
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы 

 

№ Пререквизиты модуля 
Наименование 

модуля 
Наименование дисциплины 

1 семестр 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 1 (выбрать один) 

1 Современное 

искусствоведение 

Базовые дисциплины Методология современного 

искусствоведения  

Методология научного исследования в 

хореографии  

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2 (выбрать один) 

2 Основы права Базовые дисциплины Основы государственной культурной 

политики 

Источниковедение истории балета 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 3 (выбрать один) 

3 Мастерство критики, 

Семинар по критике 

Профилирующие 

дисциплины 

Подходы и методы написания 

научных статей 

Публикация научных статей в 

международных журналах 

2 семестр 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 4 (выбрать один) 

4 История мировой 

музыки 

Базовые дисциплины Мировая музыкальная культура  

Культура и искусство в эпоху 

глобализации 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 5 (выбрать один) 

5 Основы государственной 

культурной политики 

Профилирующие 

дисциплины 

Управление проектами в сфере 

искусства 

Межкультурная  коммуникация и 

проблемы искусства 

3 семестр 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 6 (выбрать один) 

6 История мирового театра Профилирующие 

дисциплины 

Современный театр 

Проблемы современной 

хореографической драматургии 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 7 (выбрать один) 

7 Современный 

зарубежный балет 

Профилирующие 

дисциплины 

Тенденции и направления мировой 

хореографической режиссуры 

Сценография и художественное 

пространство балетного спектакля 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 8 (выбрать один) 

8 Культура и искусство в 

эпоху глобализации 

Профилирующие 

дисциплины 

Синтез искусств и художественных 

языков 

Анализ хореографических форм 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 9 (выбрать один) 

9 История мировой 

литературы 

Профилирующие 

дисциплины 

Интерпретация художественного 

произведения в искусстве 

Анализ исполнительского искусства в 

балетных и театральных спектаклях 

 

  



 

Наименование модуля Элективный модуль 1 

Код и наименование дисциплины MSI 5205 Методология современного 

искусствоведения 

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Саитова Г.Ю. - профессор кафедры 

искусствоведения и арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

150 

Пререквизиты Образовательная программа бакалавриата по 

специальностям хореографического искусства 

Постреквизиты Научно-теоретическое; теоретико-

искусствоведческое исследование 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – сформировать у обучающихся целостное представление об методологии 

современного искусствоведения как составной части науки, духовной культуры общества; 

изучить процесс и основные этапы возникновения и развития научных знаний об искусстве; 

понятия метода и методологии научного исследовани;  

Знать – этапы становления искусствоведческой науки, методологические особенности 

гуманитарных наук в контексте теоретико-методологические аспекты, понятия индукции и 

дедукции как инструментов исследования; системы методов современного 

искусствоведения: социологический, семиотический, иконографический метод 

художественного произведения; литературные источники, правила написания научно-

исследовательской работы с позиции современных научных подходов;  

Уметь – анализировать исторические вопросы художественного произведения; описывать 

и систематизировать типологические признаки и процессы внедрения новаторских поисков 

в современном искусствоведении;  

Иметь навыки научного анализа произведений искусства, профессионального взгляда и 

суждений в подходе к историческому анализу приоритетов в современном 

искусствоведении; публичных выступлений, деловой беседы, навыками аналитической 

работы с литературой и базами данных на основе обширного знания их художественного 

языка.  

Краткое содержание дисциплины  

Курс «Методология современного искусствоведения» обеспечивает научно-методический 

уровень подготовки обучающегося в области современного искусствоведения, владеющий 

научным подходом в исследовании и анализе современного искусствоведения. Осознание 

особого статуса современного искусствоведения и его осмысление в предметных областях 

искусствознания:. предмет и задачи курса. требования к уровню освоения содержания 

дисциплины.  Привить основные методы научно-исследовательской работы, предполагает 

формирования навыков методологической подготовки будущего специалиста в области 

хореографического искусства, в частности научно-педагогической, постановочной, 

историко-теоретической деятельности. 

Рассмотрение проблематики искусствознания, в области формирования основы 

национальных художественных традиций, преемственности казахского и мирового 



искусства, проблемы общей теории художественного процесса и эволюционирования 

художественной критики. 

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  

Обязательное посещение  учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 

разработка и презентация проектов, своевременное выполнение заданий СРО,  участие 

обучающихся во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Силлабусы, перечень экзаменационных 

вопросов, интерактивня доска, проектор, 

электронные библиотеки,  

постерные доклады и презентации.  

Литература 

1. Арсланов В.Г. История западного искусствознания ХХ века. – М., 2003  

2. Афасижев М.Н. Философия искусства. М., 1989.  

3. Банфи А. Философия искусства. М., 1989.  

4. Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней. – М.: 1994 - 528 с.  

5. Бел и М., Брайсен Н. Семиотика и искусствознание //Вопросы искусствознания. IX 

(2/96). – М., 1996.  

6. Верещагина А.Г. Русская художественная критика 20-х годов XIX века. Очерки. – М., 

1997.  

7. Верещагина А.Г. Русская художественная критика конца XVIII – начала XIX веков. 

Очерки. – М., 1992. 

8. Искусствознание Запада об искусстве ХХ века. – М., 1988.  

9. История европейского искусствознания: от античности до конца XVIII в. / Отв. ред. Б.Р. 

Виппер, Т.Н. Ливанова. – М., 1963. 

10.Винкельман И.И. История искусства древности. Малые сочинения / Пер. с нем. и 

подгот.изд. И.Е.Бабанова. – СПб.: Алетейя, 2000. – 800 с. 

11. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. – М.: Искусство, 1989. – 

293 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль 1 

Код и наименование дисциплины MNIH 5206 Методология научного 

исследования в хореографии 

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Саитова Г.Ю. - профессор кафедры 

искусствоведения и арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

150 

Пререквизиты Образовательная программа бакалавриата по 

специальностям хореографического искусства 

Постреквизиты научно-педагогическая, режиссерская 

деятельность, теоретико-искусствоведческое 

исследование 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – формирование у обучающихся представлений о методологии и методах научных 

исследований, поиск новых аналитических методов и подходов преподавания специальных 

дисциплин. Углубленное изучение дисциплины в плане теоретических и научно-

исследовательских знаний применяемых в сфере хореографии; изучение основ методологии 

анализа, значение танцевальных культур разных народов, решение проблем в новых 

контекстах в рамках междисциплинарных предметов. 

Знать - теоретико-методологические аспекты, литературные источники, правила написания 

научно-исследовательской работы, оформление магистерской работы с позиции 

современных научных подходов, основные   педагогические и творческие опыты, 

особенности школ и системы преподавания, инновации реформаторов прошлых лет и 

современности в деятельности ведущих хореографов.  

Уметь – анализировать процесс внедрения новаторских поисков в теории и методике 

преподавания спецдисциплин; оперировать теоретическими понятиями синтеза как 

единства музыки, движения и слова; использовать экспериментальные и теоретические 

методы исследования в режиссерской и педагогической деятельности. 

 Иметь навыки профессионального взгляда и суждений в подходе к историческому анализу 

приоритетов в хореографическом искусстве и балетной педагогике; публичных 

выступлений, деловой беседы, навыками аналитической работы с литературой и базами 

данных. 

Краткое содержание дисциплины  

Курс «Методология научного исследования в хореографии» обеспечивает научно-

методический уровень подготовки молодого ученого в области хореографического 

искусства (педагогики, режиссуры хореографии), владеющий современной методикой 

преподавания теоретических дисциплин, научного подхода в исследовании и анализе 

творческой деятельности режиссеров-хореографов, балетмейстеров, театрального и 

балетного критика. Привить основные методы научно-исследовательской работы, 

предполагает формирования навыков методологической подготовки будущего специалиста 



в области хореографического искусства, в частности научно-педагогической, 

постановочной, историко-теоретической 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  

Обязательное посещение  учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 

разработка и презентация проектов, своевременное выполнение заданий СРО,  участие 

обучающихся во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Силлабусы, перечень экзаменационных 

вопросов, интерактивня доска, проектор, 

электронные библиотеки,  

постерные доклады и презентации.  

Литература 

1. С.Н.Худеков.  История танца - М.: Эксмо,  2009. – 608 с. 

2. К.Блазис. Танцы вообще, балетные знаменитостии национальные танцы. - Л., 1976 

3. Фарманянц Е. «Народно-сценический танец» - М., 1976 

4. Туткибаева. Искусство балетмейстера.– Алматы: КазНАИ им. Т.Жургенова, 2005. – 60 5. 

Голейзовский К. «Образы русской народной хореографии» - М., 1964 

6. О. Н. Макарова «Национальный танец в современном балете» - СПб.: Балтийские 

сезоны, 2012. – 176 с.  

7. Устинова Т. «Русские народные танца» - М., 1965 

8. Кларамунт А., Альбайсин Ф. Искусство танца Фламенка. -М., 1984 

9. К. Зацепина, А. Климов, Н. Толстая, Е. Фарманьянц. Народно-сценический танец. – М.:  

Искусство,1976 г.  

10. А.Лопухов, А.Ширяев, А.Бочаров «Основы характерного танца». – СПб.: Лань, 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2007. -  344 с.  

11. Т.С.  Ткаченко. Народные танцы. – М.: Искусство, 1975г. – 680 с. 

12. И.Левченко. Воспоминания современников – Бишкек: Турар,  2010 

13. Алишева А.Т. Основы режиссуры народно-сценического танца: учебное пособие. -  

Нур-Султан: ТОО «Интеллсервис», 2019. – 176 с. 

14. Мосиенко Д. Казахский музыкальный театр: история становления: монография. – М.: 

РАМ имени Гнесиных, 2017. – 384 с. 

15. Жумасеитова Г. Т. Страницы казахского балета. – Астана: Елорда, 2001. – 144 с. 

16. Жумасеитова Г. Т. Хореография Казахстана. Период независимости. – Алматы: Жибек 

Жолы, 2010. – 220 с. 

17. Саитова Г.Ю. Уйгурский танец: Истоки. Традиции. Сценическое воплощение. – 2е изд. 

– Алматы: ИД «Мир», 2017. – 282 с. 

18. Саитова Г.Ю., Цхай А.С. Корейсский сценический танец в хореографическом 

искусстве Казахстана: монография. – Алматы: ИД «Мир», 2018. – 202 с. 

19. Бакаева И.А. Балетные сцены в опере : монография. Астана: АФ АО «НЦ НТИ», 2011. -  

200 с. 

20. Основные тенденции развития казахского балета /с. 248-255/ 3. Мухамбетова А. 

Генезис и эволюция казахского кюя (типы программности) // Аманов Б.Ж., Мухамбетова 

А.И. Казахская традиционная музыка и ХХ век. Алматы: Дайк-Пресс., 2002. – 119 с. 

 

 

 

 



Наименование модуля Элективный модуль 2 

Код и наименование дисциплины OGKP 5207 Основы государственной 

культурной политики 

Семестр 1 

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 Философия, Основы права. 

Постреквизиты Знание курса необходимо для прохождения 

комплекса дисциплин по организации и 

планированию субъектов управления, 

дисциплин по коммуникативной деятельности и 

написания магистерских работ. 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

формирование духовно-нравственного потенциала личности, культурологической и 

ценностной составляющей профессиональной деятельности обучающегося. 

Цель – изучить правовую базу реализации современной культурной политики, 

проанализировать основные направления государственной культурной политики РК; 

Знать – основы, сущность, содержание, значимость и принципы формирования и 

реализации государственной политики в сфере культуры; 

Уметь – работать с нормативно-правовыми базами данных, ставить и решать проблемы в 

области изучения, сохранения и актуализации культурного наследия; 

Иметь навыки – навыками творческой самореализации, при решении профессиональных 

задач, способностью к историческому мышлению. 

Краткое содержание дисциплины  

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  

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  

Обязательное посещение  учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 

разработка и презентация проектов, своевременное выполнение заданий СРО,  участие 

обучающихся во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Силлабусы, перечень экзаменационных 

вопросов, интерактивня доска, проектор, 

электронные библиотеки,  

постерные доклады и презентации.  



Литература 

Основная литература: 

1. Закон РК от 15 декабря 2006 года № 207-III «О культуре». 

2. Закон Республики Казахстан от 10.06.1996 г. «Об авторском праве и смежных правах». 

Дополнительная литература:   

1. Артемьева Т. В. Фандрейзинг. Привлечение средств на проекты и программы в сфере 

культуры и образования [Текст] : учебное пособие / Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский ; 

С.-Петерб. фил. Гос. ун-та - Высш. шк. экономики. – СПб.: Лань : Планета музыки, 2010. - 

286 с. 

2. Право интеллектуальной собственности Республики Казахстан: учеб. пособие / ред. З. Х. 

Баймолдина. - Астана: Институт законодательства РК, 2013. - 264 с. - ISBN 978-601-7366-

08-7. 

3. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / Г.Л. 

Тульчинский, Е.Л. Шекова. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2013. – 544 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/13880.  

 

 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль 2 

Код и наименование дисциплины IIB 5207 Источниковедение истории балета 

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 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 История балета зарубежных стран, История 

отечественного балета 

Постреквизиты Выполнение научного исследования, научно-

педагогическая деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – развить у обучающихся навыки активного использования справочной литературы и 

первичные навыки библиографической эвристики  

Знать – основные виды исторических источников истории балета; каталоги и картотеки 

Национальных библиотек Казахстана; основные виды справочных изданий, из которых 

можно почерпнуть сведения по истории балета, балетным персоналиям и ближайшему 

окружению деятелей балетного театра; систему библиографического поиска. 

Уметь – работать со всевозможными сравочными изданиям как отечественными, так и 

зарубежными; сопоставлять и оценивать информацию, извлеченную из различных 

сравочных изданий; использовать полученную информацию. 

Иметь навыки – владения библиографической эвристикой. 

Краткое содержание дисциплины  

Ознакомление обучающихся с различными видами исторических источников и справочных 

изданий, в которых можно почерпнуть информацию, необходимую для осуществления 



самостоятельной научно-исследовательской работы. Как, например, виды библиотечных 

каталогов и картотек, система карточек и др. 

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  

Обязательное посещение  учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 

разработка и презентация проектов, своевременное выполнение заданий СРО,  участие 

обучающихся во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Силлабусы, перечень экзаменационных 

вопросов, интерактивня доска, проектор, 

электронные библиотеки,  

постерные доклады и презентации.  

Литература 

1. Гудовщикова И. Общие зарубежные энциклопедии: учебное пособие для студентов по 

курсу «общая иностранная библиография. –Л., 1993 

2. Источниковедение ХХ столетия: тезисы докладов и сообщений. М.: 1993. 

3. Медушевская Р. История источниковедения: учебное пособие. М.: 1988.  

 

Шифр и название модуля Элективный модуль 3 

Код и наименование дисциплины PMNNS 5304 Подходы и методы написания 

научных статей 

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

6 

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.)  

180 

Пререквизиты Образовательная программа бакалавриата по 

специальностям хореографического искусства 

Постреквизиты Написания научных статей 

Цель – познакомить обучающихся с основными этапами и процессами при написании 

научных статей, а также развития навыков проведения самостоятельного исследования с 

применением различных методик исследования, умения делать обобщения и выводы по теме 

диссертационной работы.  

Знать – теоретические основы искусствоведения; основные методы искусствоведения; 

основные требования по оформлению итоговой аттестационной работы; историографию по 

профилю темы выпускной квалификационной работы; методики работы с учебно-

методической и научной литературой, различными видами источников и интернет-ресурсов; 

требования ГОСТ по библиографическому описанию публикаций и научно-справочного 

аппарата; процедуру защиты ИАР.  

