық-құқықтық нысандарының барлық 

спектрі, оның қызметінің негізгі өлшемділігі. 

Істей алу – орындаушылық өнер саласындағы қазіргі заманғы продюсерлік деңгейін 

арттыру мақсатында театр ісі саласындағы тарихи тәжірибені өзектендіру;сахна 

шығармашылығы мен оны ұйымдастыру тәсілдерінің өзара байланысын түсіну;театр ісінің 

әлеуметтік – саяси, әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-мәдени факторлармен 

шарттылығын түсіну;жан-жақты бағалау және кейінгі практикалық қызметте отандық театр 

моделінің бай тәжірибесін тиімді пайдалану. 

Дағдысының болуы – тарих және театр саласындағы ғылыми - зерттеу қызметінің 

дағдылары. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Театр-әдебиет, музыка, хореография, вокал және бейнелеу өнері сияқты өнер түрлерінің 

бірлігін білдіретін керемет өнер түрі. Ерекшеліктер: оқиғаларды көрсету және бағалау 

шындық, тарихи оқиғалар, қатынастар, бейнелер мен кейіпкерлер. Мұнда көрерменге 

идеялар мен моральды ұсыну актерлер деп аталатын адамдар жасаған драмалық әрекет 

арқылы жүзеге асырылады. Театр пайда болғаннан бері ұжымдық шығармашылық болды. 

Қазіргі уақытта спектакльді қою кезінде тек актерлер мен режиссерлер ғана емес, сонымен 

қатар суретші-декоратор, композитор, хореограф, костюмер, гример сияқты басқа да театр 

қайраткерлері қатысуы керек. Театрдың дамуы әрқашан қоғамның дамуымен, оның 

материалдық жағдайымен және жалпы мәдениетімен тығыз байланысты болды. Театрдың 

адамдардың рухани өміріндегі маңызы, оның гүлденуі немесе құлдырауы, негізгі 

бағыттары, идеялары мен көркемдік тенденциялары әрқашан адамдардың әлеуметтік 

дамуының ерекшеліктеріне және елдің жалпы жағдайына байланысты орнатылды. Әр түрлі 

дәуірлерде театр өнері әртүрлі мақсаттарды көздеді: көңіл көтеру, тәрбиелеу және шақыру, 

содан кейін уағыздау. Бұл мақсаттарға оңай қол жеткізілді, өйткені ой мен сөзді білдіру 

еркіндігінің арқасында әсер ету күші керемет болды, ал мүмкіндіктер шексіз болды. 

Театрдың пайда болуы ежелгі салттық мерекелерден, табиғаттағы құбылыстарды немесе 

жұмыс процестерін бейнелейтін эмблемалық түрде пайда болды. Бірақ өнер 

тарихшыларының пікірінше, театр көрермен пайда болған кезде басталды, өйткені бұл тек 

ұжымдық шығармашылық пен туындыны құру ғана емес, сонымен бірге ұжымдық қабылдау 

мен бағалау. Театр өзінің басты мақсатына жетеді, егер шығарма қоғамда қабылданып, оның 

бағасын алған болса. Даму барысында театр әр түрлі өнер түрлерінің бұрынғы бірлігін 

жоғалтты және бірнеше негізгі бағыттар пайда болды: драма театры, опера, балет театры 

және театр өнерінің аралық формаларын қамтитын көптеген түрлер. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 



1. Мордисон Г.З. История театрального дела в России. – ч. 1-2. – СПб.: Сильван,1994. 

2. Aсеев Б.А. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. –

Москва: Искусство, 1977. 

3. История русского драматического театра. – Москва: Искусство. – В 7-ми т. Т.1. –

1977. 

4. Пилюгин А.А. Реформы в Императорских театрах. 1882 год: Из 

историиорганизации творческого процесса в русском театре.– Москва:ГИТИС, 2003. 

5. Мордисон Г.З. История театрального дела в России - ч. 1-2 – СПб.: Сильван, 1994. 

6. Брезгин О.П. Персона Дягилева в художественной культуре России, Западной 

Европыи Америки. – Пермь: Издатель Макарова И.Н., 2007. 

7. Альтшуллер А.Я. Театр прославленных мастеров. Очерки истории 

Александринскойсцены. – Ленинград: Искусство, 1968. 

8. Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры. – 

Кемерово: КемГУКИ, 2010. – С. 106. 

 

 

Модульдің атауы Модуль 13. Бейнелеу өнері және сценография 

Пәннің коды және атауы IRKII 3220 Орыс және қазақ бейнелеу өнерінің 

тарихы 

Семестр 5 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Мосиенко Д.М., өнер.кандидаты, аға оқытушы, 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  
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Пререквизиттер "Музыка теориясы", "Шетел музыкасының 

тарихы» 

Постреквизиттер "Орыс музыкасының тарихы"," Қазақ 

музыкасының тарихы", "Музыкалық 

шығармаларды талдау", "Музыкалық сын және 

журналистика". 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – Батыс Еуропа бейнелеу өнерінің негізгі тарихи кезеңдерімен және стильдік 

бағыттарымен танысу; Ресей мен Қазақстанның түрлі дәуірлері мен дәстүрлерінің 

шығармаларын стильдік талдау дағдыларын қалыптастыру; қазіргі заманғы ғылыми 

тұжырымдамалармен танысу; зерттелетін кезеңдердің әрқайсысы бойынша негізгі зерттеу 

әдебиеттерімен танысу. 

Білу – тарихтың негізгі кезеңдері, қоғамды ұйымдастырудың негізгі (басым мәдени-тарихи) 

қағидаттарының ауысуы; тарихты зерттеудің формациялық және өркениеттік тәсілдері, 

әлемдік тарихты зерттеудің қосымша әдістері ретінде; 

Істей алу – Дүниежүзілік өркениеттер тарихының кезеңдері мен ерекшеліктерін және 

өзара іс-қимыл жасау; ғылыми зерттеулер және кәсіптік қызмет саласында алған білімдерін 

қолдану; 

Дағдысының болуы – тарихи материалдарды жинау және талдау әдістері. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Пән классикалық шығыс, Ежелгі Греция және Рим өнерінің тарихымен таныстырады, өнер 

туындыларын бастапқы талдауға үйретеді және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау 

дағдысын қалыптастырады. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  



Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Бейнелеу өнерінің тарихы. М., 2012. 

2. Өнер: жастарға арналған Энциклопедия. М., 2012. 

3. Өнер тарихы: Орыс кескіндеме шедеврлері. М., 2004. 

4. Ильина т. в. орыс өнерінің тарихы Ресейдің шомылдыру рәсімінен үшінші 

мыңжылдықтың басына дейін. М., 2011. 

5. Сокольникова Н. м. бейнелеу өнерінің тарихы. М., 2007. 

6. Энцикопедия. Т. 7. Өнер. М., 2002. 

 

 

Модульдің атауы Модуль 13. Бейнелеу өнері және сценография 

Пәннің коды және атауы IIIM 3220 Өнер тарихнамасы: дереккөздері мен 

әдістемесі 

Семестр 4 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Толысбаева Жанна Женисовна, филология 

ғылымдарының докторы, профессор 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  
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Пререквизиттер философия, информатика, сын шеберлігі, тарихи 

бағытындағы пәндер (бейнелеу өнерінің тарихы, 

музыка тарихы, хореографиялық өнердің тарихы) 

Постреквизиттер Ғылыми-зерттеу жұмысы 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Деректану шындықты танудың ерекше әдісі және гуманитарлық білім жүйесіндегі 

интеграциялық пән ретінде 

Мақсаты – осы пәнді оқу нәтижелері бойынша мәтін көздерімен жұмыс істеу бойынша 

практикалық құзіреттіліктерді қалыптастыру. 

Білу – деректанудың негізгі ұғымдарын; деректанудың ғылыми пән ретінде қалыптасуы мен 

дамуының негізгі кезеңдері мен бағыттарын; дереккөз мәтіндерінің генеалогиясы мен 

негізгі түрлерін және оларды талдау әдістерін білу; Негізгі библиографиялық көздер мен 

іздеу жүйелерін білу 

Істей алу – әр түрлі типтегі, түрдегі және шыққан мәтіндерді оқу, түсіну және түсіндіру; 

дереккөздердегі ақпаратты сыни бағалау; зерттеу міндеттерін шешу саласында алған 

білімдерін қолдану; оқу процесінде талдаудың заманауи әдістерін қолдану. 



Дағдысының болуы – тілдік және әдеби фактілерді жинау мен талдаудың негізгі 

дағдылары, пайымдаулар шығару, идеяларды бағалау және қорытындыларды тұжырымдау 

дағдылары болуы тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Деректану: шындықты танудың ерекше әдісі. Шындық туралы ақпараттың бекітілген 

көздері. Түрлері және мәдени-тарихи дереккөздердің түрлері. Мәдениет тарихы бойынша 

дереккөздердің эволюциясы, оның кезеңділігі. Зерттеу процедураларының жүйелері мен 

кезеңдері ретінде деректанулық талдау және деректанулық синтез. Шығарманың 

мәдениеттегі қызметі. Дереккөзді герменевтикалық оқу және түсіндіру. Зерттеу мәселесі 

ретінде Мәдени және тарихи дереккөздерді түсіндіру және түсіндіру. Деректанудың зерттеу 

пәні ретінде қалыптасуының негізгі кезеңдері мен бағыттары. Отандық және шетелдік 

деректанудағы мәдениет тарихы бойынша дереккөздерді зерттеу. Мәдениетте: 

деректанулық зерттеу әдісі. материалдық көз туралы түсінік. Заттар өз дәуірінің қалдықтары 

және өз заманының мәдени ескерткіштері ретінде. Деректану әдісі-заттардың мәдениеттегі 

орны мен қызметі туралы ақпаратты анықтау және өмір салты мен дәуірдің заттық 

менталитетін түсіну тәсілі. Зат тауар, символ және белгі ретінде. "Заттық әлемді" және 

дәуірдің заттық болмысын зерттеудің деректанулық әдістері мен тәсілдері. Ауызша 

дереккөздер және оларды зерттеу әдістері. Фольклор мен псевдофольклор мәдени-тарихи 

дереккөздің ерекше түрі және оның ерекшелігі ретінде. Көрнекі көздер. Масс-мәдениет 

материалдары және олардың тарихи дерек көзі ретіндегі маңызы. Жазбаша дереккөздер 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1.Голубева Е.В. Источниковедение : практикум / Е.В. Голубева ; Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 90 с. : ил. (Эл.ресурс – Университетская 

библиотека-Онлайн) 

2.Пономарев М.В. Источниковедение новой и новейшей истории : учебное пособие / М.В. 

Пономарев, О.А. Никонов, С.Ю. Рафалюк. – Москва : Прометей, 2012. – 149 с. : табл. 

(Эл.ресурс – Университетская библиотека-Онлайн) 

3.Источниковедение: учеб. пособие / И. Н. Данилевский, Д. А. Добровольский, Р. Б. 

Казаков и др. ; отв. ред. М. Ф. Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 

— М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 685, [3] с. — ISBN 978-5-7598-1092-

6.(Эл.ресурс –Библиороссика) 

 

 

Модульдің атауы Модуль 14 Арнайы пәндер 

Пәннің коды және атауы SK 3221 Қазіргі сын 

Семестр 6 

Пәннің кредит саны:  5 



Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Джумасеитова Г.Т. – өнертану және арт-

менеджмент кафедрасының профессоры 

 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  
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Пререквизиттер Сын бойынша семинар 

Постреквизиттер Қазіргі өнертану 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – Қазақстандағы және жақын және алыс шетелдердегі хореографиялық өнер 

саласындағы қазіргі заманғы театрлық үдерістермен танысу, сондай-ақ балет өнерін кәсіби 

сынау қызметінің бакалаврларын практикалық игеру. Сондай-ақ, теориялық және 

практикалық ғылыми-зерттеу жұмысы негізінде хореографиялық өнерді сынаудың кәсіби 

дағдыларын меңгеруге білім алушыларды дайындау.  

Білу – көркем сынның негізгі ұғымдары, негізгі ұсынылған әдебиеттер тізіміне енгізілген 

бастапқы дереккөздердің мәтіндері, әр түрлі өнер туындылары мен қойылымдарын 

талдаудың әдіснамасы мен негізгі кезеңдері. 

Істей алу – білімді практикада қолдану және қазіргі театр процесінің даму заңдылықтарын 

түсіну қабілетін көрсету. 

Дағдысының болуы – қаралған спектакльдердің бейнелі мазмұны мен мәнерлілік 

құралдарына, балетмейстерлік жұмысқа, орындаушылық өнердің деңгейіне ауызша және 

жазбаша талдау жүргізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Пәннің негізгі мазмұны-заманауи театр процесін зерттеу, таңдалған қойылымдарды 

талқылау және талдау, сұхбат жүргізу, мақалалар жазу және театр немесе балет қойылымын 

талдау бойынша курстық жұмыс жасау. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

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

2. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. Издательство: 

Артист. Режиссер. Театр. - М., 2013 г. 

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

4. Асафьев Б. О балете. Л., 1974 

5. Лопухов Ф. М. Хореографические откровенности. – М., 1972. 

6. Гаевский В. Дом Петипа. М., 2000. 

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

 



 

Модульдің атауы Модуль 14. Арнайы пәндер 

Пәннің коды және атауы ASSH 3221 Қазіргі хореографияның 

спектакльдерін талдау 

Семестр 2 

Пәннің кредит саны:  3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Саитова Г.Ю. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының профессоры 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  
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Пререквизиттер ХХ ғасырдағы заманауи шетелдік балет тарихы, 

Балеттің музыкалық драматургиясы 

Постреквизиттер Қазіргі өнертану 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – хореографиялық шығармалардың мазмұнын түсіну тәсілдері туралы білім 

жүйесін және олардың мазмұнын аналитикалық қабылдау және интерпретациялық түсіну 

дағдыларын қалыптастыру. Сонымен қатар, хореографиялық шығармалардың әртүрлі 

түрлерін, жанрлары мен стильдерін талдауға және алынған дағдыларды оқу, теориялық және 

педагогикалық практикада қолдануға ерекше мән беріледі. 

Білу – хореографиялық драманың табиғаты, оның құрылымдық ерекшеліктері, көрерменнің 

эстетикалық қабылдауымен байланысы; хореографиялық шығармадағы іс-әрекет 

фабуласының түрлері, музыканы таңдау және балетмейстерлік талдау негіздері, көрерменді 

қабылдау механизмі. 

Істей алу – Хореографиялық шығарманың тік және көлденең құрылымын талдай білу, 

Негізгі пластикалық мотивтерді, би қимылдарын және олардың жеке элементтерін анықтау, 

хореографиялық композициядағы жетекші және ілеспе интриганың түрін, олардың 

арасындағы қатынасты анықтау, хореографиялық шығарма бөлімдерінің шекараларын, 

экспозицияны, сюжетті, іс – әрекеттің дамуын, шарықтау шегін, қиылысуды көрсету. Жалпы 

ғылыми мәселелер бойынша арнайы әдебиеттерде, қазіргі театр ғылымында туындайтын 

әдіснамалық мәселелерде басшылыққа алу. 

Дағдысының болуы – хореографиялық туындының барлық құрамдастарына балеттану 

және балетмейстерлік талдау жүргізу дағдысы, болашақ хореографиялық туындының 

бағдарламасын (сценарийін) әзірлеу дағдысы, өнертану ғылымының қазіргі проблемаларын 

философиялық ұғыну мәдениеті, кәсіби мәселелер бойынша пікірталас, диалог жүргізу 

тәсілдері болуы тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Хореография өнерін талдауға кіріспе; көрерменді қабылдау, оның сахналық 

хореографиядағы рөлі мен маңызы; хореографиялық әрекеттегі логика. Би тілінің 

диалектикасы мен динамикасы; хореографиялық драматургияны құрылымдық 

ұйымдастыру; хореографиялық шығарманың сценарийлік драматургиясы; ойды әдеби 

безендіру; хореографиялық шығарманың драматургиясымен жұмыс; музыкалық 

драматургия, музыканы таңдау және балетмейстерлік талдау; сахналық режиссура, 

спектакльдің көркемдік шешімі; хореографиялық шығарманы талдау мен 

интерпретациялаудың әдіснамалық принциптері; хореографиялық спектакльдің 

эволюциясы және оны сараптамалық бағалау әдістемесі. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 



Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Богданов Г. Ф. Основы хореографической драматургии : учеб. пособие для студентов 

вузов.  Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - [Изд. 2-е, доп.]. - М. : МГУКИ, 2010.  

2. Зарипов, Р. С. Драматургия и композиция танца [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Р. С. Зарипов, Е. Р. Валяева. - М. : Лань : Планета музыки, 2015.  

3. Кириллов, А. П. Мастерство хореографа : учеб. пособие / А. П. Кириллов ; Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2006. - 154 с.  

4. Никитин, В. Ю. Композиция в современной хореографии : учеб.-метод. пособие / В. Ю. 

Никитин, И. К. Шварц ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2007.  

5. Никитин, В. Ю. Джазовый танец. История. Методика. Практика [Текст] : учеб. пособие / 

В. Ю. Никитин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2014. 

 

 

Модульдің атауы Модуль 15. Бейнелеу өнері және сценография 

Пәннің коды және атауы ISK 3226 Сценография және костюм тарихы 

Семестр 5 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Мосиенко Д.М., өнер.кандидаты, аға оқытушы 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  
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Пререквизиттер Бейнелеу өнерінің тарихы, Шетел театрының 

тарихы. Шет елдердің балет тарихы 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – балеттегі безендіру өнерінің эволюциясы, балет спектаклінің 

сценографиясының негіздері, әртүрлі тарихи дәуірлер мен этностардың костюмдерінің 

формалары мен дизайнының эстетикасы туралы түсінік алу. 

Білу – балет спектакльдерінің сценографиясы мен көркем безендірілуінің негіздерін білу. 

Істей алу – Түрлі жанрдағы хореографиялық шығармалар мен балет спектакльдерін талдай 

білу, сценографиялық өнер мен көркем безендіру тұрғысынан салыстырмалы талдау жасай 

білу. 