Уметь – определять проблематику своего исследования; оценивать уровень современных 

знаний по изучаемой проблеме; составлять развернутый план-проспект содержательной 

части выпускной квалификационной работы и резюме по ней, оформлять структуру работы; 



работать с различными видами источников, анализировать и использовать законодательные, 

документальные и нарративные источники; правильно в соответствии с требованиями ГОСТ 

оформлять текст, научно-справочный и библиографический аппарат работы. 

Иметь навыки - самостоятельной исследовательской работы, навыки сбора, обобщения и 

анализа собранного материала; навыками оформления научных работ и методикой 

структурирования диссертационной работы.  

Краткое содержание дисциплины 

Тема итоговой аттестационной работы должна соответствовать направлению подготовки 

магистрантов по направлению «Искусствоведение», выбранной магистрантом, и быть 

актуальной в научном и практическом отношении. Важно отметить, что магистранты 

должны овладеть опытом написания диссертации гуманитарного профиля, а также знаниями 

специфики научного исследования искусствоведения. 

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 – письменная 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 заданий, написание 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. Толстых Ю.О. Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) и 

выпускной квалификационной работы бакалавра: Уч. пос. / Ю.О. Толстых и др. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. URL http//znanium.com/bookread.php?book=317867 

 

 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль 3 

Код и наименование дисциплины PNSMZh  5304 Публикация научных статей в 

международных журналах 

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 6 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Джумасеитова Г.Т. – профессор кафедры 

искусствоведения и арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

150 

Пререквизиты Образовательная программа бакалавриата по 

специальностям хореографического искусства 

Постреквизиты Написания научных статей 



Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – ознакомить обучающихся с основными каталогами высокорейтинговых научных 

журналов по профилю специальности, структурой научной статьи, со всеми этапами 

разработки, написания и сдачи статьи в издательство.  

Знать – структуру научной статьи, стилистические особенности написания различных 

разделов; этапы алгоритма написания статьи, выбор журнала для публикации, ошибки при 

подготовке научных публикаций в зарубежные издания.   

Уметь – работать с сайтами рецензируемых зарубежных изданий, ознакомление с 

требованиями и базой данных. Разбираться в стилистических особенностях написания 

различных разделов научной статьи, найти журнал по специальности с необходимым 

импакт-фактором. 

Иметь навыки – построения научного текста, оформления статьи согласно требованиям 

зарубежных высокорейтинговых журналов.  

Краткое содержание дисциплины  

Данная дисциплина направлена на ознакомление магистранта с методами написания и 

подготовки научной статьи для публикации в рецензируемых и высокорейтинговых 

зарубежных изданиях.  

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  

Обязательное посещение  учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 

разработка и презентация проектов, своевременное выполнение заданий СРО,  участие 

обучающихся во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Силлабусы, перечень экзаменационных 

вопросов, интерактивня доска, проектор, 

электронные библиотеки,  

постерные доклады и презентации.  

Литература 

Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале / Сост. И. В. 

Свидерская, В. А. Кратасюк. Красноярск: СФУ 2011. 52 с. 

1. Скрипак И. А. Интертекстуальность как категориальный признак современного научного 

дискурса // Известия Рос. гос. пед.университета им. А. И. Герцена. 2008. Вып. 74. № 1. С. 37-

49. 

2. Хамитова Г. Р. Формирование иноязычной компетенции научных работников на факультете 

повышения квалификации: Автореф.дис. канд. пед. наук.Уфа, 2002. 22 с. 

3. Чернявская В. Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, 

интердискурсивность. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 248 с. 

4. Джуринский К. Как написать научную статью? Советы начинающему автору / 

http://www.power-e.ru/pdf/article_write.pdf. 

5. Cargill M. & O’Connor P. Writing scientific research Articles: strategies and steps. Blackwell 

Publishers, UK, 2009. 184 p. 

6. Day R. A. How to Write @ Publish a Scientific paper. Cambridge University Press, UK, 1989. 205 

p. 

7. Glasman-Deal H. Science Research Writing for Non-Native Speakers of English. Imperial College 

London, UK, 2010. 272 p. 

 

 

http://www.power-e.ru/pdf/article_write.pdf


Наименование модуля Элективный модуль 4 

Код и наименование дисциплины MMK  5208  Мировая музыкальная культура 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

150 

Пререквизиты История мировой музыки. Культурология 

Постреквизиты Выполнение научного исследования, научно-

педагогическая деятельность. 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель -  ознакомить обучающихся  с историей музыкальной культуры, направлениями и 

стилями мировых композиторов. 

Знать - основные философские концепции мировой музыкальной культуры; виды мировой 

музыкальной культуры; жанры мировой музыкальной культуры. 

Уметь - анализировать особенности мировоззрения массового человека, этические и 

эстетические ценности массового общества и общества потребления; исследовать 

особенности мировоззрения массового человека, этических и эстетических ценностей 

массового общества и общества потребления; выявлять специфику построения и 

функционирования текстов массовой музыкальной культуры 

Иметь навыки - по научным исследованиям за последние 3-5 лет в рамках исследуемой 

проблемы и научном направлении; научной периодике  в рамках исследуемой проблемы и 

научном направлении. 

Краткое содержание дисциплины   

Изучение и анализ исторических процессов развития мировой музыкальной культуры от 

древности до современности. Осознание связи музыкальной культуры с общекультурным 

процессом; выявление художественной ценности наиболее значительных произведений, их 

жанровых, стилевых и драматургических особенностей; изучение творческого почерка 

выдающихся зарубежных, русских и отечественных композиторов. Осмысление развития 

мировой музыкальной культуры в историческом контексте, в том числе в связи с развитием 

других видов искусств и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с 

религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода. 

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  

Обязательное посещение  учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 

разработка и презентация проектов, своевременное выполнение заданий СРО,  участие 

обучающихся во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Силлабусы, перечень экзаменационных 

вопросов, интерактивня доска, проектор, 

электронные библиотеки,  



постерные доклады и презентации.  

Литература 

 Основная литература: 

1. Акопян К.З., Ильичева Н.И., Чершинцева М.А. Мировая музыкальная культура. – 

Москва: Эскимо, 2012. 

2. Из музыкального прошлого: Сборник очерков. Вып. 1. –Москва: 1960; Вып. 2. – 

Москва: 1965. 

3. Беляев С. История музыкальной культуры Урала: Курс лекций. – Екатеринбург, 

1996. 

4. Классики мировой музыкальной культуры. Книжная серия Государственного 

музыкального издательства (28 книг). Москва: МузГиз Музыка, 1954-1998. 

5. The origins of music / ed. by Nils Lennart Wallin, Björn Merker, Steven Brown. – MIT 

Press, 2001. – 498 p. 

6. Розеншильд К. История зарубежной музыки. – Москва: Музыка, 1969. 

7. Способин. Элементарная теория музыки. – Москва: 1963. 

Дополнительная литература: 

8. Теория музыки. Энциклопедия Кольера. — Открытое общество. 2000. 

 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль 4 

Код и наименование дисциплины KIEG 5208 Культура и искусство в эпоху 

глобализации 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

150 

Пререквизиты Современный театральный процесс 

Постреквизиты Выполнение магистерской диссертации 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – формировать систему знаний об особенностях функционирования культуры в 

глобализирующемся обществе. 

Знать – роль культуры в развитии общества, иметь представление о единстве и 

многообразии культур, диалоге культур, об универсальном взаимодействии и 

взаимозависимости культур. 

Уметь – анализировать оригинальные тексты, в которых излагаются различные аспекты 

проблем культуры; 

Иметь навыки - работы с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями. 

Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина призвана развить у студентов интерес к проблемам культуры, изучению 

исторических типов культуры, ее единства и многообразия, противоречивости ее развития, 

способствовать усвоению основных идей философско-культурологической мысли 



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  

Обязательное посещение  учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 

разработка и презентация проектов, своевременное выполнение заданий СРО,  участие 

обучающихся во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Силлабусы, перечень экзаменационных 

вопросов, интерактивня доска, проектор, 

электронные библиотеки,  

постерные доклады и презентации.  

Литература 

1. Бек У. Что такое глобализация? М., 2001.  

2. Глобализация: человеческое измерение. - М., 2003.  

3. Каган М.С. Философия культуры. СПб.,1995.  

4. Океанский В.П., Океанская Ж.Л. Философия культуры : учебное пособие. - Шуя: Шуйский 

государственный педагогический университет, 2012. - 226 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8347 Неверова З.А. и др.  

5.  Культурология : учебник. Минск: Вышэйшая школа, 2011. 401 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9116  

6. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. СПб.,1998.  

7. Культурология ХХ век. Антология. М.,1995.  

8. Ноздренко, Е. А. Система культуры: новые детерминанты. Реклама как фактор 

современного культурно-исторического процесса [Электронный ресурс] / Е. А. Ноздренко, 

Н. П. Копцева. - Касноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. - 156 с.  

 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль 5 

Код и наименование дисциплины UPSI  5305  Управление проектами в сфере 

искусства 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 6 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

180 

Пререквизиты Основы государственной культурной политики 

Постреквизиты Выполнение магистерской диссертации 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – способствовать формированию у будущих специалистов профессиональных знаний 

в динамичном мире культуры и искусства. 

Знать - знать основные понятия и категории менеджмента в области культуры и искусства, 



глобальные проблем управления сферой культуры и искусства, классические способы 

привлечения средств, рекламной деятельности, работы с персоналом и т. д., а также 

современные тенденции в развитии менеджмента в социокультурной сфере 

Уметь –  уметь творчески использовать полученные знания в дальнейшей учебной и 

практической деятельности; 

Иметь навыки – планирования в сфере культуры и искусства, персоналом и финансовыми 

потоками в новых экономических условиях 

Краткое содержание дисциплины  

Данный курс направлен на освоение технологии менеджмента применительно к 

особенностям профессиональной деятельности с ориентацией на более глубокое 

рассмотрение общих закономерностей и механизмов менеджмента в сфере культуры 

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  

Обязательное посещение  учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 

разработка и презентация проектов, своевременное выполнение заданий СРО,  участие 

обучающихся во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Силлабусы, перечень экзаменационных 

вопросов, интерактивня доска, проектор, 

электронные библиотеки,  

постерные доклады и презентации.  

Литература 

1. Основы менеджмента : учебник / В. Р. Веснин .Москва : Проспект, 2010 . 306 с. 

2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры : практикум : учебное пособие / Е. Л. Шекова, 

Г. Л., Тульчинский, В. Н. Евланов, Э. В. Новаторов ; под ред. к.э.н., доц. Е. Л. Шековой. 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, [2012] . 152 с. 

3. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л.Менеджмент в сфере культуры. - 5-е изд., испр. и доп. - 

М.: Планета музыки, 2013. -544.  

4. Тульчинский Г.Л., Герасимов С.В., Лохина Т.Е Менеджмент специальных событий в 

сфере культуры: учебное пособие. - М.: Планета музыки,2010. -384 с.  

5. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. Основы менеджмента : учебно-методическое пособие. М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 240 с.  

6. Менеджмент. В 3-х кн. Кн. 3. Управление семьей, домашним хозяйством, персональный 

менеджмент: Избранные статьи / С.Д. Резник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

7. Исследования в менеджменте: Пособие для магистров / Т.Л. Короткова. - М.: КУРС: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 5 

Код и наименование дисциплины MKPI  5305  Межкультурная  коммуникация и 

проблемы искусства 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 6 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

180 



семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

Пререквизиты История современного искусства 

Постреквизиты Синтез искусств и художественных языков 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – ознакомить магистрантов с историей возникновения и теоретическими основами 

межкультурной коммуникации; помочь овладеть основными понятиями и терминологией; 

 развить культурную восприимчивость, способность к правильной интерпретации 

различных видов коммуникативного поведения; формировать умения и навыки применения 

на практике полученных знаний в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия; 

развивать способности толерантного отношения к другим культурам и их представителям. 

Знать – типы, виды, формы, модели и структурные компоненты межкультурной 

коммуникации; 

Уметь: использовать особенности коммуникативного поведения в различных сферах 

общественной жизни; 

Владеть: методологическими приемами коммуникативного поведения. 

Краткое содержание дисциплины  

Глобальные изменения в политике, экономике, культуре, которые сопровождаются 

одновременно сближением и разобщением культур, стали исследовательским объектом 

нескольких сопредельных наук, на стыке которых сформировалась новая 

культурологическая дисциплина - межкультурная коммуникация и проблема искусства. Как 

учебная дисциплина данный курс содержит главные темы этой науки: культурно-

антропологические основания, основные понятия и теории межкультурной коммуникации, 

характеристику видов коммуникации, проблемы понимания, связанную с универсальными 

и уникальными основаниями культуры народов мира. 

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  

Обязательное посещение  учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 

разработка и презентация проектов, своевременное выполнение заданий СРО,  участие 

обучающихся во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Силлабусы, перечень экзаменационных 

вопросов, интерактивня доска, проектор, 

электронные библиотеки,  

постерные доклады и презентации.  

Литература 

1 Авсеенко Н.А. Теория и практика межкультурной коммуникации. М., 2012.  

2 Андронова И.В. Культура международной деловой коммуникации. М., 2013. 

3 Бондырева С.К., Колесов Д.В. Толерантность (введение в проблему). М., 2013. 

4 Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 2009. 

5 Верховская Ж.А. Межкультурная коммуникация: проблемы и противоречия. М., 2015. 

6 Головлева Е.Л. Основы межкультурной коммуникации. Ростов н/Д, 2010. 

7 Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации. М., 

2011. 

8 Кочетков В.В. Психология межкультурных различий. М., 2012. 

 



Наименование модуля Элективный модуль 6 

Код и наименование дисциплины ST  6306  Современный театр 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 6 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Джумасеитова Г.Т. - профессор 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

180 

Пререквизиты История мирового театра, история казахского 

театра, теория драмы 

Постреквизиты Интерпретация художественного произведения в 

искусстве 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – создание фундаментальной базы исторического знания о современном театре у 

магистрантов, выработка у них исторического подхода при осмыслении различного рода 

проблем и вопросов театрального искусства.  

Знать – основные этапы развития отечественного и мирового театра, основные факты и 

имена, наиболее значительные для разных исторических эпох; классическую и современную 

драматургию, особенности развития постмодернистского театра. 

Уметь – Оценивать достижения отечественного театра в контексте мировой 

художественной культуры; ориентироваться в эстетических концепциях театра на разных 

этапах, включая современный. Анализировать художественные феномены и социальные 

проблемы, представляющие казахский театр в сквозном движении от истоков к 

современности. 

Иметь навыки – понятийно-терминологического аппарата истории театра, корректно 

использовать его в анализе художественных явлений, принадлежащих разным 

эпохам,странам,  стилям и направлениям. 

Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина направлена на ознакомление магистрантов с основными именами, фактами и 

явлениями, возникшими в театральном искусстве, во второй половине ХХ века, так 

называемый период постмодернизма в театре. Для постмодернистского театра характерно 

отступление от публичности в элитарность, что связано с несоответствием доминирования 

стиля требованиям массового зрителя. Постмодернистский театр отступает на небольшие 

импровизированные площадки, а спектакль превращается в инсталляцию. Другим общим 

явлением постмодернистского театра является живой отклик на быстрое развитие в XX и 

XXI веке технологий, которые находят своё место на сцене в качестве реквизита, реплик, 

образов, новый подход к взаимодействию с классической и современной драматургией. 