Дағдысының болуы – хореографиялық өнер туындыларын өнертанушылық талдау және 

аналитикалық қабылдау дағдылары; хореографиялық өнер туындыларын аналитикалық 

қабылдау және олардың сахналық және көркем безендіру стилін анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Сценограф – спектакльдің пластикалық режиссурасының авторы – бұл - кескіндемешінің, 

графиктің, сәулетшінің, мүсіншінің, инженер-конструктордың, технологтың, макетшінің, 

жарық түсірушінің білімі мен машықтарын меңгерген суретші. Ол белгілі бір театр 



ойлауына ие болуы керек, классикалық және заманауи әдебиеттерді, драматургияны, театр 

тарихын, өнер тарихын, материалдық мәдениет тарихын білуі керек. Ол өз уақытының 

биіктігінде саяси және моральдық болуы керек. Суретші кәсібінің барлық түрлерінің ішінен 

сценограф-ең күрделі мамандық шығар. Сценографтың білім көлемі, мәдениет деңгейі, 

ойлау ерекшелігі бойынша өнертапқыш-конструктормен және ғалым-зерттеушімен 

салыстыруға болады. Ол сахна кеңістігін Тарихи сенімділік, автордың ниетінің эстетикалық 

эквиваленті, актерлік ойын үшін психофизикалық ыңғайлылық заңдарына сәйкес жасайды. 

Шебер болу, бәрін өз қолымен жасай білу, сахнадағы әр заттың қажетті сапасына қол 

жеткізу қабілеті бойынша сценографты жоғары білікті жұмысшымен салыстыруға болады. 

Суретші өмірлік жағдайлардың өзгеруін өткір сезінуі керек, өйткені олар проблемалардың 

өзгеруіне әкеледі. Өмірдің жаңа мәселелері театр өнерінің алдына жаңа міндеттер қояды. 

Суретші өз жұмысымен өмір проблемаларына өз көзқарасын білдіреді. Сахна кеңістігін өзі 

тапқан бейнелі, мәнерлі құралдармен жандандыра отырып, суретші көрерменнің сахналық 

доистермен эмоционалды-психологиялық байланысын жасайды. Суретші режиссермен 

бірге өмірлік проблемалардың пьеса проблемаларымен байланыс нүктелерін табады, 

осылайша пьеса мәселелерін өзекті етеді. Пьесаның өзектілігі және спектакльді іске 

асыратын дәл табылған көркемдік құралдар болған жағдайда ғана театр көрермендерге 

дұрыс әсер ете алады. Суретші әрдайым сахналық ортаның оңтайлы шешімдерін іздейді. 

Спектакль сценографиясының бейнелі сыйымдылығы тұрғысынан оңтайлы. Бүгін театр 

суретшісінің рөлі көмекші деп ешкім дау айта алмайды. Режиссер суретші-сценографтың 

тең авторлығын мойындады. Сценограф жайлы қазір тең режиссер, пластикалық 

режиссураның авторы, соңында режиссер ретінде айтылады (ондай жағдайлар сирек емес). 

Театрды драматург-режиссер-актерлер деп санау дәстүрі бұрыннан қалыптасқан. Қазір бұл 

дәстүр жаңарды: театр-драматург-режиссер-суретші-актерлер. Режиссер мен суретшінің 

берік және жемісті шығармашылық Достастығын құру үрдісі барған сайын артып келеді. 

Қазіргі заманғы сценографияның жетістіктері, тұтастай алғанда, сценограф ретінде өнер 

көрсететін театр суретшілерінің шығармашылығы секілді әлемдік театрдың көпғасырлық 

тәжірибесінің берік іргетасына негізделгені түсінікті. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 1: От истоков до 

середины XX века. В 2 кн. – Москва: «Эдиториал УРСС», 1997. – С. 544. 

2. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 2: Вторая половина XX 

века: в зеркале Пражских Квадриеннале 1967-1999 годов. – М.: Эдиториал УРСС, 1997. 

3. Есаулов И.Г. Хореодраматургия. Искусство балетмейстера. – Ижевск: Издательский 

дом «Удмурдский университет», 2000. – С. 320. 

4. Березкин В.И. Искусство оформления спектакля. – Москва: Знание, 1986. – С. 127. 

5. Брянцев А.А. Опрощение театральной декорации. – Прага: 1919. 



6. Шверубевич В.В. Режиссер и оформление спектакля. – М.: Искусство, 1955. – С. 

192. 

7. Сыркина Ф.Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. – М: 

1987. 

8. 8. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Мастера. – Москва: 

2002. 

 

 

 

Модульдің атауы Модуль 15. Бейнелеу өнері және сценография 

Пәннің коды және атауы IMC 3226 Әлемдік өркениет тарихы 

Семестр 6 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Мосиенко Д.М., өнер.кандидаты, аға оқытушы 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

150 

Пререквизиттер "Музыка теориясы", "Шетел музыкасының 

тарихы", "Орыс музыкасының тарихы» 

Постреквизиттер "Орыс музыкасының тарихы", "Қазақ 

музыкасының тарихы", "Музыкалық 

шығармаларды талдау", "Музыкалық сын және 

журналистика". 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – әлемдік өркениеттер тарихы туралы тұтас түсінік қалыптастыру 

Білу – қазақ музыкасының жанрлық жүйесін білу; 

Істей алу – музыкалық шығармаларды жанр, драматургия, тематизм, музыкалық – 

экспрессивті құралдар деңгейінде талдай білу; 

Дағдысының болуы – музыкалық аналитикалық ойлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Курс аясында "Өркениет" ұғымының қалыптасуының негізгі кезеңдері қарастырылады, 

дүниежүзілік тарихты зерттеудің формациялық және өркениеттік тәсілдері салыстырылады, 

Қиыр Шығыстағы алғашқы өркениеттердің негізгі "тарихи ошақтары" нақтыланады, 

Орталық Азияда, Месопотамияда, Египетте, Оңтүстік-Шығыс Азияда әлемдік тарихтағы 

өркениеттердің тарихи ретроспективасы берілген 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 



тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Кадыров, И.Х. Новейшая история стран Азии и Африки. Казань: 2011. 

2. Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX вв. М., 2012.  

3. Новая история стран Азии и Африки: учеб. для студ. высш. учеб. Заведений. М., 

2010. 

4. История России / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс.  М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2010.  

5. Цивилизация России: зарождение и развитие [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Р. П. Толмачева. - 2-е изд. - М., 2013.  

6. Бодров, О.В. Новейшая история стран Европы и Америки: 1945-2010 гг. Казань, 

2010. 

7. Ornatus. Отличительные черты европейского средневековья - 

http://www.ornatus.ru/rgratis/%D0%9E/681/ 

 

 

Модульдің атауы Модуль 16. Музыка тарихы мен теориясы 

Пәннің коды және атауы MKZh 3225 Музыкалық сын және журналистика 

Семестр 6 

Пәннің кредит саны:  4 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Мосиенко Д.М., өнер.кандидаты, аға оқытушы 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

120 

Пререквизиттер "Музыка теориясы", "Шетел музыкасының 

тарихы", "Орыс музыкасының тарихы", "Қазақ 

музыкасының тарихы", "Музыкалық 

шығармаларды талдау» 

Постреквизиттер Диплом жұмысы 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

 

Мақсаты – студентті кәсіби қызметке дайындау, атап айтқанда: музыкалық сыншы және 

журналист. Курс Музыкалық сынның тарихын, жазбаша формаларды, сыни пікірлердің 

жанрлық түрлерін зерттеуге ықпал етеді. 

Білу – балет сынының ағартушылық міндеттері; оның қазіргі мәдени кеңістіктегі орны мен 

маңызы; БАҚ саласындағы негізгі коммуникациялар; музыкалық сын тарихы; қандай да бір 

көркем құбылысты бағалау принциптері; музыкалық өнер бағыттары; Сын жанрлары; 

редакциялау ерекшеліктері; музыкалық өнерге арналған басылымдар; 

Істей алу – білімді практикада пайдалану және интервью берудің негізгі принциптерін 

түсіну қабілетін көрсету; концертті жарықтандыру үшін қажетті ақпаратты жинау; көрген 

музыкалық мәдени оқиғаны түсіндіру және бағалау; барлық сыни жанрларда жазбаша 

жұмыстарды орындау; мәтіндерді редакциялау; иллюстрациялық материалдарды таңдау; 

Дағдысының болуы – негізгі сыни жанрларды кәсіби талдай білу; Ағымдағы музыкалық 

процеске белсенді қатысу (концерттерге қатысу және оларды жариялау); өз дәлелдерін 

қорғау; Өз және өзге мәтіндерді әдеби редакциялау. 

Пәннің қысқаша мазмұны 



Курс студенттер үшін элективті пән болып табылады және оқу жоспарына бейіндік пәндер 

цикліне енгізіледі. Курс аясында студенттер музыка саласындағы сыни қызметтің негізгі 

компоненттерін оқиды. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Ванслов В.В. Некоторые актуальные проблемы искусствознания и художественной 

критики // Методологические проблемы художественной критики / отв. Ред. А.Я. Зись. М., 

1987. С. 268–295. 

2. Жумасеитова Г. Страницы казахского балета. Астана, 2001. 

3. Курышева Т. Музыкальная критика и журналистика. М., 2007. 

4. Набиева Е. А. Оценочность в жанре рецензии: лингвистический и прагматический 

аспекты.  Тюмень, 2010.  

5. Орлова Т. Д. Музыкальная журналистика: Учебное пособие. М., 2007. 

6. Музыкальная жизнь. 

7. ProТанец. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.protanec.com/ 

 

 

 

Модульдің атауы Модуль 16 Музыка тарихы мен теориясы 

Пәннің коды және атауы IAI 3225 Өнертану аспектісіндегі деректану 

Семестр 4 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Толысбаева Жанна Женисовна, филология 

ғылымдарының докторы, профессор 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

150 

Пререквизиттер философия, информатика, сын шеберлігі, тарихи 

бағыттағы пәндер (бейнелеу өнерінің тарихы, 

музыка тарихы, хореографиялық өнердің тарихы) 

Постреквизиттер Ғылыми-зерттеу жұмысы 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Деректану шындықты танудың ерекше әдісі және гуманитарлық білім жүйесіндегі 

интеграциялық пән ретінде 

Мақсаты – осы пәнді оқу нәтижелері бойынша мәтін көздерімен жұмыс істеу бойынша 

практикалық құзіреттіліктерді қалыптастыру. 



Білу – деректанудың негізгі ұғымдарын; деректанудың ғылыми пән ретінде қалыптасуы мен 

дамуының негізгі кезеңдері мен бағыттарын; дереккөз мәтіндерінің генеалогиясы мен 

негізгі түрлерін және оларды талдау әдістерін білу; Негізгі библиографиялық көздер мен 

іздеу жүйелерін білу. 

Істей алу – Әр түрлі типтегі, түрдегі және шығу тегіндегі мәтіндерді оқи, түсіне және 

түсіндіре білу; дереккөздердегі ақпаратты сыни бағалай білу; зерттеу міндеттерін шешу 

саласында алған білімдерін қолдану; оқу процесінде талдаудың заманауи әдістемелерін 

қолдану. 

Дағдысының болуы – Тілдік және әдеби фактілерді жинау мен талдаудың негізгі 

дағдылары, пайымдаулар шығару, идеяларды бағалау және қорытындыларды тұжырымдау 

дағдылары болуы тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Деректану: шындықты танудың ерекше әдісі. Шындық туралы ақпараттың бекітілген 

көздері. Түрлері және мәдени-тарихи дереккөздердің түрлері. Мәдениет тарихы бойынша 

дереккөздердің эволюциясы, оның кезеңділігі. Зерттеу процедураларының жүйелері мен 

кезеңдері ретінде деректанулық талдау және деректанулық синтез. Шығарманың 

мәдениеттегі қызметі. Дереккөзді герменевтикалық оқу және түсіндіру. Зерттеу мәселесі 

ретінде Мәдени және тарихи дереккөздерді түсіндіру және түсіндіру. Деректанудың зерттеу 

пәні ретінде қалыптасуының негізгі кезеңдері мен бағыттары. Отандық және шетелдік 

деректанудағы мәдениет тарихы бойынша дереккөздерді зерттеу. Мәдениетте: 

деректанулық зерттеу әдісі. материалдық көз туралы түсінік. Заттар өз дәуірінің қалдықтары 

және өз заманының мәдени ескерткіштері ретінде. Деректану әдісі-заттардың мәдениеттегі 

орны мен қызметі туралы ақпаратты анықтау және өмір салты мен дәуірдің заттық 

менталитетін түсіну тәсілі. Зат тауар, символ және белгі ретінде. "Заттық әлемді" және 

дәуірдің заттық болмысын зерттеудің деректанулық әдістері мен тәсілдері. Ауызша 

дереккөздер және оларды зерттеу әдістері. Фольклор мен псевдофольклор мәдени-тарихи 

дереккөздің ерекше түрі және оның ерекшелігі ретінде. Көрнекі көздер. Масс-мәдениет 

материалдары және олардың тарихи дерек көзі ретіндегі маңызы. Жазбаша дереккөздер. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1.Голубева Е.В. Источниковедение : практикум / Е.В. Голубева ; Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 90 с. : ил. (Эл.ресурс – Университетская 

библиотека-Онлайн) 

2.Пономарев М.В. Источниковедение новой и новейшей истории : учебное пособие / М.В. 

Пономарев, О.А. Никонов, С.Ю. Рафалюк. – Москва : Прометей, 2012. – 149 с. : табл. 

(Эл.ресурс – Университетская библиотека-Онлайн) 

3.Источниковедение: учеб. пособие / И. Н. Данилевский, Д. А. Добровольский, Р. Б. 

Казаков и др. ; отв. ред. М. Ф. Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 



— М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 685, [3] с. — ISBN 978-5-7598-1092-

6.(Эл.ресурс –Библиороссика) 

 

 

Модульдің атауы Модуль 17. Арнайы пәндер 

Пәннің коды және атауы ORR 3307 Редакторлық жұмыс негіздері 

Семестр 6 

Пәннің кредит саны:  4 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Толысбаева Жанна Женисовна, филология 

ғылымдарының докторы, профессор 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

120 

Пререквизиттер Сын шеберлігі 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Ғылыми мәтінді жасау және редакциялау жұмыстарының негізгі кезеңдерін көрсету, жеке 

ғылыми мәтіннің стилистикалық, грамматикалық, лексикалық құрылысының практикалық 

дағдыларын бекіту, ғылыми жұмысты ауызша ұсыну дағдыларын дамыту. 

Мақсаты – осы пәнді оқу нәтижелері бойынша сөйлеудің ғылыми стилі туралы теориялық 

идеяларды қалыптастыру. 

Білу – мәтінмен редакторлық жұмыстың нормаларын, қазіргі орыс тілінің нормаларын; 

тілдік құралдарды стилистикалық пайдаланудың ерекшеліктерін; 

Істей алу – мәтіндерді пысықтаудың және өңдеудің базалық дағдыларын; тілдік және әдеби 

фактілерді жинау мен талдаудың, мәтінді филологиялық талдау мен түсіндірудің базалық 

дағдыларын практикада қолдана білу және түсіну қабілетін көрсету; тұлғааралық және 

мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін орыс тілінде ауызша және жазбаша 

нысандағы коммуникацияны ұйымдастыру; ауызша және жазбаша коммуникацияның 

әртүрлі типтерінің базалық әдістері мен тәсілдерін еркін меңгеру; жүргізілетін зерттеулер 

тақырыбы бойынша ғылыми шолулар, аннотациялар, рефераттар және библиографиялар 

жасау, библиографиялық сипаттау тәсілдерін меңгеру; негізгі библиографиялық көздер мен 

іздеу жүйелерін білу. 

Дағдысының болуы – Пайымдаулар шығару, идеяларды бағалау және қорытындыларды 

тұжырымдау дағдыларына ие болу: балет сыны, балет тарихы саласында білімдерін көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Қазіргі қоғамдағы сөйлеу мәдениеті.Орыс әдеби тілінің функционалды стильдерінің 

жүйесі.Лексикалық стилистика.Көрнекі және экспрессивті құралдар: жолдар мен 

стилистикалық фигуралар.Стилистикалық морфология.Етістік формаларын қолдануды 

редакторлық бағалау критерийлері.Синтаксистік стилистика. Редактордың әдеби өңдеудегі 

синтаксистік құрылымдардағы жұмысы.Мәтін әдеби редакциялау нысаны ретінде. Мәтіннің 

негізгі қасиеттері. Редактордың тақырыбы ретінде мәтіннің әртүрлі түрлері мен ұсыну 

әдістері. Ауызша сөйлеудің психологиялық алғышарттары, оның коммуникативті және 

логикалық аспектілері. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 



жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи. – М.: Юнити-Дана, 2016. – 351 с. 

2. Русский язык. Научный стиль речи. Часть 2 (Под ред. Е.А.Журавлевой). – Астана, 

2015. – 200 с. 

3. Абаева Ж.С. Русский язык. Алматы: Казах университетi, 2014. – 152 с. 

Дополнительная: 

1. Стилистика и литературное редактирование: учебное пособие / О.А. Казакова, С.В. 

Малервейн, Л.М. Райская, Т.Б. Фрик. – Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2009. – 116 с. 

2. Голуб, И. Б. Литературное редактирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Б. 

Голуб. - М.: Логос, 2010. - 432 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=468378 

3. Рахманин, Л. B. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов [Эл. 

ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Рахманин. - М.: Флинта: Наука,2012.-256 

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=456380 

4. Трофимова О. В. Основы делового письма: Учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. 

Купчик; Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: Флинта: Наука, 

2010. - 304 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=241745 

5. Руженцева, Н. Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Б. Руженцева. - М.: Флинта : Наука, 2011. - 184 

с. // http://znanium.com/bookread.php?book=409883 

6. Максимов В.И. Стилистика и литературное редактирование текста - http://eknigi.org/ 

7. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста - http://www.twirpx.com/ 

8. Портал о редакторском деле и основах редактирования - http://www.redaktoram.ru/ 

 

 

Модульдің атауы Модуль 17. Арнайы пәндер 

Пәннің коды және атауы HIS 3307 Хореографиялық стильдердің тарихы 

Семестр 6 

Пәннің кредит саны:  4 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Джумасеитова Г.Т. – өнертану және арт-

менеджмент кафедрасының профессоры 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

120 

Пререквизиттер "Батыс Еуропа балет театрының тарихы", "Орыс 

балетінің тарихы", "Қазіргі балет өнерінің тарихы", 

"Әлем әдебиетінің тарихы» 

Постреквизиттер Қазіргі өнертану 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – балет өнерінің тарихын таныстыру және хореографиядағы түрлі стильдерді 

зерттеу. 

Білу – хореографиялық стильдерді дамыту үрдістері, заманауи хореографиядағы стильдерді 

іздеу және қалыптастыру, заманауи бидің негізгі бағыттары, маңызды кезеңдері мен негізгі 



фигуралары, театр және балет театрындағы режиссура негіздері және шығармашылық 

процесс; заманауи бидің негізгі стильдері мен бағыттары; әлемге әйгілі хореографтардың 

есімдері мен стильдік ерекшеліктерін білу. 