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  

Обязательное посещение  учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 



разработка и презентация проектов, своевременное выполнение заданий СРО,  участие 

обучающихся во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Силлабусы, перечень экзаменационных 

вопросов, интерактивня доска, проектор, 

электронные библиотеки,  

постерные доклады и презентации.  

Литература 

1. Горфункель Е. И. Постпостмодернизм в современном театре. С-Пб, 2011 

2. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. 

М.: Интрада, 1998. 145с. 

3. Режиссура. Взгляд из конца века. СПб., РИИИ, 2005. -248 с. 

4. Эдвард Гордон Крэг: Воспоминания. Статьи. Письма. М.: Искусство, 1988. 398 с. 

5. Крюкова Т. Постмодернизм в театральном скусстве. Диссертация на соискание ученой 

степени к.иск. С-Пб, 2006. 

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

7. Сығай Ә.Т. Театр тағлымы. – Алматы, 2004. 

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

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

 

 

Наименование модуля Элективный модуль 6 

Код и наименование дисциплины PSHD 6306  Проблемы современной 

хореографической драматургии 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 6 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

180 

Пререквизиты История балетной драматургии.  

Хореографическая драматургия 

Постреквизиты Производственная, научно-педагогическая, 

профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – ознакомить магистрантов с проблемами современной хореографической 

драматургии посредством анализа известных балетных спектаклей, а также изучения 

репертуара хореографических коллективов Казахстана. 

Знать: особенности хореографической драматургии; принципы хореографической 

трансформации литературных первоисточников, произведений живописи, исторических 

событий; принципы разбора хореографических композиций; пространственное строение 

танца; принципы построения хореографического произведения в его процессуальной 

целостности; специфику приемов балетной режиссуры. 

Уметь: производить научно-искусствоведческий 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. 

http://teatr-labor.info/wp/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81-4/


Иметь навыки: владения эффективными способами работы над хореографическим 

произведением, методами воплощения хореографического образа; специфическими 

танцевальными и постановочными приемами; собственным подходом к анализу любой 

хореографии. 

Краткое содержание дисциплины  

Драматургия драматического театра, кинодраматургия, драматургия музыкального или 

хореографического искусств имеют общие черты, общие закономерности, общие тенденции 

развития, но каждое из них вместе с тем имеет и свои специфические особенности. 

Особенность находить лаконичную и одновременно емкую форму выражения - важное 

свойство искусства хореографии. Театральная и режиссерская природа балетного театра. 

Балетмейстер как драматург. Балетмейстер как режиссер. Взаимодействие постановщика с 

авторским произведением. Содержание первоисточника. Понятия: темы, идеи, фабулы, 

сюжета, жанра, стиля, образов и характеров героев. Авторское видение первоисточника и 

режиссерская концепция спектакля. Авторский отбор главного и второстепенного, 

авторский взгляд на иерархию действующих лиц. Режиссерская концепции как сумма идей 

в истолковании первоисточника. Режиссура движений. Проблема современной балетной 

драматургии. Общие и специфические законы балетной режиссуры. «Ключ» к сочинению 

произведения хореографии. Форма и содержание в хореодраматургии. Взаимосвязь 

музыкальной и хореографической драматургии сюжетного балета. 

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  

Обязательное посещение  учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 

разработка и презентация проектов, своевременное выполнение заданий СРО,  участие 

обучающихся во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Силлабусы, перечень экзаменационных 

вопросов, интерактивня доска, проектор, 

электронные библиотеки,  

постерные доклады и презентации.  

Литература 

1. Петриева В.И. Мастерство хореографа: методические указания для вузов / 

В.И.Петриева; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск: 

Издательство ТГПУ, 2011. 

2. Жумасеитова Г.Т. Хореография Казахстана. Монография. – Алматы: Жібек жолы, 2010. 

3. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. – Москва: Искусство, 2004. 

4. Классики хореографии. Сборник статей. – Ленинград: Искусство, 1937. 

5. Жумасеитова Г.Т. Страницы казахского балета. Монография. – Астана, 2001. 

6. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. – Москва: Искусство, 2007. 

7. Отис С. Рудольф Нуреев: Вечное движение. – Смоленск: Русич, 1998. 

8. Слонимский Ю. Драматургия балетного театра 19 в. – Москва: Искусство, 1977.117.

 Эльяш Н. Образы танца. – Москва: Знание, 1970. 

9. Энтелис. Л. 100 балетных либретто. – Москва: 1966. 

 

 

 

 

 

 



Наименование модуля Элективный модуль 7 

Код и наименование дисциплины TNMHR  6307  Тенденции и направления 

мировой хореографической режиссуры 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Саитова Г.Ю. – кандидат искусствоведения, 

профессор кафедры искусствоведения и арт-

менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

150 

Пререквизиты История балета, Современный зарубежный 

балет 

Постреквизиты Производственная, научно-педагогическая, 

профессиональная деятельность. 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – изучение основных тенденции и направлений мировой хореографической 

режиссуры посредством анализа творчества наиболее знаковых балетмейстерских имен и 

известных постановок своего времени.  

Знать: историю мировой хореографии в аспекте развития балетной режиссуры; имена и 

творческие работы наиболее знаковых имен в истории мировой хореографии; специфику 

приемов балетной режиссуры современных балетмейстеров.  

Уметь: разбираться в основах режиссуры балетного спектакля; в принципах трансформации 

классических сюжетов и известных драматургических материалов в режиссерское видение 

разных постановщиков. 

Иметь навыки: анализа и принципа разбора режиссуры балетмейстеров различных 

направлений и стиля постановок; теоретического обоснования режиссерских приемов 

известных балетмейстеров, проведения анализа специфики приемов балетной режиссуры. 

Краткое содержание дисциплины  

Выявление основных тенденций и направлений развития мировой хореографической 

режиссуры и новых выразительных средств танца посредством анализа общих тенденций, 

сложившихся на танцевальном пространстве балетного театра.  Ознакомление магистрантов 

с основными тенденциями развития новых выразительных средств в хореографии и 

преломления новых танцевальных идей в балетных спектаклях ведущих мировых 

балетмейстеров.   

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  

Обязательное посещение  учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 

разработка и презентация проектов, своевременное выполнение заданий СРО,  участие 

обучающихся во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Силлабусы, перечень экзаменационных 

вопросов, интерактивня доска, проектор, 

электронные библиотеки,  



постерные доклады и презентации.  

Литература 

1. Алексидзе Г. Школа балетмейстера. – Москва: ГИТИС, 2013. 

2. Петриева В.И. Мастерство хореографа: методические указания для вузов / 

В.И.Петриева; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск: 

Издательство ТГПУ, 2011. 

3.  Искусство хореографии: Сборник статей ГИТИС. – Москва: 2012. 

4. Лифарь С. Танец: основные течения академического танца. – Москва: РУТИ-ГИТИС, 

2014. 

5. Пастори Жан-Пьер Серж Лифарь: Красота от дьявола. – Пермь: Книжный мир, 2013. 

6. Суриц Е.Я. Артист и балетмейстер Леонид Мясин. – Пермь: Книжный мир, 2012.  

7. Таланкина Л.М. Искусство балетмейстера. – Москва: РУТИ-ГИТИС, 2015. 

8. Тейдер В.А. Русский балет на переломе эпох. – Москва: РУТИ-ГИТИС, 2014. 

 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль 7 

Код и наименование дисциплины SHPBS  6307  Сценография и художественное 

пространство балетного спектакля 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 6 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

180 

Пререквизиты История балета зарубежных стран. История 

изобразительного искусства 

Постреквизиты Производственная, научно-педагогическая, 

профессиональная деятельность. 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – об эволюции оформительского искусства в балете, основах сценографии и 

художественном пространстве балетного спектакля. 

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 сценографии и особенности использования 

художественного пространства хоореографом в балете; использования приобретенных 

знаний для популяризации и рецензирования балетного спектакля. 

Краткое содержание дисциплины  

Задачи и цели сценографии в балетном спектакле. Научно-искусствоведческий анализ. 

Декорирование балетного спектакля, создание сценической среды, драматической 

ситуации, определение смысла спектакля и выражение режиссерской концепции. Научно-

методические основы и сопоставительный анализ сценографии и художественного 

пространства в драматическом, музыкальном театре. Эволюция функций сценографии и 

художественного процесса в соверменном балетном спектакле. Процессуальность 



современной сценографии и художественного пространства в балетном спектакле. 

Сценография и художественное пространство как смыслообразующие факторы балетного 

спектакля. 

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  

Обязательное посещение  учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 

разработка и презентация проектов, своевременное выполнение заданий СРО,  участие 

обучающихся во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Силлабусы, перечень экзаменационных 

вопросов, интерактивня доска, проектор, 

электронные библиотеки,  

постерные доклады и презентации.  

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. – Москва: Эдиториал УРСС, 1997. – С. 

808. 

3. Господа оформители. Художники русского театра: Каталог / Ред. Н.Метелица. СПб. Гос. 

Музей Театрального и музыкального искусства. – СПб.: АОЗТ «КМБХ», 2001. – С. 106. 

4. Костина Е.М. Художники сцены русского театра XX века: Очерки / Рос. Акад. 

художеств. НИИ теории и истории изобразит искусства. – Москва: ООО ТИД «Русское 

слово», 2002. – С. 415. 

5. Березкин В.И. Художники советского театра в системе мировой сценографии // 

Советское искусствознание. № 77. – Москва: Искусство, 1978. 

6. Кунин М.М. Сценография древнегреческого театра, театра Шекспира и Лопе де Вега. 

Пространственный принцип мизансценирования многокартинного спектакля: Автореф. 

дисс. на соиск. учен. степ. канд. искусствоведения. – Москва: 1973. – С. 24. 

 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль 8 

Код и наименование дисциплины SIHY 6308  Синтез искусств и художественных 

языков 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 6 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Джумасеитова Г.Т. – профессор кафедры 

искусствоведения и арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

180 



Пререквизиты Культура и искусство в эпоху глобализации, 

Тенденции развития мирового 

хореографического искусства 

Постреквизиты Производственная, научно-педагогическая, 

профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – изучение сочетания разных видов искусств, рассчитанное на многостороннее 

эстетическое воздействие, которое определяется единством идейно-художественного 

замысла конкретного произведения. 

Знать – закономерности синтеза в различных видах искусства; образную структуру 

произведения изобразительного искусства, которое строится пластическими средствами; 

уметь анализировать путем сопоставления и художественного взаимодействия как сходных, 

так и весьма различных по характеру произведений.  

Уметь – вести анализ синтезе в театральной практике, способствующее рождению 

спектаклей, обладающих равной художественной выразительностью; 

Иметь навыки – анализа специфики кинематографического искусств в балете, 

включающего в себя пластическое воспроизведение реальных событий с помощью таких 

выразительных средств, как киноизображение и монтаж; владеть навыками анализа 

хореографического образа и специфического языка танцевального искусства.  

Краткое содержание дисциплины  

В рамках курса «Синтез искусств и художественных языков» магистранты изучают синтез 

искусств как единство средств выразительности разных видов искусства. Проблема синтеза 

искусств – одна из самых актуальных в теории искусствознания, в художественной и 

театральной практике. Воссоединение различных видов творчества, имеющих 

самостоятельные задачи и различные назначения, требует преодоления множества 

противоборствующих факторов, а также нуждается в теоретическом осмыслении тех 

ситуаций, которые возникают на его пути. С этой целью будут изучаться функции и 

особенности синтеза пластических искусств, синтез сценических искусств, синтез искусств 

в кинематографе, синтез искусств в балете. Которые будут способствовать формированию 

у обучающихся представления об основных задачах синтеза искусств, как изучение 

принципов взаимодействия разных видов искусств; овладение приемами использования 

разных видов искусств в процессе создания художественного произведения; получение 

практических навыков работы на стыке разных видов искусств.   

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  

Обязательное посещение  учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 

разработка и презентация проектов, своевременное выполнение заданий СРО,  участие 

обучающихся во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Силлабусы, перечень экзаменационных 

вопросов, интерактивня доска, проектор, 

электронные библиотеки,  

постерные доклады и презентации.  

Литература 

1. Бурова И.Н. Единство анализа и синтеза. – Москва: 1982.  

2. Азизян И.А. Диалог искусств Серебряного века. – Москва: Прогресс-Традиция, 2001. – 

С. 400. 



3. Габричевский А.Г. Морфология искусства. – Москва: Аграф, 2002. – С. 864. 

4. Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. – Москва: 1982. – С. 192. 

5. Взаимодействие и синтез искусств. – Ленинград: 1988. 

6. Проблемы синтеза в художественной культуре. - М. 1993. – С. 288. 

7. Синтез в искусстве стран Азии. – Москва: Наука, 1993. – С. 224. 

8. Сахновский-Панкеев В. Соперничество – содружество: Театр и кино. – Л., 1979. 

9. Товстоногов Г.А. Театр и перекресток искусств. Взаимодействие и синтез искусств. – 

Ленинград: Наука, 1978. 

 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль 8 

Код и наименование дисциплины AHF 6308  Анализ хореографических форм 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 6 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Джумасеитова Г.Т. – профессор кафедры 

искусствоведения и арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

180 

Пререквизиты Тенденции развития мирового 

хореографического искусства 

Постреквизиты Производственная, научно-педагогическая, 

профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – ознакомить магистрантов с основными принципами анализа хореографических 

форм и композиций балетных спектаклей различных типов. 

Знать: Освоить знание антологии и основных конструкции балетных спектаклей; 

разнообразные формы хореографии; принципы разбора хореографических композиций; 

принципы построения спектакля в его процессуальной целостности; специфику 

композиционного построения балетных спектаклей различных направлений. 

Уметь: Производить профессиональный балетоведческий анализ хореографического 

произведения любого типа и формы; разбираться в вопросах взаимодействия музыкальной 

и хореографической формы в балетах. 

Иметь навыки: аналитического восприятия произведений хореографического искусства и 

определения стиля и видожанровой структуры хореографических произведений малых и 

крупных форм; теоретического обоснования выбранных балетмейстером форм в каждом 

конкретном спектакле; анализа танцевальной и балетной музыки, а также подбора 

музыкальных образцов к хореографическим композициям. 

Краткое содержание дисциплины  

Изучение исторических, традиционных (типовых) и современных конструкции балетного 

спектакля; изучение антологии классических и современных хореографических структур; 

овладение магистрантами методами анализа форм и видов различных спектаклей.  

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  

Обязательное посещение  учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 

разработка и презентация проектов, своевременное выполнение заданий СРО,  участие 

обучающихся во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Силлабусы, перечень экзаменационных 

вопросов, интерактивня доска, проектор, 

электронные библиотеки,  

постерные доклады и презентации.  

Литература 

Карп П. О балете. М., 1967. 

1. Карп П. Балет и драма. Л., 1980. 

2. Астахова О. К вопросу о хореографической теме в классическом балете. В сб. «Музыка и 

хореография современного балета. Вып. 4, с. 72-86. – Л., 1982. 

3. Кашкай Х. Взаимодействие музыкальной и хореографической драматургии в балете. 

4. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. –М., 1971 

5. Мельдаль К. Поэтика и практика хореографии. Екатеринбург-Москва: Кабинетный ученый, 

2015. 

6. Карпенко В., Карпенко И., Багана Ж. Хореографическое искусство и балетмейстер. Москва: 

ИНФРА-М, 2016. 

 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль 9 

Код и наименование дисциплины IHPI 6309 Интерпретация художественного 

произведения в искусстве 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 6 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Джумасеитова Г.Т. – профессор кафедры 

искусствоведения и арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

180 

Пререквизиты История мировой литературы, История балета 

зарубежных стран 

Постреквизиты Производственная, научно-педагогическая, 

профессиональная деятельность. 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – ознакомить магистрантов с основными принципами интерпретации художественных 

произведений средствами балетного театра, а также на примере других видов искусства. 

Дать обучающимся представление о видах интерпретации художественного произведения, 

показать их особенности; взаимосвязи анализа и интерпретации произведений искусства; о 

роли интерпретационных умений в художественном развитии читателя и зрителя. 

Знать: разновидности методологических принципов анализа и интерпретации 

произведения искусства: эстетический, искусствоведческий, структурно-семиотический, 



культурологический, психоаналитический, комплексный, системный; принципы анализа и 

интерпретации произведений различных видов искусства: литературного, 

хореографического, музыкального произведений, архитектонических искусств, 

изобразительного искусства, театрального и экранного произведения; особенности видов и 

жанров различных видов искусства; этапы развития мировой художественной культуры, 

этапы и методику работы с произведением искусства в рамках профессиональной и научно-

педагогической деятельности. 

Уметь: интерпретировать художественное произведение с учетом его принадлежности к 

тому или иному виду искусства и его жанра; различать научную, критическую и 

художественную интерпретации текста; осуществлять различные виды анализа и 

интерпретации смысла художественных произведений, созданных в разном 

художественном материале и разных художественных системах.  

Иметь навыки: аналитического восприятия произведений различных видов искусства и 

интерпретационного понимания их содержания; сопоставления адекватности созданного 

произведения искусства его первоисточнику. 

Краткое содержание дисциплины  

В рамках курса «Интерпретация художественного произведения» магистранты будут 

нацелены на определение принципов интерпретации художественных произведений 

различными видами искусства и средствами хореографии. Изучение процесса 

взаимодействия хореографа с авторским произведением. 

Восприятие как художественное сотворчество: впечатление, понимание, истолкование 

художественного образа как динамической целостности. Структура художественного 

произведения. Особенности видов искусства. Практическая работа с произведением 

искусства. Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации 

произведения искусства. Виды интерпретации художественного произведения Особенности 

научной и критической интерпретации. Специфика художественной интерпретации. 

Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведения 

искусства. Принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства. 

Этапы и методика работы с произведениями искусства в различных ситуациях. 

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  

Обязательное посещение  учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 

разработка и презентация проектов, своевременное выполнение заданий СРО,  участие 

обучающихся во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Силлабусы, перечень экзаменационных 

вопросов, интерактивня доска, проектор, 

электронные библиотеки,  

постерные доклады и презентации.  

Литература 

 Яковлева Н. Анализ и интерпретация художественного произведения искусства.  М., 2012. 

1. Асафьев Б. Музыкальная драматургия спектакля. В сб.: Асафьев Б. О балете. – Л.. 1974. 

2. Банфи А. Избранное. Природа зрелища. М., 1965. 

3. Белинский о драме и театре. М. - Л., 1948. 

4. Берковский Н. Литература и театр. – М., 1969. 

5. Искусство и искусствоведение: теория и опыт. Традиция в истории искусств. Сборник 

научных трудов. Выпуск 8. – Издатель: КемГУКИ, 2010, режим доступа: http://biblioclub.ru. 

http://biblioclub.ru/


6. Фокин М.М. Против течения. Воспоминание балетмейстера. Сценарии и замыслы балетов: 

Статьи. Интервью. Письма. 2-е изд. – Ленинград, 1981. 

7. Ванслов В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемы балета. – Ленинград: 1980. 

8. Ванслов В.В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. – Москва: 1971. 

 

 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль 9 

Код и наименование дисциплины AIIBTS  6309 Анализ исполнительского 

искусства в балетных и театральных спектаклях 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 6 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

180 

Пререквизиты Образовательная программа бакалавриата по 

специальностям хореографического искусства 

Постреквизиты Производственная, научно-педагогическая, 

профессиональная деятельность. 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – познакомить магистрантов с основными принципами балетоведческого анализа 

исполнительского искусства в балетных и театральных спектаклях. 

Знать: основы анализа исполнительского искусства, принципы балетоведческого анализа, 

особенности актерского мастерства в сочетании с исполнительской техникой у артистов 

балета. 

Уметь: анализировать исполнительское искусство в хореографических произведениях и 

балетных спектаклях различных жанров, проводить сопоставительный анализ с позиции 

решения хореографа-постановщика, прочтения образа самим исполнителем и 

интерпретации художественного произведения и балетного спектакля. 

Иметь навыки: искусствоведческого анализа исполнительского искусства в балетных и 

театральных спектаклях 

Краткое содержание дисциплины  

Исполнительское искусство – один из видов художественно-творческой деятельности, в 

котором произведения, так называемого «первичного» творчества, материализуются в виде 

определенной системы знаков и, часто, предназначенные для перевода в тот или иной 

конкретный материал. К исполнительным искусствам относят творческую деятельность: 

актеров и режиссеров, воплощающих на сцене, эстраде, цирковом манеже, радио, кино, 

телевидении произведения писателей и драматургов; чтецов, переводящую в живую речь 

литературные произведения; музыкантов, певцов, инструменталистов, дирижеров, 

воспроизводящих творения композиторов; танцоров, исполняющих замыслы хореографов, 

композиторов, либреттистов. Исполнительские искусства по своей сути считаются 

художественно-творческой деятельностью, так как основаны не на простом механическом 

переводе исполняемого произведения в другую форму, а на его перевоплощении, 

включающем такие творческие элементы, как вживание в духовное содержание 



произведения; его интерпретация исполнителем согласно его собственному мировоззрению 

и эстетической позицией. Часто, из-за этого, произведения поэтов, драматургов, 

сценаристов, композиторов, хореографов приобретают различные исполнительские 

трактовки, каждая из которых представляет из себя объединение самовыражении автора и 

исполнителя. Иногда, даже исполнение актером одной и той же роли или пианистом одного 

и того же этюда становится неповторимым, поскольку стойкое, сформированное при 

репетициях содержание пропускается через варьирующееся и импровизационно 

рождающееся в самом действии исполнения. 

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  

Обязательное посещение  учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в 

обсуждении вопросов на  занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 

разработка и презентация проектов, своевременное выполнение заданий СРО,  участие 

обучающихся во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Силлабусы, перечень экзаменационных 

вопросов, интерактивня доска, проектор, 

электронные библиотеки,  

постерные доклады и презентации.  

Литература 

1. Александрова М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки: учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2014. – С. 96. 

2. Толшин А.В. Импровизация в обучении актера: Учебное пособие. – 3-е изд., стер. – СПб: 

Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2014. – С. 160. 

Дополнительная литература: 

3. Мастера театра в образах Шекспира. Сборник. Общая ред. М.М.Морозова. – Ленинград: 

1939. 

4. Козлов Н. Пластическая выразительность как один из определяющих компонентов в 

создании художественного образа. Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Композитор, 

2006. – С. 20. 

5. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие. / Под общ. ред. 

П.Е.Любимцева. – 7-е изд. – Санкт-Петербург: Изд. «Лань»; Изд. «Планета музыки» 2016. 

– С.456. 

6. Волконский С.М. Человек на сцене: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. – СПб: 

Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2016. – С. 144. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бағдарлама құрылымы 

 

№ 
Модуль 

пререквизиттері 
Модуль атауы Пән атауы 

1 семестр 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 1 (біреуін таңдау) 

1 Қазіргі өнертану Базалық пәндер Қазіргі өнертанудың әдістемесі 

Хореографиядағы ғылыми зерттеу 

әдістемесі 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 2 (біреуін таңдау) 

2 Құқық негіздері Базалық пәндер Мемлекеттік мәдени саясат негіздері 

Балет тарихының деректануы 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 3 (біреуін таңдау) 

3 Сын шеберлігі,  

Сын бойынша семинар 

Бейінді пәндер Ғылыми мақалаларды жазудың әдіс-

тәсілдері 

Халықаралық журналдарда ғылыми 

мақалаларды жариялау 

2 семестр 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 4 (біреуін таңдау) 

4 Әлем музыкасының 

тарихы 

Базалық пәндер Әлемдік музыка мәдениеті 

Жаһандану дәуіріндегі мәдениет пен 

өнер 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 5 (біреуін таңдау) 

5 Мемлекеттік мәдени 

саясат негіздері 

Бейінді пәндер Өнер саласындағы жобаларды басқару 

Мәдениетаралық коммуникация және 

өнер мәселесі 

3 семестр 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 6 (біреуін таңдау) 

6 Әлем театрларының 

тарихы 

Бейінді пәндер Қазіргі заманғы театр 

Қазіргі хореографиялық 

драматургияның мәселелері 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 7 (біреуін таңдау) 

7 Қазіргі шетел балеті Бейінді пәндер Әлемдік хореография 

режиссурасының үрдістері мен 

бағыттары 

Балет спектаклінің сценографиясы 

және көркемдік кеңістігі 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 8 (біреуін таңдау) 

8 Жаһандану дәуіріндегі 

мәдениет пен өнер 

Бейінді пәндер Көркем тілдер  және  өнер синтезі 

Хореографиялық формаларды талдау 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 9 (біреуін таңдау) 

9 Әлем әдебиетінің тарихы 

 

Бейінді пәндер Өнер саласындағы көркем 

шығармаларды интерпретациялау 

Балет және театр қойылымдарындағы 

орындаушылық өнерді талдау 

 

 

 

 

 

 



Модульдің атауы Элективті модуль 1 

Пәннің коды және атауы MSI 5205 Қазіргі өнертанудың әдістемесі 

Семестр 1 

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 Хореография өнері мамандықтары бойынша 

бакалавриаттың білім беру бағдарламасы 

Постреквизиттер Ғылыми-теориялық; теориялық-

өнертанушылық зерттеу 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – білім алушыларда ғылымның, қоғамның рухани мәдениетінің құрамдас бөлігі 

ретінде қазіргі заманғы өнертану әдіснамасы туралы тұтас түсінік қалыптастыру; өнер 

туралы ғылыми білімнің пайда болуы мен дамуының процесі мен негізгі кезеңдерін; ғылыми 

зерттеудің әдісі мен әдіснамасы түсініктерін зерттеу. 

Білу – өнертану ғылымының қалыптасу кезеңдерін, теориялық-әдіснамалық аспектілер 

контексіндегі гуманитарлық ғылымдардың әдіснамалық ерекшеліктерін, зерттеу құралы 

ретінде индукция және дедукция ұғымдарын; қазіргі заманғы өнертану әдістерінің 

жүйелерін: көркем шығарманың социологиялық, семиотикалық, иконографиялық әдісін; 

әдеби көздер, қазіргі ғылыми тәсілдер тұрғысынан ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазу 

ережелерін. 

Істей алу – көркем шығарманың тарихи мәселелерін талдау; қазіргі өнертанудағы жаңашыл 

ізденістерді енгізу үдерістері мен типологиялық белгілерін сипаттау және жүйелеу; 

Дағдысының болуы – өнер туындыларын қазіргі заманғы өнертанудағы басымдықтарды 

тарихи көзқараста, кәсіби көзқарас пен пайымдауларды ғылыми талдау; көпшілік алдында 

сөйлеу, іскерлік әңгімелесу, әдебиеттермен және олардың көркем тілін кең көлемде білу 

негізінде деректер базасымен аналитикалық жұмыс жасау дағдылары. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

"Қазіргі өнертанудың әдістемесі" курсы қазіргі заманғы өнертану саласындағы білім 

алушының ғылыми-әдістемелік дайындық деңгейін қамтамасыз етеді, қазіргі заманғы 

өнертануды зерттеу мен талдауда ғылыми көзқарасқа ие. Қазіргі өнертанудың ерекше 

мәртебесін білу және оны өнертанудың пәндік салаларында түсіну:. курстың пәні мен 

міндеттері. пән мазмұнын игеру деңгейіне қойылатын талаптар. Ғылыми-зерттеу 

жұмысының негізгі әдістерін үйрету, хореография өнері саласындағы болашақ маманды 

әдіснамалық даярлау дағдыларын, атап айтқанда ғылыми-педагогикалық, қойылымдық, 

тарихи-теориялық қызметті қалыптастыруды көздейді. 

Ұлттық көркемдік дәстүрлердің негізін қалыптастыру, қазақ және әлемдік өнердің 

сабақтастығы, көркемдік процестің жалпы теориясы мен көркем сынның эволюциясы 

мәселелерін қарастыру. 

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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2. Афасижев м.н. өнер философиясы. М., 1989. 

3. Банфи А. Өнер философиясы. М., 1989. 

4. Базен ж. Өнер тарихының тарихы: Васариден бүгінгі күнге дейін. – М.: 1994-528 Б. 

5. Бел және М., Брайсен Н. Семиотика және өнертану / / өнертану мәселелері. IX (2/96). – 

М., 1996. 
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1997. 
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8. ХХ ғасырдағы батыс өнері туралы өнер. – М., 1988. 

9. Еуропалық өнертану тарихы: ежелгі дәуірден XVIII ғасырдың соңына дейін. / б. 
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И. Е. Бабанова. – СПб.: Алетея, 2000. – 800 б. 

11. Сарабьянов Д. В. Модерн стилі: Истоки. История. Мәселелері. – М.: Өнер, 1989. – 293 
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Модульдің атауы Элективті модуль 1 

Пәннің коды және атауы MNIH 5206 Хореографияның ғылыми зерттеу 

әдістемесі 

Семестр 1 

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 Хореографиялық өнер мамандықтары бойынша 

бакалавриаттың білім беру бағдарламасы 

Постреквизиттер ғылыми-педагогикалық, режиссерлік қызмет, 

теориялық-өнертанушылық зерттеу 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – білім алушылардың ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері туралы 

түсініктерін қалыптастыру, арнайы пәндерді оқытудың жаңа аналитикалық әдістері мен 

тәсілдерін іздеу. Хореография саласында қолданылатын теориялық және ғылыми-зерттеу 

білімдері тұрғысынан пәнді тереңдетіп оқыту; талдау әдіснамасының негіздерін, әртүрлі 

халықтардың би мәдениеттерінің маңыздылығын, пәнаралық пәндер аясында жаңа 

контекстегі мәселелерді шешуді зерттеу. 

Білу – теориялық және әдіснамалық аспектілер, әдеби көздер, ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жазу ережелері, заманауи ғылыми тәсілдер тұрғысынан магистрлік жұмысты жобалау, 

негізгі педагогикалық және шығармашылық тәжірибелер, мектептер мен оқыту жүйесінің 



ерекшеліктері, жетекші хореографтардың қызметіндегі өткен және қазіргі заманғы 

реформаторлардың инновациялары. 

Істей алу – арнайы пәндерді оқыту теориясы мен әдістемесіне жаңашыл ізденістерді енгізу 

процесін талдау; музыканың, қозғалыс пен сөздің бірлігі ретінде синтездің теориялық 

ұғымдарымен жұмыс істеу; режиссерлік және педагогикалық қызметте эксперименталды 

және теориялық зерттеу әдістерін қолдану. 

Дағдысының болуы – хореографиялық өнердегі және балет педагогикасындағы 

басымдықтарды тарихи талдау тәсіліндегі кәсіби көзқарас пен пайымдаулар; көпшілік 

алдында сөйлеу, іскерлік әңгімелесу, әдебиеттермен және деректер базасымен 

аналитикалық жұмыс дағдылары. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

"Хореографияның ғылыми зерттеу әдістемесі" курсы хореография өнері (педагогика, 

Хореография режиссурасы) саласындағы жас ғалымды даярлаудың ғылыми-әдістемелік 

деңгейін қамтамасыз етеді, теориялық пәндерді оқытудың қазіргі заманғы әдістемесін, 

режиссер-хореографтардың, балетмейстерлердің, театр және балет сынының 

шығармашылық қызметін зерттеу мен талдауда ғылыми көзқарасты меңгерген. Ғылыми-

зерттеу жұмысының негізгі әдістерін үйрету, хореография өнері саласындағы болашақ 

маманды әдіснамалық даярлау дағдыларын, атап айтқанда ғылыми-педагогикалық, 

қойылымдық, тарихи-теориялық қызметті қалыптастыруды көздейді. 