Істей алу – би туындыларын талдау және құрылымдау, оларда негізгі, қалыптасқан 

стильдерді бөліп көрсету; хореографияның жаңа бағыттары мен стильдерін зерделеу; 

коммуникация және байланыс құралдарының жетістіктерін пайдалана отырып, өз бетінше 

білім алумен айналысу; 

Дағдысының болуы – театр өнерінің туындыларын өнертанушылық талдау 

Пәннің қысқаша мазмұны 

"Хореографиялық стильдер тарихы" курсы - курстың негізгі міндеті студенттердің пән 

бойынша теориялық білімді меңгеруі, хореографтардың стильдік ерекшеліктерін талдай 

және жіктей білуін дамыту; жалпы сұрақтарды нақтылау, оқытылатын хореографтардың би 

тілімен толығырақ түсіну болып табылады.Пина Бауш, Уильям Форсайт, Мерс Канингэм, 

Мац Эк, Иржи Килиан, Сюзанна Линк, у. Мак Грегор, Р. Малефнт және т. б. сияқты қазіргі 

заманғы хореографияның бет-бейнесін айқындайтын замандастарының 

шығармашылығымен танысу. білім алушыларға қазіргі заманғы би кеңістігінде еркін 

жүруге мүмкіндік береді; қазіргі заманның жетекші режиссер-хореографтарының Балет, 

хореографиялық шығармаларын зерттей отырып, білім алушы қолжазбаның ерекшеліктерін 

талдап, анықтауға үйренеді және стильдік керек-жарақтарды анықтайды. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Клименко Н.А. Проявление художественных стилей в танцевальном искусстве: 

исторический аспектhttps://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-hudozhestvennyh-stiley-v-

tantsevalnom-iskusstve-istoricheskiy-aspekt 

2.Балет: энциклопедия: под.ред. Ю.Н. Григоровича. - М: Советская энциклопедия, 1981. - 

623 с.  

3. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. - М.: Искусство, - 1987. - 382 

с.: рис. 

4. Всё о стилях и течениях в современном искусстве / сост. И.И. Мосин. - Санкт-Петербург: 

ООО «СЗКЭО», 2015. - 112 с. 

5. Мерцалова М.Н. История костюма. - М.: Легпромбытиздат, 1972. - 196 с. 

6. Михайлова-Смольнякова Е.С. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения. - СПб.: 

Издательство «Лань», «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2010. - 176 с. 

7. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь / ред. Колл. В.И. Бородулин, А.П. 

Горкин, А. А. Гусев и др. - М.: Большая Российская энцикл., 2001. - 912 с. 

8. Новый энциклопедический словарь. - М.: РИПОЛ классик, 2014. - 1568 с. - (Библиотека 

энциклопедических словарей) 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-hudozhestvennyh-stiley-v-tantsevalnom-iskusstve-istoricheskiy-aspekt
https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-hudozhestvennyh-stiley-v-tantsevalnom-iskusstve-istoricheskiy-aspekt


Модульдің атауы Модуль 18. Менеджмент және қалпына келтіру 

Пәннің коды және атауы MSKI 4222 Мәдениет және өнер саласындағы 

менеджмент 

Семестр 7 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Шаримов А.У. магистр 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Мектеп курсы 

Постреквизиттер Мәдениет және өнер саласындағы менеджмент 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – студенттердің заманауи іскерлік қарым-қатынас ережелерін қалыптастыру. 

Білу – этика, мораль, мораль, кәсіби мәдениет терминдерінің анықтамалары. 

Істей алу – қарым-қатынас технологиясын қолдану, жанжал жағдайларын талдау. 

Дағдысының болуы – іскерлік салада моральдық нормаларды қолдану, іс-әрекеттерді 

таңдауда ұтымды шешімдер табу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Іскерлік қатынастар этикасының пәні. Ұйымның этикалық принциптері. Корпоративтік 

мәдениет және корпоративтік этика. Іскерлік қатынастардың этикалық мәселелері. Іскерлік 

қарым-қатынас этикасы. Іскерлік этикет. Қоғамдық орындардағы мінез-құлықтың негізгі 

ережелері. Іскерлік әдістердегі мінез-құлық ережелері. Іскерлік қарым-қатынас кезінде 

сыйлықтармен алмасу ережелері. Халықаралық іскерлік этикет. Қарым-қатынастың ұлттық 

стильдерінің ерекшеліктері. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Этика деловых отношений: учебник для студентов вузов / А.Я. Кибанов, Д.К. 

Захаров, В.Г. Коновалова; М.: ИНФРА-М, Гос. ун-т управления. - Москва: ИНФРА-М, 

2007  

2. Основы делового общения: учебное пособие для студентов вузов / А.С. Ковальчук. - 

М.: Дашков и К? , 2007   

3. Культура делового общения: практическое пособие / Ф.А. Кузин .- 5- е изд., 

перераб. и доп. - М.: Ось-89, 2008 6.  

4. Бизнес-этика / И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К., 2007  

5. Этика бизнеса: учебник / Ю.Ю. Петрунин, В.К. Борисов. - М.: Проспект, 2007 Этика 

деловых отношений: учебник / Г.Н. Смирнов. - М.: Проспект, 2009 



 

Модульдің атауы Модуль 19. Менеджмент және қалпына келтіру 

Пәннің коды және атауы RS 4308 Спектакльді қалпына келтіру 

Семестр 7 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Саитова Г.Ю. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының профессоры 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Шет елдердің балет тарихы. Отандық балет 

тарихы. Театр сынының тарихы, драма теориясы 

Постреквизиттер Ғылыми қызметі 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – режиссерлік тұжырымдама туралы; идеяны іске асыру туралы; дәуірдің 

ерекшеліктері туралы; орындаушылық қызмет туралы түсінікке ие болу. 

Білу – өркениет тарихындағы театр өнерінің рөлі, оның қоғамның әлеуметтік және мәдени 

өмірімен тарихи аспектідегі байланысы; әлемдік мәдениет контекстіндегі жергілікті өнер; 

театр өнерінің рулық ерекшеліктері, табиғаты мен ерекшеліктері; театр өнерінің 

категориялары және оларды зерттеу әдістері; контекстестилистік дамудағы театр процесінің 

табиғаты; әлемдік театр тарихындағы негізгі дәуірлер мен кезеңдер, театр өнері тарихының 

жекелеген тақырыптары мен проблемаларын зерттеу дәрежесі; ғылыми жұмыс әдістемесі, 

ежелгі спектакльді қайта құру әдістемесі. 

Істей алу – тарихи театр процесі саласында дербес зерттеу жұмысын жүргізу; тарихи және 

зерттеу көздерімен жұмыс істеу; ғылыми пікірталас жүргізу және өз тұжырымдамасын 

қорғау; зерттеу және педагогикалық жұмыста театр өнерін зерттеудің заманауи әдістерін 

пайдалану; Тарихи театр процесі саласында зерттеу міндеттерін шешу кезінде жаңа 

идеяларды генерациялау; зерттеудің жаңа әдістерін әзірлеу және оларды театр өнері 

саласындағы дербес ғылыми-зерттеу және шығармашылық қызметте қолдану; маңызды 

ғылыми мәселелерді анықтау, дереккөздермен жұмыс жасауға негізделген тәуелсіз 

тұжырымдамаларды құру және оларды логикалық түрде ұйымдастыру; зерттеудің ғылыми 

мақсаттары мен міндеттерін анықтау, ғылыми қорытынды жасау. 

Дағдысының болуы – арнайы театр терминологиясын меңгеру, көркем жобалардың 

шығармашылық идеяларын бастау қабілеті, Тарих бойынша білімді қолдану 

шығармашылық идеяларды шешу үшін әлемдік театр. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Тарихи спектакльді қайта құру әдісі кез-келген сахналық туындының негізгі 

компоненттерін: драматургияны, режиссураны, сценографияны және актерлік қойылымды 

оқшаулап, біртұтас етіп біріктіре отырып, өткен дәуірдің белгілі бір қойылымын қайта 

жасауға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда нақты тарихи кезең ескеріледі. Бірақ Тарихи 

спектакль әрдайым материалдың жеткіліксіздігіне байланысты қайта құрылуы мүмкін емес, 

содан кейін басқа әдістер қолданылады. Тарихи спектакльді қайта құру міндетті түрде 

барлық қол жетімді дереккөздерді талдауды қамтиды. Спектакльдің жазбасы, режиссерлік 

экспликациялар, декорациялар мен костюмдердің эскиздері, спектакльдің түсірілімі бірінші 

кезекте тұрады. Маңызды материал-иконография. Екінші шеңбердің дереккөздері осы 

қойылымның куәгерлерінің пікірлері мен жауаптары, сондай-ақ күнделік жазбалары, 

режиссерлік дәптерлер болып табылады. Бұған театр тарихшыларының еңбектері де кіреді, 

бірақ мұнда түзетулер сөзсіз, мысалы, спектакльдің қандай да бір көрінісін сипаттауға 

қатысты сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Талдау кезінде, әрине, белгілі бір ақпараттың 

сенімділік дәрежесі маңызды. Әрине, құнды ақпарат спектакльдің жасаушылары мен 



қатысушыларының (сценографтар, актерлер) және талданатын қойылымның 

көрермендерінің мемуарлық әдебиетінде бар. Бұл үшінші шеңбердің көздері, олар актердің, 

режиссердің, драматургтің эпистолярлық мұрасын қамтиды. Осылайша, Тарихи спектакльді 

қайта құру талдау әдісінсіз мүмкін емес. Бұл жоғарыда аталған дереккөздерді зерттеумен 

ғана шектелмейді және әртүрлі бағытта жүруі мүмкін. Режиссердің, актердің арсеналы 

(спектакльдің идеялық мазмұны, оның стилі, ойынның актерлік пластикасы), сондай-ақ 

сахналық әрекеттің қажетті компоненттермен толықтырылуы (спектакльдің музыкалық 

ұпайы, Жарық-дыбыс-Шу дизайны) қызығушылық тудыруы мүмкін. Тарихи спектакльді 

қайта құру ең алдымен тарихи дәуірге және қойылған міндетке байланысты. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Бартошевия А.В., Образцова А.Г., Хайченко Е. Реконструкция старинного 

спектакля: сборник научных трудов. Москва: ГИТИС, 1991. – С. 322. 

2. Лифанова Т.Ю. Критическое мышление. Учебное пособие. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2015. – С. 178. 

3. Клюев В.Г. Первые шекспировские спектакли Макса Рейнхардта // Ежегодник 

института истории искусств, 1958. – Москва: АН СССР, 1958. 

4. Быкова Т.Ю. Метод реконструкции исторического спектакля (спектакли 

М.Рейнхардта по пьесе У. Шекспира «Гамлет») // Молодой ученый, 2010. – № 12. Т.2. – С. 

171-173. 

5. Аль Д.Н. Основы драматургии. – Москва: Лань, 2013. – С. 288.  

6. Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры. – 

Кемерово: КемГУКИ, 2010. – С. 106.  

Бартошевич А.В. Мирозданью современный. – Москва: 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модульдің атауы Модуль 19. Менеджмент және қалпына келтіру 

Пәннің коды және атауы PS 4308 Көрмелік семинар 

Семестр 7 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Саитова Г.Ю. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының профессоры 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Шетел балет театрының тарихы.Шетел театрының 

тарихы. Отандық балет тарихы 

Постреквизиттер Балет сыны 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – театр балет процесінің даму тарихы, әлемдік балет, опера, драма театрларының 

репертуары туралы түсінік алу. 

Білу – балет театры мен хореографиялық өнердің дамуының қазіргі тенденциялары мен 

негізгі сипаттамалары. Хореографиялық өнердегі жаңа бағыттарды дамыту. Қазіргі 

хореографтар. Терминология. 

Істей алу – хореографиялық, музыкалық, опералық, драмалық, бейнелеу өнері, қолданбалы 

өнер және басқа да өнер жанрларының туындыларын талдай білу. 

Дағдысының болуы – өнер түрлерін дамыту процесін өнертанушылық талдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Әр түрлі өнер туындыларын қарау, спектакльдерге, театрларға, көрмелерге бару, содан 

кейін көркемдік талдау және есеп беру.Шолу семинары (лат. seminarium – көшетхана, 

жылыжай)-оқытушының жетекшілігімен ғылыми немесе оқу зерттеулерінің нәтижелері 

бойынша орындалған рефераттар, баяндамалар мен хабарламаларды талқылайтын оқу-

практикалық сабақтардың түрі. Бұл жағдайда оқытушы семинар тақырыбын талқылаудың 

үйлестірушісі болып табылады, оған дайындық міндетті болып табылады. 

Сондықтан,семинардың тақырыбы мен талқылаудың негізгі көздері егжей-тегжейлі танысу, 

зерттеу үшін талқылауға дейін ұсынылады.Талқылаудың мақсаттары кәсіби пікірталас 

дағдыларын қалыптастыруға және талқыланатын материалды бекітуге бағытталған. 

Семинарлар-ЖОО-да инженерлік және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлаудың 

тиімді түрі. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Кудин В.А. Эмоции в обучении и образовании. Социально-психологический аспект: 

учеб. пособие. – Харьков: ВЦ НТУ «ХПІ», 2012. – С. 179. 



2. Безручко А.В. Симбиоз экспериментов и традиций в подготовке специалистов 

творческих специальностей в Институте телевидения, кино и театра Киевского 

международного университета: монография. – Москва: КиМУ, 2013. – Т. 1-3. –  С. 725. 

3. Мироненко М.А. История режиссуры конца XIX-XX века: курс лекций. – Киев: 

КиМУ, 2013. 

4. Олейник М.Д. Использование творческого наследия К.С.Станиславского в 

воспитании актеров, дикторов и телеведущий в Институте телевидения, кино и театра 

Киевского международного университета // Киноведение, культурология и 

искусствоведение (социальнокомуникацийний аспект): коллективная монография [науч. 

ред.: А.В.Безручко и А.Н.Холод]. – Москва: Киевский международный университет, 2013. 

–  С. 394. 

5. Безручко А.В. Кинорежиссеры-педагоги. Том 11: Учебное пособие. – Киев: КиМУ, 

2014. – С. 339. 

Мироненко М.А. Изобразительное решение фильма: курс лекций. – Киев: КиМУ, 2014. 

 

 

Модульдің атауы Модуль 20. Сын және ғылыми зерттеулер 

Пәннің коды және атауы ONI 4309 Ғылыми зерттеу негіздері 

Семестр 7 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Мосиенко Д.М., өнерт.кандидаты, аға оқытушы 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

150 

Пререквизиттер пререквизиттері жоқ 

Постреквизиттер "Шетел музыкасының тарихы", "Орыс 

музыкасының тарихы", "Қазақ музыкасының 

тарихы", "Музыкалық шығармаларды талдау", 

"Музыкалық сын және журналистика". 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – ғылыми жұмыстарды жазу бойынша практикалық білімді қалыптастыру. 

Білу – зерттеу, педагогикалық және орындаушылық қызметте алған білімдерінің 

дүниетанымдық және пәндік-практикалық бағыттылығы; ғылыми зерттеулердің әдіснамасы 

мен әдістемесін меңгеру; 

Істей алу – қажетті ақпаратты таңдау және талдау және алынған білімді кәсіби қызметтің 

әртүрлі түрлеріндегі мәселелерді шешуде пайдалану. Музыка туралы ғылымның әдістерін 

еркін меңгеру; қойылған міндеттерді шешу кезінде нақты жағдайларда Педагогика және 

ағартушылық қызмет саласында алған білімдерін қолдану; 

Дағдысының болуы – Библиографиялық жазба жүргізу, ғылыми жұмыстарды ресімдеу, 

ғылыми зерттеу нәтижелері бойынша есеп, баяндама немесе мақала жасау, мәтінді 

редакциялау және түзетудің қарапайым дағдылары болуы тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Пәннің негізгі міндеті-білім алушыларға гуманитарлық ғылымдар саласындағы ғылыми 

зерттеулер саласындағы білімді меңгеруге көмектесу. Бұл білім тезисті жазу және дұрыс 

жобалау үшін қажет. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 



Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Гуляницкая Н. Методы науки о музыке. М.: Музыка, 2000.  

2. Кочергин А.Н. Методы и формы научного познания. М., 1990. 78 с. 

3. Нинбург Е.А. Технология научного исследования. М., 2006. 

4. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых 

правил) / Государственный университет  –  высшая школа экономики, ИНФРА-М., 2001. 

5. Рачков ПЛ. Науковедение. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. 

6. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: Учебное практическое 

пособие. – РДЛ, 2001.  

7. Сиденко В.М., Грушко ИМ. Основы научных исследований. Харьков: Вища шк., 

1979. 

 

 

Модульдің атауы Модуль 20. Сын және ғылыми зерттеулер 

Пәннің коды және атауы SPNI 4309 Ғылым мен өнердің қазіргі мәселелері 

Семестр 7 

Пәннің кредит саны:  5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Өнер теориясы 

Постреквизиттер Мәдениет және өнер саласындағы менеджмент, 

Спектакльді қалпына келтіру 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – өнертану ғылымы мен көркемдік білім берудің өзекті мәселелері бойынша 

студенттің құзыреттілігін тәрбиелеу. 

Білу – қазіргі кезеңдегі ғылыми қызметті ұйымдастырудың ерекшеліктері;  музыка 

философиясының тарихи даму ерекшеліктері;  кәсіби терминология;  музыкатанудың қазіргі 

жағдайы;  білім берудегі музыкалық мазмұнның мәселелері 

Істей алу – ақпараттық материалдармен жұмыс істеу (теориялық, ноталық, аудио және 

видео);  алған теориялық және практикалық білімдерін ғылыми-зерттеу қызметінде қолдану;  

нақты музыкалық-педагогикалық проблемаларды талдауды жүзеге асыру;  музыкатанудың 

қазіргі жағдайын талдау;  гуманитарлық білім мен білімнің басым бағыттарын еркін 

бағдарлау; 

Дағдысының болуы – ақпараттық материалмен (теориялық, ноталық, аудио және видео) 

жұмыс істеуге дайын болу;-ғылыми және ғылыми-әдістемелік әдебиетті өз бетінше оқуға 

және алған білімдерін педагогикалық практикада қолдануға дайын болу; - алған теориялық 

білімдерін зерттеу, оқу-әдістемелік және педагогикалық қызметте түсіндіруге дайын болу; 



Пәннің қысқаша мазмұны 

Қазіргі ғылымның жетекші мәселелері және олардың музыка өнері мен білім беру 

мазмұнындағы өзгеруі. Ғылымдағы, көркем шығармашылықтағы және білім берудегі 

пікірлердің плюрализмі. Көрнекті философ-музыканттар. Музыканың философиялық 

мәселелері: музыкалық құбылыстардың формасы мен мазмұнының арақатынасы. Музыка 

философиясының тарихи дамуы. Музыкалық-философиялық категориялар ХХІ ғасырдағы 

музыкатану және Музыкалық білім әдіснамасының негізі ретінде. Көркем мәдениеттің 

мәтіндерін түсінудегі герменевтика мәселелері. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, ОӨЖ орындау сапасын бақылау, 

коллоквиум және тестілеу түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды 

бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға 

белсенді және шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, 

жобаларды әзірлеу және ұсыну, ДӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық 

түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру 

үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, 

практикалық сабақ өткізу жоспарлары және 

тапсырманы орындау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар. 