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, МӨЖ 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. С.Н.Худеков.  История танца - М.: Эксмо,  2009. – 608 с. 

2. К.Блазис. Танцы вообще, балетные знаменитостии национальные танцы. - Л., 1976 

3. Фарманянц Е. «Народно-сценический танец» - М., 1976 

4. Туткибаева. Искусство балетмейстера.– Алматы: КазНАИ им. Т.Жургенова, 2005. – 60 5. 

Голейзовский К. «Образы русской народной хореографии» - М., 1964 

6. О. Н. Макарова «Национальный танец в современном балете» - СПб.: Балтийские 

сезоны, 2012. – 176 с.  

7. Устинова Т. «Русские народные танца» - М., 1965 

8. Кларамунт А., Альбайсин Ф. Искусство танца Фламенка. -М., 1984 

9. К. Зацепина, А. Климов, Н. Толстая, Е. Фарманьянц. Народно-сценический танец. – М.:  

Искусство,1976 г.  

10. А.Лопухов, А.Ширяев, А.Бочаров «Основы характерного танца». – СПб.: Лань, 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2007. -  344 с.  

11. Т.С.  Ткаченко. Народные танцы. – М.: Искусство, 1975г. – 680 с. 

12. И.Левченко. Воспоминания современников – Бишкек: Турар,  2010 

13. Алишева А.Т. Основы режиссуры народно-сценического танца: учебное пособие. -  

Нур-Султан: ТОО «Интеллсервис», 2019. – 176 с. 



14. Мосиенко Д. Казахский музыкальный театр: история становления: монография. – М.: 

РАМ имени Гнесиных, 2017. – 384 с. 

15. Жумасеитова Г. Т. Страницы казахского балета. – Астана: Елорда, 2001. – 144 с. 

16. Жумасеитова Г. Т. Хореография Казахстана. Период независимости. – Алматы: Жибек 

Жолы, 2010. – 220 с. 

17. Саитова Г.Ю. Уйгурский танец: Истоки. Традиции. Сценическое воплощение. – 2е изд. 

– Алматы: ИД «Мир», 2017. – 282 с. 

18. Саитова Г.Ю., Цхай А.С. Корейсский сценический танец в хореографическом 

искусстве Казахстана: монография. – Алматы: ИД «Мир», 2018. – 202 с. 

19. Бакаева И.А. Балетные сцены в опере : монография. Астана: АФ АО «НЦ НТИ», 2011. -  

200 с. 

20. Основные тенденции развития казахского балета /с. 248-255/ 3. Мухамбетова А. 

Генезис и эволюция казахского кюя (типы программности) // Аманов Б.Ж., Мухамбетова 

А.И. Казахская традиционная музыка и ХХ век. Алматы: Дайк-Пресс., 2002. – 119 с. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 2 

Пәннің коды және атауы Мемлекеттік мәдени саясат негіздері 

Семестр 1 

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 Философия, Құқық негіздері 

Постреквизиттер Курсты білу Басқару субъектілерін ұйымдастыру 

және жоспарлау бойынша пәндер жиынтығын, 

коммуникативті қызмет бойынша пәндерді және 

магистрлік жұмыстарды жазу үшін қажет. 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

тұлғаның рухани-адамгершілік әлеуетін, білім алушының кәсіби қызметінің мәдени және 

құндылық компонентін қалыптастыру. 

Мақсаты – қазіргі заманғы мәдени саясатты іске асырудың құқықтық базасын зерделеу, ҚР 

Мемлекеттік Мәдени саясатының негізгі бағыттарын талдау; 

Білу – мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру мен іске асырудың 

негіздері, мәні, мазмұны, маңыздылығы мен принциптері; 

Істей алу – нормативтік-құқықтық деректер базасымен жұмыс істеу, мәдени мұраны 

зерттеу, сақтау және өзектендіру саласындағы мәселелерді қою және шешу; 

Дағдысының болуы – Кәсіби міндеттерді шешуде шығармашылық өзін – өзі жүзеге асыру 

дағдылары, тарихи ойлау қабілеті болуы керек. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

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 

1. Закон РК от 15 декабря 2006 года № 207-III «О культуре». 

2. Закон Республики Казахстан от 10.06.1996 г. «Об авторском праве и смежных правах». 

Дополнительная литература:   

1. Артемьева Т. В. Фандрейзинг. Привлечение средств на проекты и программы в сфере 

культуры и образования [Текст] : учебное пособие / Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский ; 

С.-Петерб. фил. Гос. ун-та - Высш. шк. экономики. – СПб.: Лань : Планета музыки, 2010. - 

286 с. 

2. Право интеллектуальной собственности Республики Казахстан: учеб. пособие / ред. З. Х. 

Баймолдина. - Астана: Институт законодательства РК, 2013. - 264 с. - ISBN 978-601-7366-

08-7. 

3. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / Г.Л. 

Тульчинский, Е.Л. Шекова. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2013. – 544 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/13880.  

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 2 

Пәннің коды және атауы IIB 5207 Балет тарихының деректануы 

Семестр 1 

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 История балета зарубежных стран, История 

отечественного балета 

Постреквизиттер Ғылыми зерттеулерді орындау, ғылыми-

педагогикалық қызмет 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – білім алушылардың анықтамалық әдебиеттерді белсенді пайдалану дағдыларын 

және библиографиялық эвристиканың бастапқы дағдыларын дамыту. 

Білу – балет тарихының тарихи дереккөздерінің негізгі түрлері; Қазақстанның ұлттық 

кітапханаларының каталогтары мен картотекалары; балет тарихы, балет персоналдары және 

балет театры қайраткерлерінің жақын ортасы туралы мәліметтер алуға болатын 

анықтамалық басылымдардың негізгі түрлері; библиографиялық іздеу жүйесі. 



Істей алу – отандық және шетелдік барлық салыстырмалы басылымдармен жұмыс істеу; 

әртүрлі салыстырмалы басылымдардан алынған ақпаратты салыстыру және бағалау; 

алынған ақпаратты пайдалану. 

Дағдысының болуы – владения библиографической эвристикой. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Білім алушыларды өзіндік ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты 

алуға болатын тарихи дереккөздер мен анықтамалық басылымдардың әртүрлі түрлерімен 

таныстыру. Мысалы, кітапханалық каталогтар мен картотекалардың түрлері, карталар 

жүйесі және т. б. 

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 

4. Гудовщикова И. Общие зарубежные энциклопедии: учебное пособие для студентов по 

курсу «общая иностранная библиография. –Л., 1993 

5. Источниковедение ХХ столетия: тезисы докладов и сообщений. М.: 1993. 

Медушевская Р. История источниковедения: учебное пособие. М.: 1988. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 3 

Пәннің коды және атауы PMNNS 5304 Ғылыми мақалалар жазудың 

тәсілдері мен әдістері 

Семестр 1 

Пәннің кредит саны:  6 

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.)  

180 

Пререквизиттер Хореография өнері мамандықтары бойынша 

бакалавриаттың білім беру бағдарламасы 

Постреквизиттер Ғылыми мақалалар жазу 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – студенттерді ғылыми мақалалар жазудағы негізгі кезеңдер мен процестермен 

таныстыру, сонымен қатар әртүрлі зерттеу әдістерін қолдана отырып, өзіндік зерттеу 

дағдыларын дамыту, диссертация тақырыбы бойынша жалпылау және қорытынды жасау. 

Білу – өнертанудың теориялық негіздерін; өнертанудың негізгі әдістерін; қорытынды 

аттестаттау жұмысын рәсімдеу бойынша негізгі талаптарды; бітіру біліктілік жұмысы 



тақырыбының бейіні бойынша тарихнаманы; оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттермен, 

түрлі көздер мен интернет-ресурстармен жұмыс істеу әдістемесін; жарияланымдар мен 

ғылыми-анықтамалық аппараттың библиографиялық сипаттамасы бойынша МЕМСТ 

талаптарын; АТЖ қорғау рәсімін. 

Істей алу – өз зерттеуінің мәселелерін анықтау; зерттеліп отырған мәселе бойынша қазіргі 

білім деңгейін бағалау; қорытынды біліктілік жұмысының мазмұндық бөлігінің толық 

жоспар-проспектісін және ол бойынша түйіндемені құру, жұмыс құрылымын ресімдеу; 

түрлі дереккөздермен жұмыс істеу, заңнамалық, құжаттық және баяндау көздерін талдау 

және пайдалану; ГОСТ талаптарына сәйкес жұмыстың мәтінін, ғылыми-анықтамалық және 

библиографиялық аппаратын дұрыс ресімдеу. 

Дағдысының болуы – өзіндік зерттеу жұмысының дағдылары, жиналған материалды 

жинау, қорыту және талдау дағдылары; ғылыми жұмыстарды рәсімдеу дағдылары және 

диссертациялық жұмысты құрылымдау әдістемесі болуы тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Қорытынды аттестаттау жұмысының тақырыбы магистрант таңдаған "Өнертану" бағыты 

бойынша магистранттарды даярлау бағытына сәйкес келуі және ғылыми және практикалық 

тұрғыдан өзекті болуы тиіс. Айта кету керек, магистранттар гуманитарлық бағыттағы 

диссертация жазу тәжірибесін, сонымен қатар өнертануды ғылыми зерттеудің 

ерекшеліктерін 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. Толстых Ю.О. Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) и 

выпускной квалификационной работы бакалавра: Уч. пос. / Ю.О. Толстых и др. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. URL http//znanium.com/bookread.php?book=317867 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 3 

Пәннің коды және атауы PNSMZh  5304 Халықаралық журналдарда 

ғылыми мақалаларды жариялау 

Семестр 1 

Пәннің кредит саны:  6 

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.)  

180 



Пререквизиттер Хореография өнері мамандықтары бойынша 

бакалавриаттың білім беру бағдарламасы 

Постреквизиттер Ғылыми мақалалар жазу 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – студенттерді мамандық бейіні бойынша жоғары рейтингті ғылыми 

журналдардың негізгі каталогтарымен, ғылыми мақаланың құрылымымен, мақаланы 

әзірлеудің, жазудың және баспаға тапсырудың барлық кезеңдерімен таныстыру. 

Білу – ғылыми мақаланың құрылымын, әр түрлі бөлімдердің стилистикалық 

ерекшеліктерін; мақала жазу алгоритмінің кезеңдерін, жарияланым журналын таңдауды, 

шетелдік басылымдарға ғылыми жарияланымдарды дайындаудағы қателіктерді. 

Істей алу – керек-рецензияланған шетелдік басылымдардың сайттарымен жұмыс істеу, 

талаптармен және мәліметтер базасымен танысу. Ғылыми мақаланың әртүрлі бөлімдерін 

жазудың стилистикалық ерекшеліктерін түсіну, қажетті импакт-факторы бар мамандық 

бойынша журнал табу. 

Дағдысының болуы – Ғылыми мәтінді құру, шетелдік жоғары рейтингті журналдардың 

талаптарына сәйкес мақаланы рәсімдеу дағдылары болуы керек. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Бұл пән магистрантты рецензияланған және жоғары рейтингті шетелдік басылымдарда 

жариялау үшін ғылыми мақала жазу және дайындау әдістерімен таныстыруға бағытталған. 

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. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале / Сост. И. В. 

2. Свидерская, В. А. Кратасюк. Красноярск: СФУ 2011. 52 с. 

3. Скрипак И. А. Интертекстуальность как категориальный признак современного 

научного дискурса // Известия Рос. гос. пед.университета им. А. И. Герцена. 2008. Вып. 

74. № 1. С. 37-49. 

4. Хамитова Г. Р. Формирование иноязычной компетенции научных работников на 

факультете повышения квалификации: Автореф.дис. канд. пед. наук.Уфа, 2002. 22 с. 

5. Чернявская В. Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, 

интердискурсивность. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 248 с. 

6. Джуринский К. Как написать научную статью? Советы начинающему автору / 

http://www.power-e.ru/pdf/article_write.pdf. 

7. Cargill M. & O’Connor P. Writing scientific research Articles: strategies and steps. Blackwell 

Publishers, UK, 2009. 184 p. 

8. Day R. A. How to Write @ Publish a Scientific paper. Cambridge University Press, UK, 1989. 

205 p. 

9. Glasman-Deal H. Science Research Writing for Non-Native Speakers of English. Imperial 

College London, UK, 2010. 272 p. 

 

http://www.power-e.ru/pdf/article_write.pdf


 

Модульдің атауы Элективті модуль 4 

Пәннің коды және атауы MMK  5208  Әлемдік музыка мәдениеті 

Семестр 2 

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 Әлемдік музыка тарихы, мәдениеттану 

Постреквизиттер Ғылыми зерттеулерді орындау, ғылыми-

педагогикалық қызмет. 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – білім алушыларды музыкалық мәдениеттің тарихымен, әлемдік 

композиторлардың бағыттары мен стилдерімен таныстыру. 

Білу – әлемдік музыкалық мәдениеттің негізгі философиялық концепцияларын; әлемдік 

музыкалық мәдениеттің түрлерін; әлемдік музыкалық мәдениеттің жанрларын. 

Істей алу – жалпы адамның дүниетанымының ерекшеліктерін, жаппай қоғам мен тұтыну 

қоғамының этикалық және эстетикалық құндылықтарын талдау; жаппай адамның 

дүниетанымының, жаппай қоғам мен тұтыну қоғамының этикалық және эстетикалық 

құндылықтарының ерекшеліктерін зерттеу; бұқаралық музыкалық мәдениет мәтіндерінің 

құрылу және қызмет ету ерекшеліктерін анықтау 

Дағдысының болуы – Зерттеліп отырған проблема және ғылыми бағыт шеңберінде соңғы 

3-5 жыл ішінде ғылыми зерттеулер бойынша; зерттеліп отырған проблема және ғылыми 

бағыт шеңберінде ғылыми мерзімді басылымдар бойынша дағдыларға ие болу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Әлемдік музыкалық мәдениеттің ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі дамуының тарихи 

процестерін зерттеу және талдау. Музыкалық мәдениеттің жалпы мәдени үдеріспен 

байланысын сезіну; аса маңызды шығармалардың көркемдік құндылығын, олардың 

жанрлық, стильдік және драматургиялық ерекшеліктерін анықтау; көрнекті шетелдік, орыс 

және отандық композиторлардың шығармашылық қолжазбаларын зерделеу. Әлемдік 

музыкалық мәдениеттің дамуын тарихи контексте, оның ішінде өнер мен әдебиеттің басқа 

түрлерінің дамуына, гуманитарлық білімнің жалпы дамуына, белгілі бір тарихи кезеңнің 

діни, философиялық, эстетикалық идеяларына байланысты түсіну. 

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. Акопян К.З., Ильичева Н.И., Чершинцева М.А. Мировая музыкальная культура. – 

Москва: Эскимо, 2012. 

2. Из музыкального прошлого: Сборник очерков. Вып. 1. –Москва: 1960; Вып. 2. – 

Москва: 1965. 

3. Беляев С. История музыкальной культуры Урала: Курс лекций. – Екатеринбург, 

1996. 

4. Классики мировой музыкальной культуры. Книжная серия Государственного 

музыкального издательства (28 книг). Москва: МузГиз Музыка, 1954-1998. 

5. The origins of music / ed. by Nils Lennart Wallin, Björn Merker, Steven Brown. – MIT 

Press, 2001. – 498 p. 

6. Розеншильд К. История зарубежной музыки. – Москва: Музыка, 1969. 

7. Способин. Элементарная теория музыки. – Москва: 1963. 

Дополнительная литература: 

8. Теория музыки. Энциклопедия Кольера. — Открытое общество. 2000. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 4 

Пәннің коды және атауы KIEG 5208 Жаһандану дәуіріндегі мәдениет 

және өнер 

Семестр 2 

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 Қазіргі театр процесі 

Постреквизиттер Магистрлік диссертацияны орындау 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – мәдениет қызметінің ерекшеліктері туралы білім жүйесін қалыптастыру. 

жаһандану қоғамында. 

Білу – қоғамның дамуындағы мәдениеттің рөлі, мәдениеттердің бірлігі мен әртүрлілігі, 

мәдениеттер диалогы, мәдениеттердің әмбебап өзара әрекеттестігі мен өзара тәуелділігі 

туралы түсінікке ие болу. 

Істей алу – мәдениет мәселелерінің әртүрлі аспектілері баяндалатын түпнұсқа мәтіндерді 

талдай білу. 

Дағдысының болуы – ғылыми мәтіндермен және ондағы мағыналық құрылымдармен 

жұмыс істеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Пән студенттердің мәдениет мәселелеріне деген қызығушылығын дамытуға, мәдениеттің 

тарихи түрлерін, оның бірлігі мен әртүрлілігін, дамуының сәйкессіздігін зерттеуге, 

философиялық және мәдени ойдың негізгі идеяларын игеруге ықпал етуге арналған 

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 

5. Бек У. Что такое глобализация? М., 2001.  

6. Глобализация: человеческое измерение. - М., 2003.  

7. Каган М.С. Философия культуры. СПб.,1995.  

8. Океанский В.П., Океанская Ж.Л. Философия культуры : учебное пособие. - Шуя: Шуйский 

государственный педагогический университет, 2012. - 226 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8347 Неверова З.А. и др.  

5.  Культурология : учебник. Минск: Вышэйшая школа, 2011. 401 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9116  

6. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. СПб.,1998.  

7. Культурология ХХ век. Антология. М.,1995.  

8. Ноздренко, Е. А. Система культуры: новые детерминанты. Реклама как фактор 

современного культурно-исторического процесса [Электронный ресурс] / Е. А. Ноздренко, 

Н. П. Копцева. - Касноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. - 156 с. 

 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 5 

Пәннің коды және атауы UPSI  5305  Өнер саласындағы жобаларды 

басқару 

Семестр 2 

Пәннің кредит саны:  6 

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.)  

180 

Пререквизиттер Мемлекеттік мәдени саясат негіздері 

Постреквизиттер Магистрлік диссертацияны орындау 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – болашақ мамандардың мәдениет пен өнердің серпінді әлемінде кәсіби 

білімдерін қалыптастыруға ықпал ету. 

Білу – мәдениет және өнер саласындағы менеджменттің негізгі түсініктері мен 

категорияларын білу, мәдениет пен өнер саласын басқарудың жаһандық мәселелері, қаражат 

тартудың классикалық тәсілдері, жарнама қызметі, қызметкерлермен жұмыс және т. б., 

сондай-ақ әлеуметтік-мәдени саладағы менеджменттің дамуындағы қазіргі 

тенденцияларды; 

Істей алу – алған білімдерін одан әрі оқу және практикалық қызметте шығармашылықпен 

қолдана білу; 

Дағдысының болуы – Мәдениет пен өнер саласында жоспарлау, жаңа экономикалық 

жағдайда персонал мен қаржы ағымдары дағдысының болуы 

Пәннің қысқаша мазмұны 



Бұл курс мәдениет саласындағы менеджменттің жалпы заңдылықтары мен тетіктерін 

тереңірек қарастыруға бағытталған кәсіби қызметтің ерекшеліктеріне қатысты менеджмент 

технологиясын дамытуға бағытталған 

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. Основы менеджмента : учебник / В. Р. Веснин .Москва : Проспект, 2010 . 306 с. 

2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры : практикум : учебное пособие / Е. Л. 

Шекова, Г. Л., Тульчинский, В. Н. Евланов, Э. В. Новаторов ; под ред. к.э.н., доц. Е. Л. 

Шековой. Санкт-Петербург [и др.] : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, [2012] . 152 с. 

3. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л.Менеджмент в сфере культуры. - 5-е изд., испр. и доп. - 

М.: Планета музыки, 2013. -544.  

4. Тульчинский Г.Л., Герасимов С.В., Лохина Т.Е Менеджмент специальных событий в 

сфере культуры: учебное пособие. - М.: Планета музыки,2010. -384 с.  

5. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. Основы менеджмента : учебно-методическое пособие. 

М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 240 с.  

6. Менеджмент. В 3-х кн. Кн. 3. Управление семьей, домашним хозяйством, персональный 

менеджмент: Избранные статьи / С.Д. Резник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

7. Исследования в менеджменте: Пособие для магистров / Т.Л. Короткова. - М.: КУРС: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 5 

Пәннің коды және атауы MKPI  5305  Мәдениетаралық коммуникация 

және өнер мәселелері 

Семестр 2 

Пәннің кредит саны:  6 

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.)  

180 

Пререквизиттер Қазіргі заманғы өнер тарихы 

Постреквизиттер Өнер мен көркем тілдердің синтезі 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – магистранттарды Мәдениетаралық коммуникацияның пайда болу тарихымен 

және теориялық негіздерімен таныстыру; негізгі ұғымдар мен терминологияны меңгеруге 

көмектесу; мәдени сезімталдықты дамыту, коммуникативтік мінез-құлықтың әртүрлі 



түрлерін дұрыс түсіндіру қабілеті; мәдениетаралық өзара іс-қимылдың нақты 

жағдайларында алған білімдерін практикада қолдану біліктері мен дағдыларын 

қалыптастыру; 

басқа мәдениеттерге және олардың өкілдеріне толерантты қарым-қатынас қабілеттерін 

дамыту. 

Білу – мәдениетаралық коммуникацияның түрлері, түрлері, формалары, модельдері және 

құрылымдық компоненттері; 

Істей алу – қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларында коммуникативті мінез-құлық 

ерекшеліктерін қолдану; 

Дағдысының болуы – коммуникативті мінез-құлықтың әдіснамалық әдістері. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Мәдениеттердің жақындасуы мен бөлінуімен қатар жүретін саясаттағы, экономикадағы, 

мәдениеттегі жаһандық өзгерістер бірнеше іргелес ғылымдардың зерттеу объектісіне 

айналды, олардың тоғысында жаңа мәдениеттану пәні - мәдениетаралық коммуникация 

және өнер мәселесі қалыптасты. Оқу пәні ретінде бұл курс осы ғылымның негізгі 

тақырыптарын қамтиды: мәдени және антропологиялық негіздер, Мәдениетаралық 

коммуникацияның негізгі түсініктері мен теориялары, байланыс түрлерінің сипаттамасы, 

әлем халықтары мәдениетінің әмбебап және ерекше негіздерімен байланысты түсіну 

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 Авсеенко Н.А. Теория и практика межкультурной коммуникации. М., 2012.  

2 Андронова И.В. Культура международной деловой коммуникации. М., 2013. 

3 Бондырева С.К., Колесов Д.В. Толерантность (введение в проблему). М., 2013. 

4 Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 2009. 

5 Верховская Ж.А. Межкультурная коммуникация: проблемы и противоречия. М., 2015. 

6 Головлева Е.Л. Основы межкультурной коммуникации. Ростов н/Д, 2010. 

7 Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации. М., 

2011. 

8 Кочетков В.В. Психология межкультурных различий. М., 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модульдің атауы Элективті модуль 6 

Пәннің коды және атауы ST  6306  Қазіргі театр 

Семестр 3 

Пәннің кредит саны:  6 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Джумасеитова Г.Т. - профессор 

Оқыту тілі Орыс, қазақ  

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

180 

Пререквизиттер Әлемдік театр тарихы, қазақ театрының тарихы, 

драма теориясы 

Постреквизиттер Интерпретация художественного произведения в 

искусстве 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – магистранттардың заманауи театр туралы тарихи білімінің іргелі базасын құру, 

театр өнерінің түрлі мәселелері мен мәселелерін түсінуде олардың тарихи көзқарастарын 

дамыту. 

Білу – -отандық және әлемдік театр дамуының негізгі кезеңдері, әртүрлі тарихи дәуірлер 

үшін аса маңызды негізгі фактілер мен атаулар; классикалық және қазіргі заманғы 

драматургия, постмодернистік театрдың даму ерекшеліктері. 

Істей алу – әлемдік көркем мәдениет контексіндегі отандық театрдың жетістіктерін бағалай 

білу; қазіргі заманғы театрды қоса алғанда, әр түрлі кезеңдердегі театрдың эстетикалық 

тұжырымдамаларын бағдарлай білу. Қазақ театрының көркемдік феномендері мен 

әлеуметтік мәселелерін талдау. 

Дағдысының болуы – театр тарихының тұжырымдамалық және терминологиялық 

аппараты, оны әр түрлі дәуірлерге,елдерге, стильдер мен бағыттарға жататын көркемдік 

құбылыстарды талдауда дұрыс қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Пән магистранттарды ХХ ғасырдың екінші жартысында театр өнерінде пайда болған негізгі 

атаулармен, фактілермен және құбылыстармен, театрдағы Постмодернизм кезеңімен 

таныстыруға бағытталған. Постмодерндік театр көпшілік алдында элитизмге көшумен 

сипатталады, бұл стиль үстемдігінің бұқаралық көрерменнің талаптарына сәйкес 

келмеуімен байланысты. Постмодерндік театр шағын импровизацияланған алаңдарға 

шегініп, қойылым инсталляцияға айналады. Басқа ортақ құбылыс постмодернисттік 

театрының тез дамуы XX және XXI ғасырда технологиялар тауып, өз орнына сахнасында 

ретінде деректеме, пікірлер, бақ, білім, жаңа тәсіл өзара іс-қимыл классикалық және қазіргі 

заманғы драматургия 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. Горфункель Е. И. Постпостмодернизм в современном театре. С-Пб, 2011 

2. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. 

М.: Интрада, 1998. 145с. 

3. Режиссура. Взгляд из конца века. СПб., РИИИ, 2005. -248 с. 

4. Эдвард Гордон Крэг: Воспоминания. Статьи. Письма. М.: Искусство, 1988. 398 с. 

5. Крюкова Т. Постмодернизм в театральном скусстве. Диссертация на соискание ученой 

степени к.иск. С-Пб, 2006. 

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

7. Сығай Ә.Т. Театр тағлымы. – Алматы, 2004. 

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

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

 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 6 

Пәннің коды және атауы PSHD 6306  Қазіргі хореографиялық 

драматургияның мәселелері 

Семестр 3 

Пәннің кредит саны:  6 

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.)  

180 

Пререквизиттер Балет драматургиясының тарихы. 

Хореографиялық драматургия 

Постреквизиттер Өндірістік, ғылыми-педагогикалық, кәсіби 

қызмет 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – белгілі балет спектакльдерін талдау, сондай-ақ Қазақстанның хореографиялық 

ұжымдарының репертуарын зерделеу арқылы магистранттарды заманауи хореографиялық 

драматургияның проблемаларымен таныстыру. 

Білу – хореографиялық драматургияның ерекшеліктерін; әдеби дереккөздердің, кескіндеме 

туындыларының, тарихи оқиғалардың хореографиялық трансформациясының 

принциптерін; хореографиялық композицияларды талдау принциптерін; бидің кеңістіктік 

құрылымын; хореографиялық шығарманы оның іс жүргізу тұтастығында құру 

принциптерін; балет режиссурасы тәсілдерінің ерекшеліктерін. 

Істей алу – кез-келген түрдегі хореографиялық шығармаға ғылыми-өнертану талдауын 

жүргізу; жалпы хореографиялық өнерге драматургия заңдарын қолдану; әр түрлі 

көркемөнерпаздар ұжымдары аясында орындаушылық қызметті жүзеге асыру және кәсіби 

ұжымдармен нәтижелі қарым-қатынас жасау. 

Дағдысының болуы – хореографиялық шығармамен жұмыс істеудің тиімді тәсілдерін, 

хореографиялық образды жүзеге асыру әдістерін; ерекше би және қойылымдық тәсілдерді; 

кез келген хореографияны талдауға өзіндік көзқарасты меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Драма театрының драматургиясы, кинодраматургия, музыкалық немесе хореографиялық 

өнердің драматургиясы ортақ белгілерге, жалпы заңдылықтарға, дамудың жалпы 

http://teatr-labor.info/wp/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81-4/


тенденцияларына ие, бірақ олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар. Өрнектің 

қысқа және сонымен бірге сыйымды формасын табу ерекшелігі хореография өнерінің 

маңызды қасиеті болып табылады. Балет театрының театр және режиссерлік табиғаты. 

Балетмейстер драматург ретінде. Режиссер ретінде Балетмейстер. Режиссердің авторлық 

туындымен өзара әрекеті. Дереккөздің мазмұны. Ұғымдар: тақырыптар, идеялар, сюжеттер, 

сюжеттер, жанр, стиль, кейіпкерлердің бейнелері мен кейіпкерлері. Бастапқы дереккөздің 

авторлық көзқарасы және спектакльдің режиссерлік тұжырымдамасы. Негізгі және екінші 

дәрежелі авторлық таңдау, актерлердің иерархиясына авторлық көзқарас.режиссерлік 

тұжырымдама бастапқы көзді түсіндірудегі идеялардың жиынтығы ретінде. Режиссура 

қозғалыстар. Қазіргі балет драматургиясының мәселесі. Балет режиссурасының жалпы және 

нақты заңдары. Хореография шығармасының "Кілті". Хореодраматургиядағы Форма мен 

мазмұн. Сюжеттік балеттің музыкалық және хореографиялық драматургиясының 

байланысы. 

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. Петриева В.И. Мастерство хореографа: методические указания для вузов / 

В.И.Петриева; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск: 

Издательство ТГПУ, 2011. 

2. Жумасеитова Г.Т. Хореография Казахстана. Монография. – Алматы: Жібек жолы, 2010. 

3. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. – Москва: Искусство, 2004. 

4. Классики хореографии. Сборник статей. – Ленинград: Искусство, 1937. 

5. Жумасеитова Г.Т. Страницы казахского балета. Монография. – Астана, 2001. 

6. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. – Москва: Искусство, 2007. 

7. Отис С. Рудольф Нуреев: Вечное движение. – Смоленск: Русич, 1998. 

8. Слонимский Ю. Драматургия балетного театра 19 в. – Москва: Искусство, 1977.117.

 Эльяш Н. Образы танца. – Москва: Знание, 1970. 

9. Энтелис. Л. 100 балетных либретто. – Москва: 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модульдің атауы Элективті модуль 7 

Пәннің коды және атауы TNMHR  6307  Әлемдік хореографиялық 

режиссураның үрдістері мен бағыттары 

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.)  

 

Пререквизиттер Балет тарихы, қазіргі шетелдік балет 

Постреквизиттер Өндірістік, ғылыми-педагогикалық, кәсіби 

қызмет. 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – әлемдік хореографиялық режиссураның негізгі бағыттары мен бағыттарын ең 

танымал балетмейстер есімдерінің және өз заманының әйгілі қойылымдарының 

шығармашылығын талдау арқылы зерттеу. 