Әдебиет 

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

2. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. Издательство: 

Артист. Режиссер. Театр. - М., 2013 г. 

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

4. Асафьев Б. О балете. Л., 1974 

5. Лопухов Ф. М. Хореографические откровенности. – М., 1972. 

6. Гаевский В. Дом Петипа. М., 2000. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program structure 

 

№ Module 

prerequisites 

Name of the module / 

cycle of the discipline 

Name of the discipline 

3-4 semesters 

ELECTIVE MODULE 2 (choose one) 

2 Social-humanitarian General education subjects Leadership and motivation, 

Fundamentals of anti-corruption 

activities 

Foundations of business 

ELECTIVE MODULE 3 (choose one) 

3 History of 

choreographic art 

Basic discipline The basics of criticism 

Choreographic drama of ballet 

ELECTIVE MODULE 4 (choose one) 

4 History, art and 

literature 

Basic discipline History of the CIS theater 

History of drama theater 

ELECTIVE MODULE 5 (choose one) 

5 History, art and 

literature 

Main subject History of Russian music 

Introduction to the Humanities 

ELECTIVE MODULE 6 (choose one) 

6 History of 

choreographic art 

Main subject The skill of criticism 

Art criticism 

5-6 semesters 

ELECTIVE MODULE 7 (choose one) 

8 History and theory of 

art 

Basic discipline Art of acting and directing 

questions 

Musical drama of ballet 

ELECTIVE MODULE 8 (choose one) 

9 History and theory of 

art 

Basic discipline The theory of drama 

Mythology in art 

ELECTIVE MODULE 9 (choose one) 

10 Fine arts and 

scenography 

Basic discipline History of Western European fine 

art 

Source study 

ELECTIVE MODULE 10 (choose one) 

11 History and theory of 

music 

Basic discipline History of Kazakh music 

Musical drama 

ELECTIVE MODULE 11 (choose one) 

12 Special discipline Basic discipline The main directions of 

choreographic art of the XX-XXI 

century 

New dance forms on the theater 

stage 

ELECTIVE MODULE 12 (choose one) 

 Special discipline Basic discipline Workshop on criticism 

History of theater business 

ELECTIVE MODULE 13 (choose one) 

13 Visual arts and 

scenography 

Basic discipline The history of the Russian and the 

Kazakh fine art 

Art historiography: sources and 

methodology 



ELECTIVE MODULE 14 (choose one) 

14 Special discipline Basic discipline Modern criticism 

Analysis of modern choreography 

performances 

ELECTIVE MODULE 15 (choose one) 

15 Visual arts and 

scenography 

Basic discipline History of scenography and 

costume 

History of world civilizations 

ELECTIVE MODULE 16 (choose one) 

16 History and theory of 

music 

Main subject Music criticism and journalism 

Source studies in the aspect of art 

criticism 

ELECTIVE MODULE 17 (choose one) 

 Special discipline Main subject Basics of editorial work 

History of choreographic styles 

7-8 semesters 

ELECTIVE MODULE 18 (choose one) 

17 Management and 

reconstruction 

Basic discipline Management in the field of culture 

and art 

Theater business: formation, 

development processes 

ELECTIVE MODULE 19 (choose one) 

18 Management and 

reconstruction 

Main subject Reconstruction of the play 

Viewing workshop 

ELECTIVE MODULE 20 (choose one) 

19 Criticism and 

scientific research 

Main subject Fundamentals of scientific research 

Modern problems of science and art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The cipher and name of the module Module 2 Social and humanitarian 

Code and name of the discipline LMOAD 2108 Leadership and motivation, Fundamentals of 

anti-corruption activities 

Semester 3 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Associate Professor Saktaganov B., Associate Professor 

Kozhantayeva zh. 

Language of instruction Kazakh, Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites "Fundamentals of management", "Psychology", History of 

Kazakhstan (within the school program); 

Fundamentals of law (as part of the school curriculum); 
Social studies (as part of the school curriculum); 

General history course (as part of the school curriculum). 

Post-requirements "Theory of organization", "Business communications", 

disciplines by specialty depending on the learning path. 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies getting 

knowledge about the problems of corruption in the Republic of Kazakhstan, theoretical and practical 

approaches to combating corruption, methods and methods of developing a strategy for combating 

corruption and ways to apply it. 

Goal – development of the discipline "Leadership and motivation, Fundamentals of anti-corruption 

activities" - formation of effective leadership skills, including skills of purposeful influence on 

employees in order to correct their work behavior and to understand the principles and content of legal 

regulation of anti-corruption policy, directions, forms and methods of preventing and suppressing 

corruption. 

Know: 

* Theoretical and historical foundations of leadership and motivation; 

* Traditional and new management and leadership theories 

* Goal setting principles; 

* Types and methods of organizational planning; 

* Basic theories and concepts of human interaction in the organization; 

* Principles and methods of motivation; 

* Fundamentals of group dynamics and team building; 

* * Principles of creating corporate concepts and the concept of organization development; 

* Anti-corruption measures in the Republic of Kazakhstan. 

Be able to:  

* Set goals and formulate tasks related to the implementation of professional functions; 

* * Organize team interaction to solve management tasks; 

* Diagnose the organizational culture, identify its strengths and weaknesses, and develop suggestions 

for improving it; 

* Develop measures to motivate and stimulate the organization's staff; 

* Diagnose ethical problems in the organization and apply basic models for making ethical management 

decisions; 

* Correctly apply the provisions of acts of the anti-corruption legislation of the Republic of Kazakhstan 

in practical activities for the upcoming official purpose. 

Have the skills: 

* Modern technologies to influence individual and group behavior in the organization; 



* Modern human resource management tools; 

• Business communication skills; 

• Methods of planning of business career; 

* Analysis of the goals and priorities of the state's anti-corruption policy, as well as the principles and 

forms of its implementation. 

Summary of the discipline 

The course "Leadership and motivation" is one of the disciplines of the professional cycle (elective 

courses). The study of the discipline is based on the knowledge gained by students in the study of the 

following subjects: Humanities, social and economic cycle of the basic part. 

Theoretical and methodological foundations of the concept of "corruption". Improvement of socio-

economic relations of the Kazakh society as a condition for combating corruption. Psychological 

features of the nature of corrupt behavior. Formation of an anti-corruption culture. Features of formation 

of anti-corruption culture of youth. Ethnic features of anti-corruption culture formation. Legal liability 

for acts of corruption. Moral and ethical responsibility for corruption in various spheres. 

Legal basis for regulating the culture of Kazakhstan. Legal regulation of culture: main types and types. 

Structure of cultural organizations by legislation. State responsibilities in the field of culture. Legal 

basis of cultural and creative activity. Legal basis of PR and advertising in cultural organizations. Legal 

protection of copyright and related rights. 

The form of final control, during which the level of formed competencies will be determined-an 

Oral exam 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

18. 1. Zub A. T., Smirnov S. G. Leadership in management. - M., 1999. 

19. 2. Krichevsky R. L. Psychology of leadership. - M., 2007. 

20. 3. Leadership and power. Processes of identity in groups and organizations. Kh.: publishing house 

of the Humanitarian center. 2012-408 p. 

21. 4. Motivation of the idea. Transl. from Polish. Edited by A. Kolyanchik, B. Voitsishke, 2015, 978-

617-7022-39-7 

22. 5. The motivation of the staff.Tools of motivation.The E Merman, 2015 

23. 6. Motivation in organizations. Kirchler E., Rodler K, 2008 Transl. with him. 

24. 7. Psychology and psychoanalysis of power. T 1,2. Anthology. / Comp. D. Ya. Raigorodsky. - 

Samara., 2016. 

25. 8. The psychology of leadership: A Reader / Sost. K. V. Zelichenok. - Mn., 2004. 

26. 9. Ramazanov A. property Management: textbook. - Astana: Folio, 2015. -224 p. 

27. 10. Filonovich S. R. Leadership and practical skills of a Manager: 17-module program for managers 

"organization development Management". Module 9. - Moscow, 1999. 

28. 11. Law of the Republic of Kazakhstan "on anti-corruption" dated November 18, 2015 No. 410-V 

ZRK. 

29. 12. About the state service: Law of the Republic of Kazakhstan No. 416-V of November 23, 2015 

30. 13. Regulations on the anti-corruption Agency of the Republic of Kazakhstan (anti-Corruption 

service): The decree of the President of Kazakhstan from July 22, 2019 No. 74. 



31. 14. Maulenov G. S. "Corruption and crime in the Republic of Kazakhstan: concept, characteristics, 

prevention" - Astana, 2009 

32. 15. anti-Corruption strategy of the Republic of Kazakhstan for 2015-2025, approved by decree of 

the President of the Republic of Kazakhstan dated December 26, 2014 No. 986 

33. 16. Anti-corruption legal policy: studies'. manual / E. Alaukhanov. - Almaty: Zan adebieti, 2009. - 

256 p. 

34. 17. Fundamentals of anti-corruption culture: textbook / under the General editorship of doctor of 

biological Sciences, Professor B. S. Abdrasilov. - Astana: Academy of public administration under 

the President of the Republic of Kazakhstan, 2016. 

 

 

The name of the module Module 2 Social and humanitarian 

Code and name of the discipline OPD 2108 business Fundamentals 

Semester 3 

The number of credits of discipline 5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Kozhantaeva J. K. – associate Professor of chair of social-

humanitarian disciplines 

Language of instruction Russian, Kazakh 

The total number of hours by form of 

organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites School course 

Post-requirements After studying the subjects, students need to independently 

develop their legal knowledge 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

Goal – it is intended to teach students the theoretical foundations and practical skills of organizing 

business activities of enterprises in competitive conditions. 

Know – theoretical and practical foundations of business organization; 

Be able to – correctly make decisions on the organization and functioning of business activities; 

Have the skills - knowledge of General economic theory 

Summary of the discipline 

Entrepreneurship in the economy should be considered as the most important factor in accelerating 

socio-economic development. Initiative, risk, knowledge and skills of entrepreneurs allow you to use 

all economic resources with maximum efficiency and stimulate economic growth. The formation of 

entrepreneurial thinking is one of the essential conditions for training qualified specialists. 

Entrepreneurship is an independent, initiative activity of groups or individuals in the economic sphere, 

carried out by them at their own risk and under their own responsibility in order to generate income, 

create conditions for the development and expansion of the field of activity. 

Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined 

Form of final control, which will determine the level of formed competencesplanned current control in 

the classroom, quality control of SRO; two boundary control in the form of a Colloquium and testing; 

final control-an oral exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and 

methodical recommendations on execution of tasks 



Literature 

5. Civil code of the Republic of Kazakhstan (General and special parts). Almaty. 

6. Burov, V. Yu. Fundamentals of entrepreneurship: textbook / V. Yu. Burov. - Chita, 2011. - 441 

p. 

7. Kruglova N. Yu. Fundamentals of business (entrepreneurship): textbook / N. Yu. Kruglova. - 

M.: KNORUS, 2010. - 544 p. 

8. Nabatnikov V. M. Organization of business activity. A training manual/V. M. Nabatnikov. - 

Rostov-on-Don: Phoenix, 2011-256 p. 

9. The organization of business activities. Diagrams and tables. Textbook. V. p. Popkov; E. V. 

Evstafieva. Saint Petersburg: Piter, 2011. - 352 p. 

 

 

The cipher and name of the module Module 3 History of choreographic art 

Code and name of the discipline OK 2213 Basics of criticism 

Semester 3 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Jumabayeva G. T. – Professor, Department of art history 

and art management 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites Modern theater process 

Post-requirements Mastery of criticism, a Seminar on criticism 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

Goal – familiarizing students with the basics of research work, the main genres and types of art 

criticism, the main stages of creating creative critical works. 

Know - key concepts of the discipline, basic terms and works on the specialty, texts of primary sources 

included in the list of the main recommended literature, various forms and directions of theatrical art. 

Be able to – take a practical part in the promotion of theatrical and choreographic art, including using 

the capabilities of modern information technologies. 

Have the skills - fluency in theater and ballet terminology; skills in collecting materials on a given 

topic, working with handwritten materials, conducting small interviews. 

Summary of the discipline 

Introduction to the basics of creating articles in various genres: reviews, analysis of plays, creative 

portrait. Studying the skills of oral review of performances seen and preparing students to master the 

professional skills of an art theorist and critic. 

Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO performance; 

two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control – course work 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, write articles and 

written works, perform SRO tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 



Literature 

8. Gvozdev A. Theater criticism. L., 1987. Workshop on theater criticism. Textbook. Comp. N. V. 

Pesochinsky. SPb. Spbgati, 2013 

9. klyavina T. A. on the processes of including the auditorium in the performance system // Art and 

communication, L., 1984. 

10. Griner V. A. Rhythm in the art of the actor. M., 1966. 

11. Zakhava B. E. Skill of the actor and Director. M., 1969. 

12. Krymova N. A. Names. Favourites. In 3 books. M., 2005. 

13. Grigoriev A. Theater criticism. L., 1985. 

14. Introduction to theater studies. Ed. Yuri Barboy. Saint Petersburg, Spbgati, 2011 

 

 

 

The name of the module Module 3 History of choreographic art 

Code and name of the discipline HDB 2213 choreographic drama of ballet 

Semester 3 

The number of credits of discipline 5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the discipline 

Professor of the Department of art history and art 

management Saitova G. Yu. 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form of 

organization of training (lectures, seminars, 

practical, laboratory and Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites "Art of the choreographer", "Fundamentals of 

directing", "History of world theater", " Musical 

drama in ballet» 

Post-requirements Art of directing 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

Goal - to acquaint students with the peculiarities of ballet drama, the regularities of the structure of 

libretto texts. To reveal the issues of interaction of literary and musical components within a complete 

work at all levels 

Know - theoretical, methodological and technological achievements of science and practice in the 

field of modern ballet choreography; elementary basics of choreographic drama; the main creative 

experiences and stylistic features of choreographers of the past and present. 

Be able to - use in practice knowledge and show the ability to understand: the specifics of related 

arts-music, painting, architecture, cinema 

Have the skills - creative thinking and analysis; writing of the libretto, the script 

Summary of the discipline 

Give the basic theoretical concepts of drama, equip students with knowledge of primary sources and 

the basics of choreodrama. Familiarity with the laws and features of the development of drama, 

dramatic works; basics of technology of screenwriting skills. Reveal the stages of organizing work 

on writing a ballet libretto, script. Ability to work with a literary source. Methods for modeling the 

plot of a ballet performance from a musical source. Techniques and means of composition in the art 

of painting and choreography 

Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined 

Written examination 

Conditions for obtaining loans 

attending classes; 

- lecture notes; 

– implementation of seminar assignments 

- writing of the libretto, the script 



Training tools necessary for implementing 

the content of the discipline (including 

technical training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, 

syllabus, abstracts of lectures, plans of practical 

classes and methodical recommendations on 

execution of tasks 

Literature 

1. With Anikst A. "Theory of drama from Aristotle to Lessing" M. 1967. 

2. al D. N. Fundamentals of drama: Textbook. -6th ed., ISPR. – SPb: "LAN", "planet of music", 

2013. - 288 p. 

3. Slonimsky Yu. I. Dramaturgy of the ballet theater of the XIX century: Textbook. - 2nd ed., 

stereotype. - SPb: "LAN", "planet of music", 2016. - 344 

4. Arnheim R. Art and visual perception. M. "Progress", 1974 

5. Bonfeld M. Music: Language. Speech, Thinking. Vologda, 1999 

6. Blok L. Classical dance. History and modernity. Moscow Iskusstvo. 1987.  

 

The cipher and name of the module Module 4 History, art and literature 

Code and name of the discipline ITSNG 2214 history of the CIS theater 

Semester 3 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

Last name, initials - current position 

of the responsible person teacher 

leading the discipline 

Professor of the Department of art history and art 

management Saitova G. Yu. 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites The history of the Uzbek theatre. History of the Russian 

theater. History of the Kazakh theater 

Post-requirements The theory of drama. Dramaturgy. Direction 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

Goal – have an idea of the origin of drama theaters in the post-Soviet countries that are part of the CIS 

(Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan). Trace the origin 

of theaters and the development of repertoire policy, Director's views and principles of work. Directions 

and main genres in music and drama theaters. Integration processes and modernization of modern 

theater 

Know – the main historical stages of the development of theaters, creative community; influence on the 

overall development of theatrical art; styles and features of the components of stage art (directing, 

acting, scenography, musical design) 

Be able to - independently navigate the search for information about theaters in the CIS; independently 

analyze the historical and modern processes of integration of theatrical art. 

Have the skills - art criticism analysis of works of theatrical art 

Summary of the discipline 

In connection with the collapse of the USSR. Some republics of the former Soviet Union have organized 

an international organization designed to regulate relations of cooperation-the "Commonwealth of 

Independent States" (December 21, 1991, Almaty). The main goals of the organization are the 

Commonwealth in the political, economic and cultural fields. Cooperation in the development of 

theatrical art, namely the organization of tours, invitation to stage works of artists, performers, various 

competitions, festivals, etc. is included in the study of the course "history of theater in the CIS". Get 

acquainted with the development of theatrical art (Opera, ballet, drama), have an idea of the most 

striking pages in the history of theaters in the CIS countries. Study the work of bright playwrights, 

Directors, actors and artists of the theater. 



Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined - Oral 

examination 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

1. Tulakhodjaeva M. T. Director of the Uzbek drama theater (trends of development and modern 

problems): Diss. doctor of art history. - Tashkent, 1996. Online resource 

http://cheloveknauka.com/rezhissura-uzbekskogo-dramaticheskogo-teatra-tendentsii-razvitiya-i-

sovremennye-problemy#ixzz6KQlczNkw 

2. tulyakhodzhaeva NAMED after T. Lyudmila Gryaznov. Monograph. - Tashkent: Sanat, 2017. – 

224 

3. History of Kazakh art. Volume 3: Art of Kazakhstan of new and modern times. – Almaty: 

"Arda+7", 2013. - 864 p. 

4. Kazakhstan khalkynyn Sakhna oneri. = Stage art of the people of Kazakhstan. Ed. Amankeldi 

Mukan. - Almaty: "EvoPress", 2014. - 520 p. 

5. Abdullayeva Z. K., Vasiliev A. A. Parautopia. M: Ad Marginem, 2016. - 368 p. 

6. Borodin A.V. On the banks of utopias: conversations about the theater. M.: AST: CORPUS, 2017 

— - 345 

7. Demidova A. S. " Everything in this world is the end...". M.: AST Times, 2018 — - 318 

8. Theater of Sergey Barkhin, academician of the Russian Academy of arts 1966-2016: an album of 

sketches, photographs of layouts and main performances for fifty years of creative work in theaters. M.: 

Gemini, 2017. - 346 p. 

 

 

The cipher and name of the module Module 5. History, art and literature 

Code and name of the discipline SRM 2305 History of Russian music 

Semester 3 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

3 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Mosienko D. M., senior lecturer, candidate of law. 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

90 

Prerequisites "Music theory", " History of foreign music» 

Post-requirements "History of Russian music", "History of Kazakh music", 

"Analysis of musical works", "Music criticism and 

journalism". 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 



Goal – Russian Russian musical culture's main historical stages and stylistic trends; formation of skills 

for stylistic analysis of musical works of various epochs and traditions; formation of ideas about the 

national identity and features of the development of Russian musical cultures; introduction to modern 

musical and historical scientific concepts; familiarity with the main research literature on each of the 

studied periods of the history of Russian music. 

Know - genre system of Russian professional music; 

Be able to – analyze musical works at the level of genre, drama, thematicism, musical and expressive 

means; 

skills - musical analytical thinking. 

Summary of the discipline 

The main goal of the course is to help students acquire knowledge in the field of musical art history and 

auditory experience necessary for professional activity, to master classical works of foreign composers. 

Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

1. Music of the XX century. 1890-1945. Essays in 2 vols., 1989. 

2. Nestiev I. At the turn of the century. Essays on foreign music 19 beginning. Of the 20th century . - 

M., 1967. 

3. History of modern Russian music in 3 vols.T. 1-M., 1995. 

4. History of modern Russian music in 3 vols. 2-M., 1999. 

5. History of modern Russian music in 3 t. T. Z-M., 2001. 

6. zemtsovsky I. Folklore and composer. - L., 1978. 

7. Sokolov A. Musical composition of the XX century. Dialectics of creativity. -M .: Music, 1992-230C. 

 

The cipher and name of the module The cipher and name of the module 

Code and name of the discipline VGN 2305 Introduction to the Humanities 

Semester 3 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

3 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the discipline 

Mosienko D. M., senior lecturer, candidate of law. 

Language of instruction Russian 

Total number of hours by form of training 

organization (lectures, seminars, practical, 

laboratory and Studio, SRO, etc.) 

90 

Prerequisites "Music theory", " History of foreign music» 

Post-requirements "History of Russian music", "History of Kazakh 

music", "Analysis of musical works", "Music 

criticism and journalism". 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

Goal – formation of practical knowledge on writing scientific papers. 



Know - worldview and subject-practical orientation of the acquired knowledge in research, teaching 

and performing activities; to master the methodology and methodology of scientific research; 

Be able to – select and analyze the necessary information and use the knowledge gained in solving 

problems in various types of professional activities. Freely navigate the methods of music science; apply 

the knowledge gained in the field of pedagogy and educational activities in specific conditions when 

solving tasks; 

Have the skills - maintaining a bibliographic record, registration of scientific papers, drawing up a 

report, report or article based on the results of scientific research, basic skills of editing and correcting 

the text. 

Summary of the discipline 

The main objective of the subject is to help students acquire knowledge in the field of research in the 

Humanities. This knowledge is necessary for writing and correct design of the thesis. 

Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

14. Gulyanitskaya N. Methods of the science of music. M.: Music, 2000. 

15. Kochergin A. N. Methods and forms of scientific knowledge, Moscow, 1990, 78 p. 

16. ninburg E. A. Technology of scientific research, Moscow, 2006. 

17. Radaev V. V. How to organize and present a research project (75 simple rules) / State 

University-higher school of Economics, INFRA-Moscow, 2001. 

18. Rachkov PL. Naukovedenie. M.: Izd-vo Mosk. UN-TA, 1974. 

19. Rogozhin M. Yu. Preparation and protection of written works: a Practical textbook. - RDL, 

2001. 

20. Sidenko V. M., Grushko IM. Fundamentals of scientific research. Kharkiv: Vyshcha SHK., 1979. 

 

The cipher and name of the module Module 6 History of choreographic art 

Code and name of the discipline MK 2306 Skill of criticism 

Semester 4 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Djumaseitova G. T. – Professor, Department of art history 

and art management 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites The basics of criticism 

Post-requirements Workshop on criticism 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 



Goal – formation of students ' skills of independent research work, critical thinking and the ability to 

create creative critical works in various genres. 

Know - patterns of development of the modern theatrical process, to recognize criticism as a creative 

activity that contributes to improving the quality of the creative product. 

Be able to – be able to describe the creative style of the selected authors, the principle of text 

construction and the value judgments of critics by mastering the skills of art criticism analysis. 

Have the skills making independent and well-founded judgments, evaluating ideas and drawing 

conclusions based on the performances and works of art viewed, and independently creating an author's 

product in various genres of art criticism. 

Summary of the discipline 

This discipline is one of the main theoretical subjects aimed at developing students ' skills of 

independent research work, critical thinking and the ability to write creative critical works. To achieve 

these goals, students in the class get acquainted and study the best critical articles, books and works of 

leading art critics, must follow the live theatrical process, according to the following scheme: 

preliminary study of the entire range of published works on acting, repeated viewing of the performance 

with the actor in different images, review of critical works and media articles, an attempt to 

independently analyze the actor's image and performing arts, and as the final goal – creating a creative 

portrait. 

In the course of training, such methods as art design and content analysis will be used. A significant 

place in the course of studying the discipline will be occupied by joint discussions and analysis of 

premiere performances, the study of recent publications and reviews of well-known authoritative 

theater, music and art critics. In the process of familiarization, students should be able to describe the 

creative style of the selected authors, the principle of text construction and the value judgments of critics 

by mastering the skills of art criticism analysis. 

Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO performance; 

two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control – course work 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, write articles and other written works, develop 

and present projects, perform SRO tasks in a timely manner, participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

1. Rozhdestvenskaya N. problem "actor — zritel" in the director'S systems XX Vek // thin and publicist. 

L., 1981. 

2. Barboy Yu.theory of transformation and system of the stage image // actor. Personnel. Role. Image. 

L., 1986. 

3. Gvozdev A. theatrical criticism. L., 1987. 

4.introduction to theater. "No," she said. Yuri Barboya. SPB, Spbgat, 2011 

5. Kundakbayev B. Zaman and theatrical art. Almaty. 2000 

 

 

The cipher and name of the module Module 6 History of choreographic art 

Code and name of the discipline HI 2306 Art criticism 

Semester 4 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the discipline 

Djumaseitova G. T. – Professor, Department of art 

history and art management 



Language of instruction Russian 

The total number of hours by form of 

organization of training (lectures, seminars, 

practical, laboratory and Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites Mastery of criticism, seminar on criticism, history of 

fine arts 

Post-requirements Contemporary art history 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

Goal – to acquaint students with the modern art process in Kazakhstan and the countries of the near and 

far abroad, as well as practical mastery of the bachelor's skills of an art critic. 

Know - key concepts of art criticism, texts of primary sources included in the list of the main 

recommended literature, main styles and genres, iconic names and works of art. 

be able to – use knowledge in practice and show the ability to understand the patterns of development 

of the modern artistic process. 

Have the skills – to analyze the works and creativity of artists in the context of the development of 

historical and art criticism; to compare and contrast contemporary art criticism in Russian and 

Western art studies; to analyze modern trends in the development of art from different points of view, 

using different methodological principles. 

Summary of the discipline 

The subject of the course is to study the content, forms, methods and functions of art criticism at 

different historical stages; to identify its main trends in the light of historical perspectives; to identify 

the links of art criticism, both with General cultural and artistic processes. 

Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, participate in all forms of control. 

Training tools necessary for implementing 

the content of the discipline (including 

technical training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, 

syllabus, abstracts of lectures, plans of practical classes 

and methodical recommendations on execution of tasks 

Literature 

1. ZIS, A. Art criticism and art studies / A. ZIS / / Methodological problems of art criticism. - M.: "Art", 

1987. 

2. Saleev V. Art criticism in the era of the XXI century. / / media and modern culture: collection of 

scientific works. - Mn.: BSU Publishing house, 2012. 

3. Lvova E. P. World art culture. XX century: fine art and design. Publishing house: Peter, 2008. 

4. Andreeva E. Yu. Postmodernism: art of the second half of the XX-beginning of the XXI century. 

Publisher: Azbuka-Klassika, 2007. 

5. Baudrillard J. Consumer society: its myths and structures. Publisher: Republic, 2006. 

6. Velflin. g. Basic concepts of art history. The problem of the evolution of style in modern art. – M.: 

Publishing House. Shevchuk, 2013. - 290 p. 

7. Vipper B. R. Introduction to the historical study of art. - M.: Ed. Shevchuk, 2013. - 367 p. 

 

The cipher and name of the module Module 7. History and theory of art 

Code and name of the discipline AIVR 3215 Acting and directing issues 

Semester 5 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 



Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Professor of the Department of art history and art 

management Saitova G. Yu. 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites "Fundamentals of acting", "choreography skills", "history of 

theater", " methods of dance research» 

Post-requirements required level of theoretical knowledge in the disciplines 

"Fundamentals of directing", "Art of ballet master", " Actor 

and stage plastic» 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

Goal - introduction to the essence of performing skills and getting knowledge about the basics of 

directing and modern directions of drama and ballet theater, specific features of their development 

Know - fundamentals of directing and the creative process in theater and ballet theater; fundamentals 

of the creative process of a Director-choreographer in production work with dramatic actors; principles 

and directing methods of plastic scenes in the works of K. S. Stanislavsky, M. A. Chekhov, V. E. 

Meirhold, Yu. P. Lyubimov 

Be able to - independently work on collecting documentation (archiving events in text, iconographic, 

electronic or other forms of recording and presenting information); recreate unique images based on 

preserved materials, by synthesizing the available information into a visual form; 

Have the skills - using the principles of multimedia operation of a theatrical event (modeling: the stage 

platform and auditorium, stage design, characters, mise EN scene of the performance, stage lighting, 

sound score); 

Summary of the discipline 

Course "Acting skills and basics of directing" - the main objective of the course is to assimilate students 

' theoretical knowledge of the subject, develop the ability to analyze directing and acting skills, drama 

and ballet performances. Based on the works of great Directors of the drama theater, outstanding 

choreographers of the European, Russian theater, and national theater, to deepen the understanding of 

the artistic integrity of the stage work. 

Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined - Oral 

examination 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

1. Stanislavsky K. S. My life in art. - Multimedia publishing house of Strelbitsky, 1925. - 91 p. - Internet 

source https://litportal.ru/avtory/konstantin -sergeevich-stanislavskiy/kniga-moya-zhizn-v-iskusstve-

115187.html 

2. Stanislavsky K. S. Full course of acting. - Moscow: AST, 2017. - 784 p. 

3. Chekhov M. A. About the technique of the actor. - M.: AST, 2003-144 p. Online source -

https://www.studmed.ru/chehov-ma-o-tehnike-aktera_3ddf0895f83.html 



4. Romantic return to the past-the theater of the mystery of Vs. Meyerhold and L.Vasilyev. // In sat.: 

Theater. Painting. Movie. Music. (Collection of works of young scientists). Issue 1. - Moscow, 2005. 

5. Poetic epic in the revolutionary spirit of the Sun. Meyerhold and Y. Lyubimov. // In the collection: 

About the performances of Yu. Lyubimov. - M., 2005. 

6. Markov P. A. About the theater. In 4 volumes. - M.: Art, 1974-1977 

7. History of Kazakh art. In 3 volumes. Vol. 3: Art of Kazakhstan of new and modern times. - Almaty: 

Arda, 2009. - 896 p. 

8. Bogatenkova L. I. Modern Kazakh stage art. - A.: Nauka, 1979 

 

 

The cipher and name of the module Module 7. History and theory of art 

Code and name of the discipline MDB 3215 musical drama ballet 

Semester 5 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Mosienko D. M. 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites History of music. History of ballet in foreign countries. The 

theory of drama 

Post-requirements Analysis of dance and ballet music 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

Goal – have an idea of the relationship between the musical material and the plot. 

Know – features of expressive elements of musical language; ballet creativity of Russian and foreign 

composers, including little-known ones; features of the interaction of expressive means of music and 

choreography, manifested in the field of stage drama; interaction of ballet drama and the principles of 

symphonism;possess the principles of analytical work with the artistic text of the ballet. 

Be able to – perform professional analysis of any type of choreographic work; apply the laws of drama 

to choreographic art in General; perform performing activities within various Amateur groups and 

interact productively with professional groups. 

Have the skills - principles of analytical work with the artistic text of the ballet; specific dance and 

staging techniques; spatial structure of the dance; dance plot; forms of dance composition; own 

performing approach to choreography. 

Summary of the discipline 

composing a piece of choreography. The form and content of heretramadol. Interrelation of musical and 

choreographic dramaturgy of the story ballet. The Director as the author of the play. The Director as 

the Creator of the stage text. Planning. Stages of rehearsal work: "acquaintance", "communication", 

"lapping", "Union"and " life". The material part of the choreographic work. Design of a ballet 

performance and its interaction with dance action. Costumes of the characters and their participation in 

the imagery of the dance. The architecture of the space experiments and discoveries. The role of 

accessories and objects in the spectacular and effective aspects of dance. Structure of the design of a 

ballet performance. 

Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined . - Oral 

examination 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 



Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

7. Druskin M. Foreign musical historiography. –Moscow: Music, 1994. 

8. Jumabayeva G. T. Page of the Kazakh ballet. Monograph. – Astana: 2001. 

9. Jumabayeva G. T. Choreography Of Kazakhstan. Period of independence. Monograph. - 

Almaty, 2010. 

10. Khudekov S. Universal history of dance. - Moscow: EKSMO, 2009. 

11. Zhumalieva T. K., Musagulova G. Zh. foreign music XX: Methods of higher education. Early 

XX century-mid XX century-Almaty: 2014. - 248 b. 

12. Kazakh musical literature (traditional period): textbook. / P. shegebaev, S. Elemanova. - Astana: 

Folio, 2015. - P. 152. 

13. Ogarkova N. A. Court musical culture in Russia of the XVIII century: Textbook. 2nd ed. - St. 

Petersburg: publishing house "LAN"; publishing house "planet of music", 2016. - P. 64. 

 

 

The cipher and name of the module. Module 8. History and theory of art 

Code and name of the discipline TD 3216 drama Theory 

Semester 5 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

3 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Djumaseitova G. T. - Professor, Department of art history 

and art management 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

90 

Prerequisites History of foreign theater. History of ballet in foreign 

countries 

Post-requirements Ballet criticism 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

Goal – to study the role of the history of the world theater from antiquity to our times, to present the 

stages of development of world drama, taking into account the socio-political and aesthetic development 

of society, to trace the evolution of the organization of the performance from the simple presentation of 

dramatic material to the artistic implementation of the author's and Director's idea. 

Know – historical stages of development of theatrical art and theatrical styles, features of stage art 

(acting, scenography, musical design, basic terms, concepts and problems of religion today). 

Be able to – independently navigate the search for information, independently analyze historical and 

modern processes in the field of theater and ballet art. 

Have the skills - art criticism literary analysis of works of theatrical art 

Summary of the discipline 

Drama theory: drama as a structure. Action and character in drama. Aristotle in dramatic art. The 

Shakespeare Theatre. Drama in the mirror of history: reality, style, plot. Fundamentals of theories of 

dramatic styles and space-time coordinates of dramatic action. Major reformers and drama theorists of 



the XV-XIX centuries. Evolution of the laws of drama in the latest style trends.Russian cultural tradition 

and theatrical art of Russia: from buffoons to the present day. Theatrical views of A. S. Pushkin, N. V. 

Gogol, A. N. Ostrovsky, etc. The content of the material on the course "history of theater" is presented 

on the basis of the generally accepted periodization of the stages of development of foreign art from the 

beginning to the end of the XX century. The history of traditional theater in the Eastern countries is 

recommended for self-study, control is carried out by a system of abstracts and reports.Drama theory is 

a fundamental philological science that studies the laws and development of drama. Drama theory 

involves three main approaches to the study of the subject: 1) as a literary work; 2) as a stage work; 3) 

how to synthesize different types of arts in a performance.A related discipline to drama theory is the 

history of drama. The theory and history of drama are components of the history and theory of 

theater.The birth of literature – classical macroclassification literary works Dating back to Aristotle 

("Poetics"). The criterion is the degree of objectivity of the narrator and the nature of the events 

depicted. According to Aristotle, literature is divided into three types: drama, epic, and lyrics, which 

are traditionally considered to be a kind of timeless "natural forms"of fiction. And Hegel applied to 

literature his most popular theory of the "triad": the development of the world and world knowledge as 

a process that includes three elements – thesis, antithesis, synthesis. In the" Hamburg drama", G. E. 

Lessing considered the French educational drama and the "tearful Comedy" of Diderot, Nivel de 

Lachosse and others to be more important and aesthetically complete. The main principle of acting 

should be, according to Lessing, a true reflection of nature. An actor should be natural and truthful on 

stage. In the Paradox of the actor, Diderot is an enemy of the actor's " gut " theory. According to Diderot, 

an actor should play deliberately, having studied the nature of man, steadily imitating some ideal model, 

guided by his imagination, his memory, such an actor will always be equally perfect: everything is 

measured, considered, studied,put in order. 

Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined - Oral 

examination 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Литература 

9. Gromova M. I. Russian drama of the late XX-early XXI century. Study village [Electronic resource] 

/ M. I. Gromova. - Moscow: flint, 2009. - P. 368. 