Білу – балет режиссурасын дамыту аспектісіндегі әлемдік хореографияның тарихын; 

әлемдік хореография тарихындағы ең маңызды есімдердің атаулары мен шығармашылық 

жұмыстарын; қазіргі заманғы балетмейстерлердің балет режиссурасы тәсілдерінің 

ерекшеліктерін. 

Істей алу – балет спектаклінің режиссурасының негіздерін; классикалық сюжеттер мен 

белгілі драматургиялық материалдарды әртүрлі режиссерлік көрініске айналдыру 

принциптерін. 

Дағдысының болуы – әр түрлі бағыттағы балетмейстерлердің режиссурасын және 

қойылым стилін талдау және талдау принципі; белгілі балетмейстерлердің режиссерлік 

тәсілдерін теориялық негіздеу, балет режиссурасы тәсілдерінің ерекшелігіне талдау жүргізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Балет театрының би кеңістігінде қалыптасқан жалпы тенденцияларды талдау арқылы 

әлемдік хореографиялық режиссура мен бидің жаңа экспрессивті құралдарын дамытудың 

негізгі тенденциялары мен бағыттарын анықтау. Магистранттарды жетекші әлемдік 

балетмейстерлердің балет спектакльдерінде хореографиядағы жаңа мәнерлі құралдарды 

дамытудың және жаңа би идеяларын сынудың негізгі үрдістерімен таныстыру. 

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. Алексидзе Г. Школа балетмейстера. – Москва: ГИТИС, 2013. 



2. Петриева В.И. Мастерство хореографа: методические указания для вузов / 

В.И.Петриева; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск: 

Издательство ТГПУ, 2011. 

3.  Искусство хореографии: Сборник статей ГИТИС. – Москва: 2012. 

4. Лифарь С. Танец: основные течения академического танца. – Москва: РУТИ-ГИТИС, 

2014. 

5. Пастори Жан-Пьер Серж Лифарь: Красота от дьявола. – Пермь: Книжный мир, 2013. 

6. Суриц Е.Я. Артист и балетмейстер Леонид Мясин. – Пермь: Книжный мир, 2012.  

7. Таланкина Л.М. Искусство балетмейстера. – Москва: РУТИ-ГИТИС, 2015. 

8. Тейдер В.А. Русский балет на переломе эпох. – Москва: РУТИ-ГИТИС, 2014. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 7 

Пәннің коды және атауы SHPBS  6307  Балет спектаклінің 

сценографиясы және көркемдік кеңістігі 

Семестр 3 

Пәннің кредит саны:  6 

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.)  

180 

Пререквизиттер Шет елдердің балет тарихы. Бейнелеу өнерінің 

тарихы 

Постреквизиттер Өндірістік, ғылыми-педагогикалық, кәсіби 

қызмет. 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – балеттегі безендіру өнерінің эволюциясы, сценография негіздері және балет 

спектаклінің көркемдік кеңістігі туралы. 

Білу – балет спектакльдерін көркемдеп безендіру және сценография негіздерін 

Істей алу – хореографиялық шығармалар мен әр түрлі жанрдағы балет спектакльдерін 

талдау, сценографиялық өнер және көркемдік безендіру тұрғысынан салыстырмалы талдау 

жүргізу. 

Дағдысының болуы – сценографияны өнертанушылық талдау және балетте хореографтың 

көркемдік кеңістікті пайдалану ерекшеліктері; алынған білімді балет спектаклін танымал 

ету және рецензиялау үшін пайдалану. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Балет қойылымындағы сценографияның міндеттері мен мақсаттары. Ғылыми-

өнертанушылық талдау. Балет қойылымын безендіру, сахна ортасын құру, драмалық 

жағдай, спектакльдің мағынасын анықтау және режиссерлік тұжырымдаманы білдіру. 

Драмалық, музыкалық театрдағы сценография мен көркемдік кеңістікті ғылыми-әдістемелік 

негіздер және салыстырмалы талдау. Заманауи балет қойылымындағы сценография мен 

көркемдік процесс функцияларының эволюциясы. Балет қойылымындағы заманауи 

сценография мен көркемдік кеңістіктің процедуралығы. Сценография және көркем кеңістік 

балет қойылымының мағыналық қалыптастырушы факторлары ретінде. 

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. – Москва: Эдиториал УРСС, 1997. – С. 

808. 

3. Господа оформители. Художники русского театра: Каталог / Ред. Н.Метелица. СПб. Гос. 

Музей Театрального и музыкального искусства. – СПб.: АОЗТ «КМБХ», 2001. – С. 106. 

4. Костина Е.М. Художники сцены русского театра XX века: Очерки / Рос. Акад. 

художеств. НИИ теории и истории изобразит искусства. – Москва: ООО ТИД «Русское 

слово», 2002. – С. 415. 

5. Березкин В.И. Художники советского театра в системе мировой сценографии // 

Советское искусствознание. № 77. – Москва: Искусство, 1978. 

6. Кунин М.М. Сценография древнегреческого театра, театра Шекспира и Лопе де Вега. 

Пространственный принцип мизансценирования многокартинного спектакля: Автореф. 

дисс. на соиск. учен. степ. канд. искусствоведения. – Москва: 1973. – С. 24. 
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Пәннің коды және атауы SIHY 6308  Өнер мен көркем тілдердің синтезі 

Семестр 3 

Пәннің кредит саны:  6 

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.)  

180 

Пререквизиттер Жаһандану дәуіріндегі мәдениет және өнер, 

әлемдік хореографиялық өнердің даму 

тенденциялары 

Постреквизиттер Өндірістік, ғылыми-педагогикалық, кәсіби 

қызмет 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – белгілі бір шығарманың идеялық-көркемдік дизайнының бірлігімен 

анықталатын көпжақты эстетикалық әсерге арналған әр түрлі өнер түрлерінің үйлесімін 

зерттеу. 

Білу – әр түрлі өнер түрлеріндегі синтез заңдылықтарын; пластикалық құралдармен 

құрылған бейнелеу өнері туындысының бейнелік құрылымын; ұқсас және табиғаты 

жағынан әр түрлі шығармаларды салыстыру және көркемдік өзара әрекеттесу арқылы 

талдай білу. 



Істей алу – театр практикасындағы синтезге талдау жасау, спектакльдердің пайда болуына 

ықпал ету, бірдей көркемдік экспрессивтілікке ие; 

Дағдысының болуы – Балеттегі кинематографиялық өнердің ерекшеліктерін талдау 

дағдысының болуы, оның ішінде киноображение және монтаждау сияқты мәнерлі 

құралдардың көмегімен нақты оқиғаларды пластикалық жаңғырту; хореографиялық бейнені 

және би өнерінің ерекше тілін талдау дағдысының болуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

"Өнер және көркем тілдердің синтезі" курсы аясында магистранттар өнер синтезін әр түрлі 

өнер түрлерінің экспрессивтілік құралдарының бірлігі ретінде зерттейді. Өнер синтезі 

мәселесі өнертану теориясындағы, көркем және театр практикасындағы ең өзекті 

мәселелердің бірі болып табылады. Тәуелсіз міндеттері мен әртүрлі мақсаттары бар 

шығармашылықтың әртүрлі түрлерін қайта біріктіру көптеген қарама-қарсы факторларды 

жеңуді талап етеді, сонымен қатар оның жолында пайда болатын жағдайларды теориялық 

түсінуді қажет етеді. Осы мақсатта пластикалық өнер синтезінің функциялары мен 

ерекшеліктері, сахналық өнер синтезі, кинематографтағы өнер синтезі, балеттегі өнер 

синтезі зерттелетін болады. Әр түрлі өнер түрлерінің өзара әрекеттесу принциптерін зерттеу 

ретінде өнер синтезінің негізгі міндеттері туралы білім алушылардың түсініктерін 

қалыптастыруға ықпал ететін болады; көркем шығарманы жасау процесінде әр түрлі өнер 

түрлерін пайдалану тәсілдерін меңгеру; әр түрлі өнер түрлерінің тоғысында жұмыс істеудің 

практикалық дағдыларын алу. 

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. Бурова И.Н. Единство анализа и синтеза. – Москва: 1982.  

2. Азизян И.А. Диалог искусств Серебряного века. – Москва: Прогресс-Традиция, 2001. – 

С. 400. 

3. Габричевский А.Г. Морфология искусства. – Москва: Аграф, 2002. – С. 864. 

4. Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. – Москва: 1982. – С. 192. 

5. Взаимодействие и синтез искусств. – Ленинград: 1988. 

6. Проблемы синтеза в художественной культуре. - М. 1993. – С. 288. 

7. Синтез в искусстве стран Азии. – Москва: Наука, 1993. – С. 224. 

8. Сахновский-Панкеев В. Соперничество – содружество: Театр и кино. – Л., 1979. 

9. Товстоногов Г.А. Театр и перекресток искусств. Взаимодействие и синтез искусств. – 

Ленинград: Наука, 1978. 
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Пәннің коды және атауы AHF 6308  Хореографиялық формаларды талдау 

Семестр 3 

Пәннің кредит саны:  6 



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.)  

180 

Пререквизиттер Әлемдік хореографиялық өнердің даму 

тенденциялары 

Постреквизиттер Өндірістік, ғылыми-педагогикалық, кәсіби 

қызмет 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – магистранттарды хореографиялық формалар мен әр түрлі балет 

спектакльдерінің композицияларын талдаудың негізгі принциптерімен таныстыру. 

Білу – балет спектакльдерінің антологиясы мен негізгі құрылымын білу; хореографияның 

әр түрлі формалары; хореографиялық композицияларды талдау принциптері; спектакльді 

оның процедуралық тұтастығында құру принциптері; әр түрлі бағыттағы балет 

спектакльдерінің композициялық құрылысының ерекшеліктері. 

Істей алу – кез-келген түрдегі және формадағы хореографиялық шығармаға кәсіби 

балетанушылық талдау жасау; балеттердегі музыкалық және хореографиялық формалардың 

өзара әрекеттесу мәселелерін түсіну. 

Дағдысының болуы – хореографиялық өнер туындыларын аналитикалық қабылдау және 

шағын және ірі формадағы хореографиялық шығармалардың стилі мен видожанрлық 

құрылымын анықтау; әрбір нақты спектакльде балетмейстер таңдаған формаларды 

теориялық негіздеу; би және балет музыкасын талдау, сондай-ақ хореографиялық 

композицияларға музыкалық үлгілерді іріктеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Балет спектаклінің тарихи, дәстүрлі (типтік) және қазіргі заманғы құрылымын зерттеу; 

классикалық және қазіргі заманғы хореографиялық құрылымдардың антологиясын зерттеу; 

магистранттардың әртүрлі спектакльдердің түрлері мен түрлерін талдау әдістерін меңгеру. 

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 

Карп П. О балете. М., 1967. 

1. Карп П. Балет и драма. Л., 1980. 

2. Астахова О. К вопросу о хореографической теме в классическом балете. В сб. 

«Музыка и хореография современного балета. Вып. 4, с. 72-86. – Л., 1982. 

3. Кашкай Х. Взаимодействие музыкальной и хореографической драматургии в 

балете. 

4. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. –М., 1971 



5. Мельдаль К. Поэтика и практика хореографии. Екатеринбург-Москва: Кабинетный 

ученый, 2015. 

6. Карпенко В., Карпенко И., Багана Ж. Хореографическое искусство и балетмейстер. 

Москва: ИНФРА-М, 2016. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 9 

Пәннің коды және атауы IHPI 6309 Интерпретация художественного 

произведения в искусстве 

Семестр 3 

Пәннің кредит саны:  6 

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.)  

180 

Пререквизиттер Әлем әдебиетінің тарихы, шет елдердің балет 

тарихы 

Постреквизиттер Өндірістік, ғылыми-педагогикалық, кәсіби 

қызмет. 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – магистранттарды балет театрының құралдарымен, сондай-ақ өнердің басқа да 

түрлерімен көркем шығармаларды түсіндірудің негізгі принциптерімен таныстыру. Білім 

алушыларға көркем шығарманы интерпретациялау түрлері туралы түсінік беру, олардың 

ерекшеліктерін көрсету; өнер туындыларын талдау мен интерпретациялаудың өзара 

байланысы; оқырман мен көрерменнің көркемдік дамуындағы интерпретациялық 

дағдылардың рөлі туралы. 

Білу – өнер туындысын талдау мен интерпретациялаудың әдіснамалық принциптерінің 

түрлері: эстетикалық, өнертану, құрылымдық-семиотикалық, мәдениеттану, 

психоаналитикалық, кешенді, жүйелік; өнердің әр түрлі түрлерін: әдеби, хореографиялық, 

музыкалық шығармаларды, сәулет өнерін, бейнелеу өнерін, театр және экран туындыларын 

талдау және интерпретациялау принциптері; өнердің әр түрлі түрлері мен жанрларының 

ерекшеліктері; әлемдік көркем мәдениеттің даму кезеңдері, кәсіби және ғылыми-

педагогикалық қызмет аясында өнер туындысымен жұмыс кезеңдері мен әдістемесі. 

Істей алу – көркем шығарманы өнердің қандай да бір түріне және оның жанрына 

жататындығын ескере отырып, оның интерпретациясын; мәтіннің ғылыми, сыни және 

көркемдік интерпретациясын ажырата білу; түрлі көркем материалда және түрлі көркем 

жүйелерде жасалған көркем шығармалардың мағынасын талдау мен түсіндірудің әртүрлі 

түрлерін жүзеге асыру. 

Дағдысының болуы – әр түрлі өнер туындыларын аналитикалық қабылдау және олардың 

мазмұнын интерпретациялық түсіну; жасалған өнер туындысының оның бастапқы көзіне 

сәйкестігін салыстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

"Көркем шығарманы интерпретациялау" курсы аясында магистранттар көркем 

шығармаларды түрлі өнер түрлерімен және хореография құралдарымен интерпретациялау 

принциптерін анықтауға бағытталатын болады. Хореографтың авторлық шығармамен өзара 

әрекеттесу процесін зерттеу. 

Көркемдік үйлесімділік ретінде қабылдау: әсер, түсіну, көркем образды динамикалық 

тұтастық ретінде түсіндіру. Көркем шығарманың құрылымы. Өнер түрлерінің 

ерекшеліктері. Өнер туындысымен практикалық жұмыс. Өнер туындысын талдау мен 



түсіндірудің әдіснамалық принциптерінің түрлері. Көркем шығарманы интерпретациялау 

түрлері ғылыми және сыни интерпретация ерекшеліктері. Көркем интерпретацияның 

ерекшелігі. Өнер туындысын талдау мен түсіндірудің әдіснамалық принциптерінің түрлері. 

Әр түрлі өнер туындыларын талдау және түсіндіру принциптері. Әр түрлі жағдайларда өнер 

туындыларымен жұмыс жасаудың кезеңдері мен әдістері. 

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. Яковлева Н. Анализ и интерпретация художественного произведения искусства.  М., 

2012. 

2. Асафьев Б. Музыкальная драматургия спектакля. В сб.: Асафьев Б. О балете. – Л.. 1974. 

3. Банфи А. Избранное. Природа зрелища. М., 1965. 

4. Белинский о драме и театре. М. - Л., 1948. 

5. Берковский Н. Литература и театр. – М., 1969. 

6. Искусство и искусствоведение: теория и опыт. Традиция в истории искусств. Сборник 

научных трудов. Выпуск 8. – Издатель: КемГУКИ, 2010, режим доступа: 

http://biblioclub.ru. 