10. al D. N. Fundamentals of drama. Educational settlement-Saint Petersburg: 2005. 

11. Anikst A. Theory of drama in the West in the second half of the XIX century. - Moscow: Nauka, 

1988. 

12. Anikst A. A. Theory of drama from Aristotle to Lessing. Moscow: Nauka, 1967, P. 454. 

13. Anikst A. A. Theory of drama in Russia from Pushkin to Chekhov. - Moscow: Nauka, 1972. - 

P. 642. 

14. Anikst A. A. Theory of drama from Hegel to Marx. - Moscow: Nauka, 1983. - P. 287. 

15. Diderot D. Around The "Paradox..." – Moscow: Russian University of theater arts. - GITIS, 

2011. - P. 232. 

16. Yakovlev M. A. Theory of drama: the main stages of its historical development. - Author's ed., 1927, P. 
164. 

 

 



 

The cipher and name of the module Module 8. History and theory of art 

Code and name of the discipline MI 3216 Mythology in art 

Semester 5 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

3 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Saitova G. Yu. - Professor of the Department of art history 

and art management 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

90 

Prerequisites Mythology. History of foreign theater. 

Post-requirements Professional activity 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

Goal – have an idea of each mythology as a specific system, stages of development, the main groups of 

myths, the peoples of the planet, the features of their history and traditional culture. 

Know – the basics of mythology, its elements, structure, typology, functions, role and essential 

characteristics; the relationship of myths with culture and art; 

the main stages of historical development and the foundations of various mythological systems; the 

current state of mythology. 

Be able to - to reveal knowledge about the essence of the myths of different peoples; to navigate in the 

main mythological concepts; to formulate the foundations of various mythological systems. 

Have the skills - determining one's own position in relation to numerous modern mythological trends. 

use mythological heritage in educational activities and in practice. 

Summary of the discipline 

Mythology (Greek. μυθολογία, from μῦθος – legend, story and λόγος – word, storytelling, teaching) – 

can mean both ancient folklore and folk tales (myths, epics, tales, etc.), and the study of this material in 

the context of scientific disciplines, such as comparative mythology.Mythological representations 

existed at certain stages of development in almost all peoples of the world. This is confirmed both by 

the study of history and modern primitive peoples, each of which has a different type of mythology.If 

Europeans before the Era of great geographical discoveries were familiar only with ancient myths, then 

gradually they learned about the presence of mythology among the inhabitants of Africa, America, 

Oceania, and Australia. The Bible has echoes of Western Semitic mythology. Before the adoption of 

Islam, the Arabs had their own mythology.Thus, mythology is immanent to human consciousness. The 

time of origin of mythological images cannot be determined, their formation is inextricably linked with 

the origin of language and consciousness.The main task of the myth is to set patterns, models for every 

important action performed by a person. the myth serves to ritualize everyday life, enabling a person to 

find meaning in life. Heroic myths are myths about heroes who may be either children of the gods by a 

mortal woman, as in ancient Greek mythology, or simply legendary figures of the epic. The typical plot 

of a heroic myth is the hero's extraordinary childhood (some special abilities, orphanhood, special fate), 

often exile, performing feats, defeating monsters, saving a beautiful girl, returning and getting married. 

Many heroic myths in an allegorical form tell about the formation of personality and the acquisition of 

status in society, thereby performing an instructive function.A special category of heroes is made up of 

cultural heroes. These are mythical heroes who have made a serious civilizational contribution to the 

culture of the people. Often the cultural hero is a demiurge, participating in creation on a par with the 

gods, or is the first lawgiver, produces or invents various cultural items for people (fire, cultivated 

plants, tools), teaches them hunting techniques, crafts, arts, introduces social organization, marriage 

rules, magical prescriptions, rituals and holidays. 



Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined - Oral 

examination 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical training 

materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

1. Korotaev A.V., Khalturina D. A. Myths and genes: Deep historical reconstruction. - Moscow: 

Librocom / URSS, 2010.  

2. Lebedev V. Yu., Prilutsky a.m. Semiosis and semiodynamics of theological and mythological sign 

systems. - Tver, 2010. 

3. Levi-Bruhl L. Primitive thinking. The supernatural in primitive thinking. - Moscow: 1994. 

4. Mircea E. Aspects of the myth / Per. with FR. V. Bolshakov. - Invest-PPP, 1995.  

5. Barter. The myth today. Selected works: Semiotics. Poetics. – Moscow: Progress; University, 1994.  

6. Apollodorus. Mythological library. – Leningrad:Nauka, 1972. 

7. Gumilev L. N. Ancient Russia and the Great steppe. - Moscow: 1992. 

9. 8. Losev A. F. Philosophy. Mythology. Culture. - Moscow: 1991. 

 

 

The cipher and name of the module Module 9 History of choreographic art 

Code and name of the discipline IZEII 3223 History of Western European fine art 

Semester 5 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Mosienko D. M., senior lecturer, candidate of law. 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites "Music theory", " History of foreign music» 

Post-requirements "History of Russian music", "History of Kazakh music", 

"Analysis of musical works", "Music criticism and 

journalism". 

"History of Russian music", "History of Kazakh music", "Analysis of musical works", "Music 

criticism and journalism". 

Goal – familiarity with the main historical stages and stylistic trends of Western European fine art; 

formation of skills for stylistic analysis of works from different eras and traditions; familiarity with 

modern scientific concepts; familiarity with the main research literature for each of the studied periods. 

Know – characteristic features of Western European art from different eras; 

Be able to determine the style features in the art of different eras; 

Have the skills – use of knowledge in creative and professional work 

Summary of the discipline 



The discipline introduces the history of art of the classical East, Ancient Greece and Rome, teaches the 

primary analysis of works of art and forms the skill of working with scientific literature 

Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined - Oral 

examination 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

7. History of fine arts, Moscow, 2012. 

8. Art: encyclopedia for youth, Moscow, 2012. 

9. History of art: masterpieces of Russian painting, Moscow, 2004. 

10. ilina T. V. History of Russian art from the Baptism of Russia to the beginning of the third 

Millennium. Moscow, 2011. 

11. sokolnikova N. M. History of fine art, Moscow, 2007. 

12. Encyclopedia, Vol. 7. Iskusstvo, Moscow, 2002. 

 

 

The cipher and name of the module Module 9 History of choreographic art 

Code and name of the discipline Ist 3223 Source Studies 

Semester 4 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Tolysbaeva Zhanna Zhenisovna , doctor of philological 

Sciences, Professor, Director for research and strategic 

development 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites: philosophy, computer science, mastery of criticism, 

historical disciplines (history of fine arts, history of music, 

history of choreographic art) 

Post-requirements Research work 

Goal: source studies as a special method of cognition of reality and integrating discipline in the 

system of humanitarian knowledge 

Goal – Based on the results of studying this discipline, form practical competencies for working with 

source texts. 

Know - basic concepts of source studies; main stages and directions of formation and development of 

source studies as a scientific discipline; genealogy and main types of source texts and methods of their 

analysis; know the main bibliographic sources and search engines 

Be able to - read, understand and interpret texts of different types, types and origins; critically evaluate 

the information contained in the sources; apply the knowledge gained in the field of solving research 

problems; apply modern methods of analysis in the educational process, 



Have basic skills in collecting and analyzing linguistic and literary facts, making judgments, evaluating 

ideas, and drawing conclusions 

Summary of the discipline 

Source studies: a special method of cognition of reality. Fixed sources of information about reality. 

Types and types of cultural and historical sources. Evolution of sources on the history of culture, its 

periodization. Source analysis and source synthesis as systems and stages of research procedures. 

Functioning of a work in culture. Hermeneutical reading and interpretation of the source. Criticism and 

interpretation of cultural and historical sources as a research problem. The main stages and directions 

of the formation of source studies as a research discipline. Study of sources on the history of culture in 

domestic and foreign source studies. Things in culture: a source study method. the concept of a real 

source. Things as remnants of their era and as cultural monuments of their time. The method of source 

studies as a way of identifying information about the place and functioning of things in culture and 

understanding the lifestyle and clothing mentality of the era. A thing as a commodity, symbol, and sign. 

Source study methods and techniques for studying the "material world" and the material realities of the 

epoch. Oral sources and methods of their study. Folklore and pseudo-folklore as a special type of 

cultural and historical source and its specifics. Visual sources. Materials of mass culture and their 

significance as a historical source. Written source 

Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined - Oral 

examination 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

1. Golubeva E. V. source Studies: practicum / E. V. Golubeva; Siberian Federal University. - 

Krasnoyarsk: SFU, 2016. - 90 p.: ill. (electronic resource-University library-Online) 

2. Ponomarev M. V. source Studies of new and modern history: textbook / M. V. Ponomarev, O. A. 

Nikonov, S. Yu. Rafalyuk. - Moscow: Prometheus, 2012. - 149 p.: table (electronic resource-

University library-Online) 

3. source Studies: textbook. manual / I. N. Danilevsky, D. A. Dobrovolsky, R. B. Kazakov, etc. ; ed. 

by M. F. Rumyantsev; National research. Higher school of Economics, Moscow: Publishing house of 

Higher school of Economics, 2015. - 685, [3] p. - ISBN 978-5-7598-1092-6. (electronic resource-

Bibliorossika) 

 

 

The cipher and name of the module The module 10. History and theory of music 

Code and name of the discipline IKM 3217 History of Kazakh music 

Semester 5 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

3 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Mosienko D. M., senior lecturer, candidate of law. 

Language of instruction Russian 



The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

90 

Prerequisites "Music theory", "History of foreign music", " History of 

Russian music» 

Post-requirements "History of Russian music", "History of Kazakh music", 

"Analysis of musical works", "Music criticism and 

journalism". 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

Goal – to help students acquire knowledge in the field of the history of Kazakh musical art and auditory 

experience necessary for professional activities, to master classical works of folk, folk-professional and 

professional music. 

Know - genre system of Kazakh music; 

Be able to – analyze musical works at the level of genre, drama, thematicism, musical and expressive 

means; 

Have the skills - musical analytical thinking. 

Summary of the discipline. 

The course objectives include familiarity with the basic historical stages and stylistic trends of the 

Kazakh musical culture; the skills of the stylistic analysis of musical works of different eras and 

traditions; the formation of ideas about national identity and peculiarities of development of Russian 

musical culture; familiarity with primary research literature on each of the studied periods in the history 

of world music. 

Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical training 

materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and 

methodical recommendations on execution of tasks 

Literature 

1 Amanov B. Zh., mukhambetova A. I. Kazakh traditional music and XX Century. Almaty: DPAC 

Press, 2002. 

2 Ayazbekova S. sh. Picture of the world of ethnos: Korkut-ATA and the philosophy of Kazakh 

music.- Almaty, 1999. 

3 Dzhumakova, U. Creativity of composers of Kazakhstan in the 1920s-1980s. Problems of history, 

meaning, and value: a study. Gumakova. - Astana: Folio, 2003. - 232 p. 

4 dzhumalieva T., temirbekova A. History of Kazakh music. T 1. - Almaty.- Gylym,-2000. 

5 Elemanova, S. A. Heritage of the Turkic culture (historical review of Kazakh traditional music) / S. 

A. Elemanova. - Almaty: Kantana-press, 2012. - 408 p. 

6 History of Kazakh art : in 3 volumes; edited by B. Kundakbayuly, R. A. Yergalieva, S. A. 

Kuzembayeva, G. T. Zhumaseitova. Art of Kazakhstan of new and modern times. - Almaty: Arda, 

2009. - 896 p. - Vol. 3 

7 History of Kazakh music: in 2 vols. Traditional music of Kazakh people: songs and instrumental; 

edited by T. Jumalieva that Temirbekova. - Almaty: Gylym, 2000. - 424 p. - Vol. 1. 

 

 



 

The cipher and name of the module  Module 11. Special disciplines 

Code and name of the discipline NTFTS 3218 New dance forms on the theater stage 

Semester 5 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

3 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the discipline 

Jumasseitova G. T. - Professor, Department of art 

history and art management 

Language of instruction   Russian 

The total number of hours by form of 

organization of training (lectures, seminars, 

practical, laboratory and Studio, SRO, etc.) 

90 

Prerequisites 

 

History of modern foreign ballet of the XX century, 

Modern theatrical process 

Post-requirements History of choreographic styles 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

The goal is to acquaint students with new dance forms on the stage, with the features of creative work 

of contemporary Directors and choreographers working in the musical theatre genre and nachalniy 

sentenza different arts, musicals, etc. 

To know the meaning and possibilities of choreography on the stage;the style and production methods 

of contemporary choreographers; the main directions and tendencies of development of theatrical and 

choreographic art; the structure of the composition of dance in various dance forms 

To be able to use modern means of receiving, storing, processing and presenting information from 

various sources to solve professional problems; to analyze the performance or number seen in the 

context of stylistics and methods of production. 

Have skills-manifestations of various communicative and adaptive personal qualities when interacting 

with other people in various creative situations; identify and analyze major milestones in the history of 

art, styles and genres of world and domestic art. 

Summary of the discipline 

The discipline is aimed at introducing students to modern forms, directions and styles of choreography 

that are used by Directors on the theater stage. We will consider artistically significant and interesting 

productions using new technologies in scenography, synthesis performances, modern musicals and the 

way of their adaptation on the national music scene. In the course of studying this discipline, students 

will get acquainted with the most prominent names of Directors and choreographers working in this 

direction by analyzing their productions and creating creative portraits, writing articles, etc. 

The form of final control, during which the level of formed competencies will be determined-an Oral 

exam 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for implementing 

the content of the discipline (including 

technical training materials, handouts 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, 

syllabus, abstracts of lectures, plans of practical classes 

and methodical recommendations on execution of tasks 

Literature 

1. Lifar S. "With Diaghilev" SP., 1994 

2. Liepa M. "Yesterday and today in ballet" M., 1982 

3. Fokin M. M. Against the current. - L.-M., 1962. 

4. Elash N. Images of dance-Moscow, 1970. 



 

The cipher and name of the module The module 12. Special discipline 

Code and name of the discipline SK 3219 Workshop on criticism 

Semester 5 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

3 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Jumasseitova G. T. – Professor, Department of art history 

and art management 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

90 

Prerequisites The skill of criticism 

Post-requirements Modern criticism 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

The goal is to teach bachelors to understand and feel the theatrical process in its complexity and 

diversity in a deep and objective way, based on the historical experience of theater studies and modern 

methods of analyzing works of art. As well as training students to master the professional skills of an 

art theorist and critic on the basis of theoretical and practical research work. 

Know-critical and research works of leading theater and ballet experts involved in musical theater, the 

methodology of theater analysis, the basics of the author's techniques and style of production of 

Directors and choreographers, features of the interpretation of literary text by means of different types 

of art. 

Be able-Samos 

it is possible to create an author's product in various genres of art criticism, to take a practical part in 

the promotion of theatrical and choreographic art, including using the opportunities of radio, TV and 

the Internet. 

Have skills –master skills in writing articles about theater, choreography, and music, as well as oral 

review skills. 

Summary of the discipline 

One of main theoretical subjects aimed at mastering the skills of critical analysis for a living theatrical 

process, according to the following pattern: a preliminary study of the entire spectrum of published 

papers on the play, repeated play with different compositions, a review of the critical works and articles, 

the media's premiere and as a final point, attempt self-analysis of creative content and means of 

expression of viewed performances, choreography work, the level of performance art. Thus, the STU 

students will develop the skills of independent creative work, critical thinking, and the ability to create 

literature. 

Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO performance; 

two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control – course work 

Conditions for obtaining loans 

Mandatory attendance of classes and SRO, active and creative participation in the discussion of issues 

in the classroom, preliminary preparation for lectures and seminars, development and presentation of 

projects, execution of written works, timely completion of SRO tasks, participation in all forms of 

control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 



1. Seminar on theater criticism. Textbook. Comp. N. V. Pesochinsky. SPb. Spbgati 2013 

2. Grigoriev A. Theater criticism. L., 1985. 

3. Vanslov V. V. Articles about ballet. - 1980. 

4. Slonimsky Yu. Drama of the ballet theater of St. Petersburg, Moscow, Krasnodar: planet of 

music, LAN, 2016. 

5. Krymova N. A. Names. Favourites. In 3 books. Moscow, 2005. 

6. Anishchenko M. G. drama of the absurd. Moscow, 2011. 

7. Bartoshevich A.V. Theatrical Chronicles. The beginning of the twenty-first century. Publisher: 

Artist. Producer. Theater. - Moscow, 2013 

8. Livnev D. G. Scenic transformation (creating an actor's image). Moscow, 2012. 

 

 

The cipher and name of the module The module 13. Visual arts and scenography 

Code and name of the discipline IRKII 3220 The history of the Russian and the 

Kazakh fine art 

Semester 5 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the discipline 

Mosienko D. M., senior lecturer, candidate of art 

history 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form of 

organization of training (lectures, seminars, 

practical, laboratory and Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites 

 

«Music theory", " History of foreign music» 

Post-requirements "History of Russian music", "History of Kazakh 

music", "Analysis of musical works", "Music 

criticism and journalism". 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

goal is familiarity with the basic historical stages and stylistic trends of Western European art; develop 

skills of stylistic analysis of works of various eras and traditions of Russia and Kazakhstan; familiarity 

with modern scientific concepts; familiarity with primary research literature on each of the studied 

periods. 

Know-the main stages of history, as a change in the fundamental (dominant cultural and historical) 

principles of the organization of society; formational and civilizational approaches to the study of 

history, as complementary methods of studying world history; 

Be able to represent the stages and features of the history of world civilizations and features 

inter-civilizational interaction; apply the acquired knowledge in the field of scientific research and 

professional activity; 

Have skills-methods of collecting and analyzing historical materials 

Summary of the discipline 

The discipline introduces the history of art of the classical East, Ancient Greece and Rome, teaches the 

primary analysis of works of art and forms the skill of working with scientific literature 

The form of final control, during which the level of formed competencies will be determined-an 

Oral exam 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 



It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for implementing 

the content of the discipline (including 

technical training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, 

syllabus, abstracts of lectures, plans of practical classes 

and methodical recommendations on execution of tasks 

Literature 

1. History of fine arts, Moscow, 2012. 

2. Art: encyclopedia for youth, Moscow, 2012. 

3. History of art: masterpieces of Russian painting, Moscow, 2004. 

4. ilina T. V. History of Russian art from the Baptism of Russia to the beginning of the third 

Millennium. Moscow, 2011. 

5. sokolnikova N. M. History of fine art, Moscow, 2007. 

6. Encyclopedia, Vol.  

7. Iskusstvo, Moscow, 2002. 

 

 

The cipher and name of the module Модуль 13. Visual arts and scenography 

 Код и наименование дисциплины  IIIM 3220 Art historiography: sources and methodology 

Semester 4 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Tolysbayeva Janna Zhenisovna, doctor of philological 

Sciences, Professor, Director for research and strategic 

development 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites: 

 

philosophy, computer science, mastery of criticism, 

historical disciplines (history of fine arts, history of music, 

history of choreographic art) 

philosophy, computer science, 

mastery of criticism, historical 

disciplines (history of fine arts, 

history of music, history of 

choreographic art) 

Research work 

Purpose: source studies as a special method of cognition of reality and integrating discipline in the 

system of humanitarian knowledge 

The goal Is to form practical competencies for working with source texts based on the results of studying 

this discipline. 

Know-the basic concepts of source studies; the main stages and directions of formation and 

development of source studies as a scientific discipline; genealogy and the main varieties of source texts 

and methods of their analysis; know the main bibliographic sources and search engines 

Read, understand and interpret texts of different types, types and origins; critically evaluate the 

information contained in the sources; apply the knowledge gained in the field of research problems; 

apply modern methods of analysis in the educational process, 

Have basic skills in collecting and analyzing linguistic and literary facts, making judgments, evaluating 

ideas, and drawing conclusions 

Summary of the discipline 



Source studies: a special method of cognition of reality. Fixed sources of information about reality. 

Types and types of cultural and historical sources. Evolution of sources on the history of culture, its 

periodization. Source analysis and source synthesis as systems and stages of research procedures. 

Functioning of a work in culture. Hermeneutical reading and interpretation of the source. Criticism and 

interpretation of cultural and historical sources as a research problem. The main stages and directions 

of the formation of source studies as a research discipline. Study of sources on the history of culture in 

domestic and foreign source studies. Things in culture: a source study method. the concept of a real 

source. Things as remnants of their era and as cultural monuments of their time. The method of source 

studies as a way of identifying information about the place and functioning of things in culture and 

understanding the lifestyle and clothing mentality of the era. A thing as a commodity, symbol, and sign. 

Source study methods and techniques for studying the "material world" and the material realities of the 

epoch. Oral sources and methods of their study. Folklore and pseudo-folklore as a special type of 

cultural and historical source and its specifics. Visual sources. Materials of mass culture and their 

significance as a historical source. Written historical  

The form of final control, during which the level of formed competencies will be determined-an Oral 

exam 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

It is required to attend classes and 

SRO, actively and creatively 

participate in the discussion of 

issues in the classroom, pre-prepare 

for lectures and seminars, develop 

and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and 

participate in all forms of control. 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks  

Literature 

1. Golubeva E. V. source Studies: practicum / E. V. Golubeva; Siberian Federal University. - 

Krasnoyarsk: SFU, 2016. - 90 p.: ill. (electronic resource-University library-Online) 

2. Ponomarev M. V. source Studies of new and modern history: textbook / M. V. Ponomarev, O. A. 

Nikonov, S. Yu. Rafalyuk. - Moscow: Prometheus, 2012. - 149 p.: table (electronic resource-

University library-Online) 

3. source Studies: textbook. manual / I. N. Danilevsky, D. A. Dobrovolsky, R. B. Kazakov, etc. ; ed. 

by M. F. Rumyantsev; National research. Higher school of Economics, Moscow: Publishing house of 

Higher school of Economics, 2015. - 685, [3] p. - ISBN 978-5-7598-1092-6. (electronic resource-

Bibliorossika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The cipher and name of the module Модуль 14 Module 14 Special subjects 

Code and name of the discipline SK 3221 Modern criticism 

Semester 6 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the discipline 

Jumasseitova G. T. – Professor, Department of art 

history and art management 

Language of instruction Русский  

The total number of hours by form of 

organization of training (lectures, seminars, 

practical, laboratory and Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites Workshop on criticism 

 Post-requirements Contemporary art history 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

The goal is to get Acquainted with the modern theatrical process in the field of choreographic art in 

Kazakhstan and the countries of the near and far abroad, as well as practical mastering of the skills of 

a professional ballet critic by bachelors. 

As well as training students to master the professional skills of a choreographic art critic on the basis 

of theoretical and practical research work. owls' 

Know-key concepts of art criticism, texts of primary sources included in the list of the main 

recommended literature, methodology and main stages of analysis of works and productions of various 

types of art. 

Be able – to use knowledge in practice and show the ability to understand the patterns of development 

of the modern theatrical process. 

Have the skills to conduct an oral and written analysis of the figurative content and means of 

expression of the performances viewed, choreography, and the level of performing arts. 

Summary of the discipline 

The main content of the discipline is the study of the modern theater process, discussion and analysis 

of selected performances, conducting interviews, writing articles and creating a course work on the 

analysis of a theater or ballet performance. 

The form of final control, during which the level of formed competencies will be determined-an Oral 

exam 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for implementing 

the content of the discipline (including 

technical training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, 

syllabus, abstracts of lectures, plans of practical 

classes and methodical recommendations on 

execution of tasks 

Literature 

1. Bartoshevich A.V. For whom "hamlet" was written. Moscow, 2014. 

2. Bartoshevich A.V. Theatrical Chronicles. The beginning of the twenty-first century. Publisher: 

Artist. Producer. Theater. - Moscow, 2013 

3. Vanslov V. Grigorovich's Ballets and problems of choreography, Moscow, 1971. 

4. Asafiev B. About the ballet. L., 1974 

5. Lopukhov F. M. Choreographic frankness. - M., 1972. 

6. Gaevsky V. House Of Petipa, Moscow, 2000. 

7. Alexidze G. Ballet in a changing world. Saint Petersburg: Composer, 2014. 



 

The cipher and name of the module The module 15. Visual arts and scenography 

Code and name of the discipline ISK 3226 history of scenography and costume 

Semester 5 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

\Surname, initials - the position of 

the responsible teacher leading the 

discipline 

Mosienko D. M., senior lecturer, candidate of art history 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites 

 

History of fine arts, History of foreign theater. History of 

ballet in foreign countries 

Post-requirements Professional activity 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

The goal is to have an idea of the evolution of the design art in ballet, the basics of the set design of a 

ballet performance, the aesthetics of forms and costume design of various historical epochs and ethnic 

groups. 

Know-the basics of scenography and artistic design of ballet performances. 

Be able to analyze choreographic works and ballet performances of various genres, conduct a 

comparative analysis from the point of view of scenographic art and artistic design. 

Have skills - art criticism analysis and analytical perception of works of choreographic art; analytical 

perception of works of choreographic art and determining the style of their stage and artistic design. 

Summary of the discipline 

The set designer-the author of the plastic direction of the play – is an artist who has mastered the 

knowledge and skills of a painter, graphic artist, architect, sculptor, design engineer, technologist, layout 

designer, lighting designer. They must have a specific theatrical mindset, know classical and modern 

literature, drama, theater history, art history, and the history of material culture. He must be at the height 

of his time politically and morally. Of all the varieties of the artist's profession, the set designer is 

perhaps the most difficult profession. In terms of the amount of knowledge, level of culture, and 

specifics of thinking, a set designer can be compared to an inventor-designer and a scientist-researcher. 

He constructs the stage space according to the laws of historical authenticity, aesthetic equivalence to 

the author's idea, and psychophysical convenience for acting. By the ability to craft, to be able to do 

everything with your own hands, to achieve the necessary quality of each object on the stage, a set 

designer can be compared to a highly qualified worker. The artist must be acutely aware of changing 

life situations, as they lead to changing problems. New life problems pose new challenges to the art of 

theater. The artist's work expresses his view on the problems of life. Activating the stage space with the 

imaginative and expressive means found by him, the artist demonstrates the emotional and 

psychological contact of the viewer with the stage doist. The artist, together with the Director, finds 

points of contact between life's problems and the problems of the play, thereby actualizing the problems 

of the play. Only in the case of the play's relevance and precisely found artistic means that actualize the 

performance, the theater will be able to influence the audience in the necessary way. The artist always 

searches for optimal solutions to the stage environment. Optimal in terms of the imaginative capacity 

of the stage design of the performance. Today, no one will claim that the role of the theater artist is 

auxiliary. The Director recognized the co-authorship of the set designer. The stage designer is now 

spoken of as a co-Director, as an author of plastic directing, and finally as a Director (such cases are 

not uncommon). It has long been a tradition to believe that the theater is a playwright, Director, and 

actors. Now this tradition has been updated: the theater is a playwright-Director-artist-actors. More and 

more there is a growing trend towards creating a strong and fruitful creative partnership between the 



Director and the artist. It is clear that the achievements of modern scenography in General, as well as 

the work of theater artists acting as scenographers, are based on a strong Foundation – the centuries-old 

experience of the world theater. 

The form of final control, during which the level of formed competencies will be determined-an Oral 

exam 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

1. Berezkin V. I. The art of scenography of the world theater. Vol. 1: From the origins to the middle of 

the XX century. In 2 books-Moscow: "Editorial URSS", 1997. - P. 544. 

2. Berezkin V. I. The art of scenography of the world theater. Vol. 2: the Second half of the XX century: 

in the mirror of the Prague Quadriennale 1967-1999. - M.: editorial URSS, 1997. 

3. Esaulov I. G. Choreodramaturgy. Art of the choreographer. - Izhevsk: publishing house "Udmurda 

University", 2000. - P. 320. 

4. Berezkin V. I. Art of performance design. – Moscow: Knowledge, 1986. - P. 127. 

5. Bryantsev A. A. Oproschenie theater scenery. - Prague: 1919. 

6. Shverubevich V. V. Director and design of the play. - Moscow: Iskusstvo, 1955. - P. 192. 

7. syrkina F. Ya., Kostina E. M. Russian theatrical and decorative art. - M: 1987. 

8. Berezkin V. I. Art of scenography of the world theater. Masters. - Moscow: 2002. 

 

 

The cipher and name of the module The module 15. Visual arts and scenography 

Code and name of the discipline IMC 3226 History of world civilizations 

Semester 6 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

Last name, initials - current position of the 

responsible person  

 Mosienko D. M., senior lecturer, candidate of art 

history.,  

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form of 

organization of training (lectures, seminars, 

practical, laboratory and Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites 

 

"Music theory", "History of foreign music", " 

History of Russian music» 

Post-requirements "History of Russian music", "History of Kazakh 

music", "Analysis of musical works", "Music 

criticism and journalism". 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

The goal is to form a complete understanding of the history of world civilizations 

Know-genre system of Kazakh music; 

Be able to analyze musical works at the level of genre, drama, thematicism, musical and expressive 

means; 

Have skills-musical analytical thinking. 



Summary of the discipline 

Thecourse examines the main stages of the formation of the concept of "civilization", compares the 

formation and civilizational approaches to the study of world history, finds out the main "historical 

centers" of primary civilizations in the far East, 

In Central Asia, Mesopotamia, Egypt, and Southeast Asia, a historical retrospective of civilizations in 

world history is given 

The form of final control, during which the level of formed competencies will be determined-an Oral 

exam 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, participate in all forms of control 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

1. Kadyrov, I. H. Recent history of Asian and African countries. Kazan: 2011. 

2. New history of Asian and African countries. XVI-XIX centuries, Moscow, 2012. 

3. New history of Asia and Africa: studies. for students. higher. studies'. Moscow, 2010. 

4. History of Russia / E. I. Nesterenko, N.E. Petukhova, Ya. a. Plyis. M.: University textbook: INFRA-

M, 2010. 

5. Civilization of Russia: origin and development [Electronic resource]: Textbook / R. p. Tolmacheva. 

- 2nd ed. - Moscow, 2013. 

6. Bodrov, O. V. Recent history of Europe and America: 1945-2010. Kazan, 2010. 

7. Ornatus. Distinctive features of the European middle ages - 

http://www.ornatus.ru/rgratis/%D0%9E/681/ 

 

The cipher and name of the module  The module 16. History and theory of music 

Code and name of the discipline MKZh 3225 Music criticism and journalism 

 Semester 6 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

4 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Mosienko D. M., senior lecturer, candidate of art history 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

120 

Prerequisites 

 

"Music theory", "History of foreign music", "History of 

Russian music", "History of Kazakh music", " Analysis of 

musical works» 

Post-requirements Diploma work 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 



The goal is to prepare the student for professional activities, namely: music critic and journalist. The 

course promotes the study of the history of music criticism, the development of written forms, genre 

varieties of critical statements. 

know: educational tasks of ballet criticism; its place and significance in the modern cultural space; main 

communications in the media; history of music criticism; principles of evaluating a particular artistic 

phenomenon; directions of musical art; genres of criticism; editing features; publications dedicated to 

music art; 

be able to: use knowledge in practice and show the ability to understand the basic principles of 

interviewing; collect the necessary information to cover the concert; interpret and evaluate the musical 

cultural event seen; perform written works in all critical genres; edit texts; select illustrative material; 

possess the following skills: professionally understand the main critical genres; actively participate in 

the current musical process (attending concerts and covering them); defend their own arguments; 

literary edit their own and other people's texts. 

Summary of the discipline.The course is an elective subject for students and is included in the 

curriculum in the cycle of core subjects. As part of the course, students study the main components of 

critical activity in the field of music. 

Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

1. Vanslov V. V. Some actual problems of art history and art criticism // Methodological problems 

of art criticism / ed. by A. Ya. ZIS. M., 1987. Pp. 268-295. 

2. zhumaseitova G. Pages of the Kazakh ballet. Astana, 2001. 

3. Kurysheva T. Music criticism and journalism. Moscow, 2007. 

4. Nabieva E. A. Evaluation in the review genre: linguistic and pragmatic aspects. Tyumen, 2010. 

5. Orlova T. D. Music journalism: Textbook. Moscow, 2007. 

6. Musical life. 

7. Gotonet. [Electronic resource] access Mode: https://www.protanec.com/ 

 

 

The cipher and name of the module Module 16 music History and theory 

Code and name of the discipline IAI 3225 Source studies in the aspect of art criticism 

Semester 4 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Tolysbayeva Janna Zhenisovna, doctor of philological 

Sciences, Professor, Director for research and strategic 

development 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

150 



Prerequisites: 

Post-requirements 

philosophy, computer science, mastery of criticism, 

historical disciplines (history of fine arts, history of music, 

history of choreographic art) 

Post-requirements Research work 

Purpose: source studies as a special method of cognition of reality and integrating discipline in the 

system of humanitarian knowledge 

The goal Is to form practical competencies for working with source texts based on the results of 

studying this discipline. 

Know-the basic concepts of source studies; the main stages and directions of formation and 

development of source studies as a scientific discipline; genealogy and the main varieties of source texts 

and methods of their analysis; know the main bibliographic sources and search engines 

Read, understand and interpret texts of different types, types and origins; critically evaluate the 

information contained in the sources; apply the knowledge gained in the field of research problems; 

apply modern methods of analysis in the educational process, 

Have basic skills in collecting and analyzing linguistic and literary facts, making judgments, evaluating 

ideas, and drawing conclusions 

Summary of the discipline 

Source studies: a special method of cognition of reality. Fixed sources of information about reality. 

Types and types of cultural and historical sources. Evolution of sources on the history of culture, its 

periodization. Source analysis and source synthesis as systems and stages of research procedures. 

Functioning of a work in culture. Hermeneutical reading and interpretation of the source. Criticism and 

interpretation of cultural and historical sources as a research problem. The main stages and directions 

of the formation of source studies as a research discipline. Study of sources on the history of culture in 

domestic and foreign source studies. Things in culture: a source-based research method. the concept of 

a real source. Things as remnants of their era and as cultural monuments of their time. The method of 

source studies as a way of identifying information about the place and functioning of things in culture 

and understanding the lifestyle and clothing mentality of the era. A thing as a commodity, symbol, and 

sign. Source study methods and techniques for studying the "material world" and the material realities 

of the epoch. Oral sources and methods of their study. Folklore and pseudo-folklore as a special type of 

cultural and historical source and its specifics. Visual sources. Mass culture materials and their 

significance as a historical source. Written source 

The form of final control, during which the level of formed competencies will be determined-an Oral 

exam 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

 Literature 



1. Golubeva E. V. source Studies: practicum / E. V. Golubeva; Siberian Federal University. - 

Krasnoyarsk: SFU, 2016. - 90 p.: ill. (electronic resource-University library-Online) 

2. Ponomarev M. V. source Studies of new and modern history: textbook / M. V. Ponomarev, O. A. 

Nikonov, S. Yu. Rafalyuk. - Moscow: Prometheus, 2012. - 149 p.: table (electronic resource-

University library-Online) 

3. source Studies: textbook. manual / I. N. Danilevsky, D. A. Dobrovolsky, R. B. Kazakov, etc. ; ed. 

by M. F. Rumyantsev; National research. Higher school of Economics, Moscow: Publishing house of 

Higher school of Economics, 2015. - 685, [3] p. - ISBN 978-5-7598-1092-6. (electronic resource-

Bibliorossika) 

 

 

The cipher and name of the module Module 17. Special disciplines 

Code and name of the discipline ORR 3307 Basics of editorial work 

Semester 6 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

4 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Tolysbayeva Janna Zhenisovna, doctor of philological 

Sciences, Professor, Director for research and strategic 

development 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

120 

Prerequisites 

 

The skill of criticism 

Post-requirements professional activity 

The goal is to show the main stages of work on creating and editing a scientific text, to consolidate 

practical skills of stylistic, grammatical, lexical construction of your own scientific text, to develop 

skills of oral presentation of scientific work. 

Goal:Based on the results of studying this discipline, form theoretical ideas about the scientific style of 

speech. 

Know: the norms of editorial work with the text, the norms of the modern Russian language; features 

of stylistic use of language tools; 

Have the ability to use knowledge and demonstrate the ability to understand the basic skills of refining 

and processing various types of texts; basic skills of collecting and analyzing language and literary 

facts, philological analysis and interpretation of the text; organize communication in oral and written 

forms in Russian to solve problems of interpersonal and intercultural interaction; be fluent in basic 

methods and techniques of various types of oral and written communication; create scientific reviews, 

annotations, abstracts and bibliographies on the subject of research, master the techniques of 

bibliographic description; know the main bibliographic sources and search engines 

Have the ability to make judgments, evaluate ideas and formulate conclusions: demonstrate knowledge 

in the field of ballet criticism, ballet history 

 Summary of the discipline 

Speech culture in modern society.System of functional styles of the Russian literary language.Lexical 

style.Visual and expressive means: tropes and stylistic figures.Stylistic morphology.Criteria for 

editorial evaluation of the use of verb forms.Syntactic style. The work of an editor over syntactic 

structures, and literary editing.Text as an object of literary editing. The basic properties of text. Various 

types of text and ways of presentation as the subject of the editor's work. Psychological background of 

oral speech, its communicative and logical aspects. 



Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined Creative exam 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO performance; 

two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-a Creative exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

 1. shtreker N. Yu. Russian language and culture of speech. - Moscow: unity-Dana, 2016. - 351 p. 

2. Russian language. Scientific style of speech. Part 2 (ed. by E. A. Zhuravleva). - Astana, 2015. - 200 

p. 

3. Abaeva Zh. S. Russian language. Almaty: Kazakh University, 2014. - 152 p. 

Additional information: 

1. Stylistics and literary editing: textbook / O. A. Kazakova, S. V. Malerveyn, L. M. Raiskaya, T. B. 

Frick. - Tomsk: publishing house of Tomsk Polytechnic University, 2009. - 116 p. 

2. Golub, I. B. Literary editing [Electronic resource]: textbook. manual / I. B. Golub. - M.: Logos, 

2010. - 432 p. / / http://znanium.com/bookread.php?book=468378 

3. Rakhmanin, L. B. Stylistics of business speech and editing of official documents [electronic 

resource]: textbook. manual / L. V. Rakhmanin. - M.: flint: Science,2012. -256 

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=456380 

4. Trofimova O. V. Fundamentals of business writing: Textbook / O. V. Trofimova, E. V. Kupchik; 

Ministry of education and science of the Russian Federation. - Moscow: flint: Nauka, 2010. - 304 p. / 

/ http://znanium.com/bookread.php?book=241745 

5. Ruzhentseva, N. B. Stylistics and literary editing of advertising and PR texts [Electronic resource]: 

textbook. manual / N. B. Ruzhentseva. - M.: flint: Science, 2011. - 184 p. / / 

http://znanium.com/bookread.php?book=409883 

6. Maksimov V. I. Stylistics and literary text editing - http://eknigi.org/ 

7. Milchin A. E. text editing Technique - http://www.twirpx.com/ 

8. Portal about editing and the basics of editing - http://www.redaktoram.ru/ 

 

 The cipher and name of the module Module 17. Special disciplines 

Code and name of the discipline HIS 3307 History of choreographic styles 

 Semester 6 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

4 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Jumasseitova G. T. – Professor, Department of art history 

and art management 

Language of instruction  Russian 

 The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

120 

Prerequisites 

 

"History of Western European ballet theater", "History of 

Russian ballet", "History of modern ballet art", " History of 

world literature» 

 Post-requirements Contemporary art history 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 



The goal is to introduce the history of ballet art and study various styles in choreography 

Know-trends in the development of choreographic styles, search and formation of styles in modern 

choreography, main directions, milestones and key figures of modern dance, the basics of directing and 

the creative process in theater and ballet theater; the main styles and directions of modern dance; names 

and style features of the most outstanding choreographers with a world name 

Be able to analyze and structure dance works, highlighting the main, already established styles in them; 

learn new directions and styles of choreography;engage in self-education, using the achievements of 

communication and communication tools; 

Have skills-art criticism analysis of works of theatrical art 

 Summary of the discipline 

. The course "History of choreographic styles" - the main objective of the course is to assimilate students 

' theoretical knowledge of the subject, develop the ability to analyze and classify the style features of 

choreographers; specify General questions, and understand the dance language of the choreographers 

studied in more detail.Getting to know the works of contemporaries who define the face of modern 

choreography today, such as Pina Bausch, William Forsyth, Merce Cunningham, Matz Ek, Jiri Kilian, 

Suzanne link, W. MacGregor, R. Malefic, and others. it will allow students to freely navigate in the 

space of modern dance; Studying ballet, choreographic works of leading Directors-choreographers of 

our time, the student learns to analyze and identify the features of handwriting and determines the style 

accessories. 

Form of final control, during which the level of formed competencies will be determined-Creative exam 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO performance; 

two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-a Creative exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

1. Klimenko N. A. Manifestation of artistic styles in dance art: historical 

аспектhttps://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-hudozhestvennyh-stiley-v-tantsevalnom-iskusstve-

istoricheskiy-aspekt 

2. Ballet: encyclopedia: edited by Yu. n. Grigorovich. - M: Soviet encyclopedia, 1981. - 623 p. 

3. Vasilyeva-Rozhdestvenskaya M. V. Historical and everyday dance. - Moscow: Iskusstvo, - 1987. - 

382 p.: Fig. 

4. All about styles and trends in modern art / comp. I. I. Mosin. - Saint Petersburg: LLC "SZKEO", 

2015. - 112 p. 

5. Mertsalova M. N. History of costume. - M.: Legprombytizdat, 1972. - 196 p. 

6. Mikhailova-Smolnyakova E. S. Old ballroom dances. Renaissance. - St. Petersburg: publishing house 

"LAN", "publishing house PLANET of MUSIC", 2010. - 176 p. 

7. New illustrated encyclopedic dictionary / ed. Coll. V. I. Borodulin, A. p. Gorkin, A. A. Gusev et al. 

- Moscow: Bolshaya Rossiyskaya encikl., 2001. - 912 p. 

8. New encyclopedic dictionary, Moscow: RIPOLL classic, 2014, 1568 p. (Library of encyclopedic 

dictionaries) 

 

 

The cipher and name of the module Module 18. Management and reconstruction 

Code and name of the discipline MSKI 4222 Management in the field of culture and art 

 Semester 7 

The number of credits of discipline 5 



(RC loans/ECTS loans) 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Sharimov A. U. 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites 

 

School course 

 Post-requirements Management in the field of culture and art 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

The goal is to form the rules of modern business communication among students. 

Know-definitions of the terms ethics, morals, morals, professional culture. 

Be able to use communication technologies and analyze conflict situations. 

Have skills-apply moral standards in the business sphere, find rational decisions in the choice of actions. 

Summary of the discipline 

Subject of business ethics. Ethical principles of the organization. Corporate culture and corporate ethics. 

Ethical problems of business relations. Ethics of business communication. Business etiquette. Basic 

rules of behavior in public places. Rules of conduct at business receptions. Rules for exchanging gifts 

in business communication. International business etiquette. The particular national styles of 

communication. 

The form of final control, during which the level of formed competencies will be determined-an Oral 

exam 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

1. Ethics of business relations: textbook for University students / A. ya. Kibanov, D. K. Zakharov, V. 

G. Konovalova; M.: INFRA-M, State University of management. - Moscow: INFRA-M, 2007 

2. Fundamentals of business communication: a textbook for University students / A. S. Kovalchuk. - 

M.: Dashkov and K?, 2007 

3. Culture of business communication: a practical guide / F. A. Kuzin .- 5th ed., reprint. and additional-

M.: OS-89, 2008 6. 

4. Business ethics / I. N. Kuznetsov. - M.: Dashkov and K., 2007 

5. Ethics of business: textbook / Yu. Yu. Petrunin, V. K. Borisov. - M.: Prospect, 2007 

Ethics of business relations: textbook / G. N. Smirnov. - M.: Prospect, 2009 

 

 

 

 

 



The cipher and name of the module The module 19. Management and reconstruction 

Code and name of the discipline RS 4308 Reconstruction of the play 

 Semester 7 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Saitova G. Yu. - Professor of the Department of art history 

and art management 

Language of instruction   Rusian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

150 

Пререквизиты 

 

History of ballet in foreign countries. History of Russian 

ballet. The history of theatrical criticism, Theory, drama 

Постреквизиты Scientific activity 

Цель освоения дисциплины и результаты сформулированы в терминах компетенций 

The goal is to have an idea of the Director's concept; about the implementation of the idea; about the 

features of the era; about performing activities 

To know the role of theatre arts in the history of civilization, its links to social and cultural life of the 

society in the historical aspect; maltotetraose art in the context of world culture; ancestral traits, the 

nature and characteristics of theatre arts; category of theatre arts and methods of their study; the nature 

of the theatrical process in contextlistener development; the main eras and periods in the history of 

monovoltine, the degree of learning of individual topics and issues in the history of dramaart; 

methodology of scientific work, methodology of reconstruction of an ancient play. 

Be able to-conduct independent research in the field of historical theater process; work with historical 

and research sources; conduct scientific discussion and defend their concept; use modern methods of 

theater research in research and teaching; generate new ideas when solving research problems in the 

field of historical theater process; develop new research methods and apply them in independent 

research and creative activities in the field of theater art; identify the most important scientific problems, 

build independent concepts based on working with sources, and organize them logically; determine the 

scientific goals and objectives of research, and draw scientific conclusions. 

Have skills-knowledge of special theatrical terminology, the ability to initiate creative ideas of art 

projects, apply knowledge of history 

world theater for solving creative ideas. 

Summary of the discipline 

The method of reconstruction of a historical performance allows you to recreate a particular production 

of a long-gone era, isolating and combining into a single whole the main components of any stage 

creation: drama, directing, scenography and acting. The specific historical period is taken into account 

accordingly. But it is not always possible to reconstruct a historical performance due to insufficient 

material, so other methods are used. Reconstruction of a historical performance necessarily includes an 

analysis of all available sources. Recording of the performance, Director's explications, sketches of 

scenery and costumes, and filming of the performance become paramount. Iconography is an important 

material. Sources of the second circle are reviews and responses of eyewitnesses of this production, as 

well as diary entries, Director's notebooks. This also includes the works of theater historians, but 

corrections are unavoidable here, for example, there may be discrepancies regarding the description of 

a scene in a performance. When analyzing, of course, the degree of reliability of a particular information 

is important. Undoubtedly, valuable information is contained in the memoir literature of both the 

creators and participants of the performance (set designers, actors), and the audience of the analyzed 

production. These are the sources of the third circle, and they include the epistolary legacy of the actor, 

Director, and playwright. Thus, the reconstruction of a historical performance cannot do without the 

method of analysis. It is not limited to the study of the sources listed above, but can take place in 



different directions. You might be interested in everything that is Arsenal Director, actor (the 

ideological content of the play, its style, acting, plastic games), as well as occupancy stage of the action 

the necessary components (the score of the music performance, sound-noise design). The reconstruction 

of a historical performance primarily depends on the historical era and the task at hand. 

The form of final control, during which the level of formed competencies will be determined-an Oral 

exam 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

 Literature 

1. Bartoleme A. V., Obraztsova A. G., Chaichenko E. reconstruction of the old production collection of 

scientific papers. Moscow: GITIS, 1991. - P. 322. 

2. Lifanova T. Yu. Critical thinking. Textbook. - Almaty: Kazakh University, 2015. - P. 178. 

3. Klyuev V. G. the First Shakespearean performances of max Reinhardt // Yearbook of the Institute of 

history of art, 1958. – Moscow: an SSSR, 1958. 

4. Bykova T. Y. the Method of reconstruction of historical performance (performances M. Reinhardt in 

Shakespeare's play "hamlet") // Young scientist, 2010. – No. 12. Vol. 2. – S. 171-173. 

5. Al D. N. The basics of drama. – Moscow: LAN, 2013. - P. 288. 

6. Anulev S. I. Scenic space and expressive means of directing. - Kemerovo: Kemguki, 2010. - P. 106. 

The Bartoshevich A. V. the modern Universe. - Moscow: 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The cipher and name of the module The module 19. Management and reconstruction 

Code and name of the discipline PS 4308 Viewing workshop 

Semester 7 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Saitova G. Yu. - Professor of the Department of art history 

and art management 

Language of instruction   Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites 

 

History of foreign ballet theater.History of foreign theater. 

History of Russian ballet 

Post-requirements Ballet criticism 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

The goal is to have an idea of the history of the development of the theatrical ballet process, the 

repertoire of the world's ballet, Opera, and drama theaters. 

Know-current trends and main characteristics of the development of ballet theater and choreographic 

art. Development of new directions in choreographic art. Modern choreographers. Terminology. 

Be able to analyze works of choreography, music, Opera, drama, fine arts, applied arts, and other genres 

of art. 

Have skills-art history analysis of the development of art forms. 

Summary of the discipline 

Viewing works of various types of art, visiting performances, theaters, exhibitions, followed by art 

criticism analysis and reporting.Viewing seminar (from Latin: Seminary – hotbed, greenhouse) – a form 

of educational and practical training, in which students discuss messages, reports and essays that they 

have completed based on the results of educational or scientific research under the guidance of a teacher. 

In this case, the teacher is the coordinator of the discussion of the topic of the seminar, preparation for 

which is mandatory. Therefore, the topic of the seminar and the main sources of discussion are presented 

before the discussion for detailed review and study.The goals of the discussions are aimed at developing 

the skills of professional polemics and consolidating the discussed material. Seminars are an effective 

form of training engineering and scientific-pedagogical personnel in higher education institutions. 

The form of final control, during which the level of formed competencies will be determined-an Oral 

exam 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

1. Kudin V. A. Emotions in training and education. Socio-psychological aspect: studies. stipend. - 

Kharkiv: VTS NTU "KHPI", 2012. - P. 179. 



2. Bezruchko A.V. Symbiosis of experiments and traditions in the training of specialists in creative 

specialties at the Institute of television, film and theater of Kiev international University: monograph. 

– Moscow: Kimu, 2013. - Vol. 1-3. - P. 725. 

3. Mironenko M. A. History of directing at the end of the XIX-XX century: a course of lectures. - Kiev: 

Kimu, 2013. 

4. Oleynik M. D. Using the creative heritage of K. S. Stanislavsky in the education of actors, announcers 

and TV presenter at the Institute of television, film and theater of Kiev international University // Film 

studies, cultural studies and art history (social and communication aspect): a collective monograph 

[scientific ed.: A.V. Bezruchko and A. N. Kholod]. – Moscow: Kiev international University, 2013, P. 

394. 

5. Bezruchko A.V. film Directors-teachers. Volume 11: Study guide. - Kiev: Kimu, 2014. - P. 339. 

Mironenko M. A. Visual solution of the film: a course of lectures. - Kiev: Kimu, 2014. 

 

 

Code and name of the module  Module 20. Criticism and scientific research 

Code and name of the discipline ONI 4309 Fundamentals of scientific research 

  Semester 7 

 The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the discipline 

Mosienko D. M., senior lecturer, candidate of art 

history 

Language of instruction   Russian 

The total number of hours by form of 

organization of training (lectures, seminars, 

practical, laboratory and Studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites  has no prerequisites. 

Post-requirements "History of foreign music", "History of Russian 

music", "History of Kazakh music", "Analysis of 

musical works", "Music criticism and journalism". 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

The goal is to develop practical knowledge on writing scientific papers. 

To know-the worldview and subject-practical orientation of the acquired knowledge in research, 

teaching and performing activities; to master the methodology and methodology of scientific research; 

Be able to select and analyze the necessary information and use the knowledge gained in solving 

problems in various types of professional activities. Freely navigate the methods of music science; apply 

the knowledge gained in the field of pedagogy and educational activities in specific conditions when 

solving tasks; 

Have the skills to maintain a bibliographic record, design scientific papers, prepare a report, report or 

article based on the results of scientific research, basic skills of editing and correcting the text. 

Summary of the discipline 

The main objective of the subject is to help students acquire knowledge in the field of research in the 

Humanities. This knowledge is necessary for writing and correct design of the thesis. 

The form of final control, during which the level of formed competencies will be determined-an Oral 

exam 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 



\Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 

Literature 

Gulyanitskaya N. Methods of the science of music. M.: Music, 2000. 

2. Kochergin A. N. Methods and forms of scientific knowledge, Moscow, 1990, 78 p. 

3. ninburg E. A. Technology of scientific research, Moscow, 2006. 

4. Radaev V. V. How to organize and present a research project (75 simple rules) / State University-

higher school of Economics, INFRA-Moscow, 2001. 

5. Rachkov PL. Naukovedenie. M.: Izd-vo Mosk. UN-TA, 1974. 

6. Rogozhin M. Yu. Preparation and protection of written works: a Practical textbook. - RDL, 2001. 

7. Sidenko V. M., Grushko IM. Fundamentals of scientific research. Kharkiv: Vyshcha SHK., 1979. 

 

The cipher and name of the module Module 20. Criticism and research 

Code and name of the discipline SPNI 4309 Modern problems of science and art 

Semester 7 

The number of credits of discipline 

(RC loans/ECTS loans) 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

 

Language of instruction  Russian 

The total number of hours by form 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

Studio, SRO, etc.) 

 

Prerequisites 

 

Theory of art 

Post-requirements Management in the field of culture and art, reconstruction 

of the performance 

The goal of mastering the discipline and the results formulated in terms of competencies 

The goal is to Develop the student's competence in the field of current problems of art history and art 

education. 

Know-features of the organization of scientific activity at the present stage; - features of the historical 

development of the philosophy of music; - professional terminology; - the current state of musicology; 

- problems of musical content in education 

Be able to - - work with information material (theoretical, musical, audio and video); - apply the 

obtained theoretical and practical knowledge in research activities; - analyze specific musical and 

pedagogical problems; - analyze the current state of musicology; - freely navigate in the most priority 

areas of Humanities and education; 

Have skills-readiness to work with information material (theoretical, musical, audio and video); - 

readiness to independently study scientific and methodological literature and apply the acquired 

knowledge in teaching practice; - readiness to interpret the received theoretical knowledge in research, 

teaching and teaching activities; 

Summary of the discipline 

Leading problems of modern science and their transformation in the content of musical art and 

education. Pluralism of opinions in science, art, and education. Outstanding philosophers and 

musicians. Philosophical problems of music: correlation of form and content of musical phenomena. 

Historical development of the philosophy of music. Musical and philosophical categories as the 

Foundation of the methodology of musicology and music education of the XXI century. Problems of 

hermeneutics in understanding texts of artistic culture. 



The form of final control, during which the level of formed competencies will be determined-an Oral 

exam 

\It is planned to conduct current control during classroom sessions, quality control of SRO 

implementation; two milestone controls in the form of a Colloquium and testing; final control-an oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

It is required to attend classes and SRO, actively and creatively participate in the discussion of issues 

in the classroom, pre-prepare for lectures and seminars, develop and present projects, perform SRO 

tasks in a timely manner, and participate in all forms of control. 

Training tools necessary for 

implementing the content of the 

discipline (including technical 

training materials, handouts) 

Interactive whiteboard. E-book. Work program, syllabus, 

abstracts of lectures, plans of practical classes and methodical 

recommendations on execution of tasks 
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