7. Фокин М.М. Против течения. Воспоминание балетмейстера. Сценарии и замыслы 

балетов: Статьи. Интервью. Письма. 2-е изд. – Ленинград, 1981. 

8. Ванслов В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемы балета. – Ленинград: 

1980. 

9. Ванслов В.В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. – Москва: 1971. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 9 

Пәннің коды және атауы AIIBTS 6309 Балет және театр 

спектакльдеріндегі орындаушылық өнерді 

талдау 

Семестр 3 

Пәннің кредит саны:  6 

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.)  

180 

Пререквизиттер Хореографиялық өнер мамандықтары бойынша 

бакалавриаттың білім беру бағдарламасы 

http://biblioclub.ru/


Постреквизиттер Өндірістік, ғылыми-педагогикалық, кәсіби 

қызмет. 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – магистранттарды балет және театр спектакльдеріндегі орындаушылық өнерді 

балетанулық талдаудың негізгі принциптерімен таныстыру. 

Білу – орындаушылық өнерді талдау негіздерін, балетанулық талдау принциптерін, балет 

әртістерінің орындаушылық техникасымен үйлесімдегі актерлік шеберліктің 

ерекшеліктерін. 

Істей алу – хореографиялық шығармалардағы және әр түрлі жанрдағы балет 

спектакльдеріндегі орындаушылық өнерді талдау, қоюшы хореографтың шешімі 

тұрғысынан салыстырмалы талдау жүргізу, Орындаушының өз образын оқу және көркем 

шығарма мен балет спектаклін түсіндіру. 

Дағдысының болуы – балет және театр спектакльдеріндегі орындаушылық өнерді 

өнертанушылық талдау 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Орындаушылық өнер-бұл "бастапқы" Шығармашылық деп аталатын туындылар белгілі бір 

белгілер жүйесі түрінде жүзеге асырылатын және көбінесе белгілі бір материалға аударуға 

арналған көркем және шығармашылық қызметтің бір түрі. Атқарушы өнерге 

шығармашылық қызмет кіреді: сахнада, сахнада, цирк аренасында, радиода, кинода, 

теледидарда жазушылар мен драматургтердің шығармаларын бейнелейтін актерлер мен 

режиссерлер; әдеби шығармаларды тірі сөйлеуге аударатын оқырмандар; музыканттар, 

әншілер, аспапшылар, композиторлардың туындыларын жаңғыртатын дирижерлер; 

хореографтардың, композиторлардың, либреттистердің ойларын орындайтын бишілер. 

Орындаушылық өнер мәні бойынша көркемдік-шығармашылық қызмет болып саналады, 

өйткені олар орындалатын шығарманы басқа нысанға Қарапайым механикалық аударуға 

емес, шығарманың рухани мазмұнына ену сияқты шығармашылық элементтерді қамтитын 

оның реинкарнациясына негізделген; оны Орындаушының өзінің дүниетанымы мен 

эстетикалық ұстанымына сәйкес түсіндіруі. Көбінесе, осыған байланысты ақындар, 

драматургтер, сценаристер, композиторлар, хореографтардың шығармалары әр түрлі 

орындаушылық трактаттарға ие болады, олардың әрқайсысы автор мен Орындаушының 

өзін-өзі көрсетуін біріктіреді. Кейде тіпті сол рөлді актер немесе сол этюд пианисті орындау 

ерекше болады, өйткені тұрақты, жаттығу кезінде қалыптасқан мазмұн әр түрлі және 

импровизацияланған орындау әрекетінен өтеді. 

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. Александрова М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки: учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2014. – С. 96. 

2. Толшин А.В. Импровизация в обучении актера: Учебное пособие. – 3-е изд., стер. – 

СПб: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2014. – С. 160. 



Дополнительная литература: 

3. Мастера театра в образах Шекспира. Сборник. Общая ред. М.М.Морозова. – Ленинград: 

1939. 

4. Козлов Н. Пластическая выразительность как один из определяющих компонентов в 

создании художественного образа. Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Композитор, 

2006. – С. 20. 

5. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие. / Под общ. ред. 

П.Е.Любимцева. – 7-е изд. – Санкт-Петербург: Изд. «Лань»; Изд. «Планета музыки» 2016. 

– С.456. 

6. Волконский С.М. Человек на сцене: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. – СПб: 

Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2016. – С. 144. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program structure 

 

№ Module prerequisites Module name Name of the discipline 

1 semester 

ELECTIVE MODULE 1 (choose one) 

1 Contemporary art history Basic disciplines Methodology of contemporary art history 

Research Methodology in Choreography 

ELECTIVE MODULE 2 (choose one) 

2 Fundamentals of law Basic disciplines Fundamentals of State Cultural Policy 

Source study of ballet history 

ELECTIVE MODULE 3 (choose one) 

3 Mastery of criticism,  

Seminar on criticism 
Major disciplines Approaches and methods of writing 

scientific articles 

Publication of scientific articles in 

international journals  

2 semester  

ELECTIVE MODULE 4 (choose one) 

4 History of world music Major disciplines World musical culture 

Culture and art in the era of globalization 

ELECTIVE MODULE 5 (choose one) 

5 Fundamentals of state 

cultural policy 

Major disciplines Art Project Management 

Intercultural Communication and Art 

Issues 

3 semester 

ELECTIVE MODULE 6 (choose one) 

6 History of world theater Major disciplines Modern theater 

Problems of modern choreographic 

drama 

ELECTIVE MODULE 7 (choose one) 

7 Modern foreign ballet Major disciplines Trends and directions of world 

choreographic directing 

Scenography and artistic space of the 

ballet performance 

ELECTIVE MODULE 8 (choose one) 

8 Culture and art in the age 

of globalization 

Major disciplines Synthesis of arts and artistic languages 

Analysis of choreographic form 

ELECTIVE MODULE 9 (choose one) 

9 History of world literature Major disciplines Interpreting a work of art in art 

Analysis of the performing arts in ballet 

and theater performances 

 

  



 

Module name Elective module 1 

Discipline code and name MSI 5205 Methodology of Contemporary Art 

Criticism 

Semester 1 

Discipline credits 

 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

 

Language of instruction Russian, Kazakh 

The total number of hours by forms of 

organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites Bachelor's educational program in choreographic 

arts 

Post-requisites scientific and pedagogical, directing activity, 

theoretical and art history research 

The goal of mastering the discipline and the results, formulated in terms of competencies 

The goal is to form students' holistic understanding of the methodology of contemporary art history 

as an integral part of science, spiritual culture of society; study the process and the main stages of 

the emergence and development of scientific knowledge about art; concepts of the method and 

methodology of scientific research 

Know - the stages of the formation of art history, methodological features of the humanities in the 

context of theoretical and methodological aspects, the concept of induction and deduction as 

research tools; systems of methods of modern art history: sociological, semiotic, iconographic 

method of a work of art; literary sources, rules for writing a research paper from the perspective of 

modern scientific approaches 

Be able to - analyze the historical issues of a work of art; describe and systematize typological 

signs and processes of introducing innovative searches in contemporary art history; 

Have the skills of scientific analysis of works of art, professional views and judgments in the 

approach to the historical analysis of priorities in contemporary art history; public speaking, 

business conversation, skills in analytical work with literature and databases based on an extensive 

knowledge of their artistic language.  

Discipline summary 

The course "Methodology of Contemporary Art Criticism" provides a scientific and 

methodological level of preparation of a student in the field of contemporary art history, possessing 

a scientific approach in the study and analysis of contemporary art history. Awareness of the special 

status of modern art history and its understanding in the subject areas of art history: subject and 

objectives of the course. requirements for the level of mastering the content of the discipline. To 

instill the basic methods of research work, involves the formation of skills in the methodological 

training of a future specialist in the field of choreographic art, in particular, scientific and 

pedagogical, staging, historical and theoretical activities. 

Consideration of the problems of art history, in the field of forming the basis of national artistic 

traditions, the continuity of Kazakh and world art, the problem of the general theory of the artistic 

process and the evolution of art criticism.  

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 



Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 

presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 

Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 

Reference 

1. Arslanov V.G. History of Western Art History of the XX century. - M., 2003 

2. Afasizhev M.N. Philosophy of Art. M., 1989. 

3. Banfi A. Philosophy of Art. M., 1989. 

4. Bazin J. History of the history of art: From Vasari to the present day. - M .: 1994 - 528 p. 

5. Bel and M., Brysen N. Semiotics and art history // Questions of art history. IX (2/96). - M., 

1996. 

6. Vereshchagina A.G. Russian art criticism of the 20s of the XIX century. Essays. - M., 1997. 

7. Vereshchagina A.G. Russian art criticism of the late 18th - early 19th centuries. Essays. - M., 

1992. 

8. Art history of the West about the art of the twentieth century. - M., 1988. 

9. The history of European art history: from antiquity to the end of the 18th century. / Resp. ed. 

B.R. Vipper, T.N. Livanov. - M., 1963. 

10.Vinkelman I.I. The history of ancient art. Small works / Per. with him. and prepared ed. 

I.E.Babanov. - SPb .: Aleteya, 2000 .-- 800 p. 

11. Sarabyanov D.V. Art Nouveau: Origins. History. Problems. - M .: Art, 1989 .-- 293 p. 

 

 

 

Module name Elective module 1 

Discipline code and name MNIH 5206 Research Methodology in Choreography 

Semester 1 

Discipline credits 

 

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, Kazakh 

The total number of hours by forms 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites Bachelor's educational program in choreographic arts 

Post-requisites scientific and pedagogical, directing activity, 

theoretical and art history research 

The goal of mastering the discipline and the results, formulated in terms of competencies 

The goal is to form students' ideas about the methodology and methods of scientific research, the 

search for new analytical methods and approaches to teaching special disciplines. In-depth study 

of the discipline in terms of theoretical and research knowledge used in the field of choreography; 

studying the foundations of the methodology of analysis, the importance of dance cultures of 

different peoples, solving problems in new contexts within the framework of interdisciplinary 

subjects. 

To know - theoretical and methodological aspects, literary sources, rules for writing a research 

paper, registration of a master's work from the perspective of modern scientific approaches, basic 



pedagogical and creative experiences, features of schools and teaching systems, innovations of 

reformers of the past and present in the activities of leading choreographers. 

To be able to - analyze the process of introducing innovative searches in the theory and methods 

of teaching special disciplines; to operate with theoretical concepts of synthesis as the unity of 

music, movement and word; use experimental and theoretical research methods in directing and 

teaching activities; 

 Have the skills of a professional look and judgment in the approach to the historical analysis of 

priorities in choreographic art and ballet pedagogy; public speaking, business conversation, skills 

in analytical work with literature and databases 

Discipline summary 

The course "Methodology of Scientific Research in Choreography" provides a scientific and 

methodological level of training for a young scientist in the field of choreographic art (pedagogy, 

directing choreography), who owns modern methods of teaching theoretical disciplines, a scientific 

approach in the research and analysis of the creative activities of directors-choreographers, ballet 

masters, theater and ballet critic. To instill the basic methods of research work, involves the 

formation of skills in the methodological training of a future specialist in the field of choreographic 

art, in particular, scientific and pedagogical, staging, historical and theoretical activities. 

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 

presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 

Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 

Reference 

1. 1.S.N. Khudekov. History of dance - M .: Eksmo, 2009 .-- 608 p. 

2. K. Blazis. Dances in general, ballet celebrities and national dances. - L., 1976 

3. Farmanyants E. "Folk-stage dance" - M., 1976 

4. Tutkibayev. The art of a ballet master. - Almaty: KazNAA named after T. Zhurgenova, 2005. - 

60 5. Goleizovsky K. "Images of Russian folk choreography" - M., 1964 

6. ON Makarova "National dance in modern ballet" - St. Petersburg: Baltic seasons, 2012. - 176 

p. 

7. Ustinova T. "Russian folk dances" - M., 1965 

8. Claramunt A., Albaysin F. The Art of Flamenca Dance. -M., 1984 

9. K. Zatsepina, A. Klimov, N. Tolstaya, E. Farmanyants. Folk stage dance. - M .: Art, 1976 

10. A. Lopukhov, A. Shiryaev, A. Bocharov "Fundamentals of Character Dance". - SPb .: Lan, 

PLANET OF MUSIC, 2007 .-- 344 p. 

11.T.S. Tkachenko. Folk dances. - M .: Art, 1975. - 680 p. 

12. I. Levchenko. Memoirs of Contemporaries - Bishkek: Turar, 2010 

13. Alisheva A.T. Fundamentals of directing folk-stage dance: a tutorial. - Nur-Sultan: 

Intelservice LLP, 2019. - 176 p. 

14. Mosienko D. Kazakh musical theater: history of formation: monograph. - M .: RAM named 

after Gnesins, 2017 .-- 384 p. 

15. Zhumaseitova G. T. Pages of the Kazakh ballet. - Astana: Elorda, 2001 .-- 144 p. 

16. Zhumaseitova G. T. Choreography of Kazakhstan. The period of independence. - Almaty: 

Zhibek Zholy, 2010 .-- 220 p. 



17. Saitova G.Yu. Uyghur Dance: Origins. Traditions. Stage incarnation. - 2nd ed. - Almaty: 

Publishing House "Mir", 2017. - 282 p. 

18. Saitova G.Yu., Tskhai A.S. Korean stage dance in the choreographic art of Kazakhstan: 

monograph. - Almaty: Publishing House "Mir", 2018. - 202 p. 

19. Bakaeva I.A. Ballet scenes in opera: monograph. Astana: AF JSC "NTs NTI", 2011. - 200 p. 

20. The main trends in the development of Kazakh ballet / p. 248-255 / 3. Mukhambetova A. 

Genesis and evolution of the Kazakh kyui (types of programming) // Amanov B.Zh., 

Mukhambetova A.I. Kazakh traditional music and the 20th century. Almaty: Dyk-Press., 2002 .-- 

119 p. 

 

 

 

 

 

Module name Elective module 2 

Discipline code and name OGKP 5207 Fundamentals of State Cultural Policy 

Semester 1 

Discipline credits 

 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Kozhantaeva Zh.K. - Associate Professor of the 

Department of Social and Humanitarian Disciplines 

Language of instruction Russian, Kazakh 

The total number of hours by forms 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites Philosophy, Fundamentals of Law. 

Post-requisites Knowledge of the course is necessary for passing a 

complex of disciplines on the organization and planning 

of management subjects, disciplines on communication 

and writing master's theses. 

The goal of mastering the discipline and the results, formulated in terms of competencies 

the formation of the spiritual and moral potential of the individual, the cultural and value 

component of the student's professional activity 

Purpose - to study the legal basis for the implementation of modern cultural policy, to analyze the 

main directions of the state cultural policy of the Republic of Kazakhstan; 

Know - the foundations, essence, content, significance and principles of the formation and 

implementation of state policy in the field of culture; 

To be able to - work with regulatory databases, pose and solve problems in the study, preservation 

and updating of cultural heritage; 

Have skills - the skills of creative self-realization, in solving professional problems, the ability to 

historical thinking. 

Discipline summary 

Legal framework for regulating the culture of Kazakhstan. Legal regulation of culture: main types 

and types. The structure of cultural organizations according to legislation. Obligations of the state 

in the field of culture. Legal foundations of cultural and creative activities. Legal bases of PR and 

advertising in cultural organizations. Legal protection of copyright and related rights. 

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 



Conditions for obtaining loans 

Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 

presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 

Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 

Reference 

 Main literature: 

1. The Law of the Republic of Kazakhstan dated December 15, 2006 No. 207-III "On Culture". 

2. The Law of the Republic of Kazakhstan dated June 10, 1996 "On Copyright and Related Rights". 

Additional literature: 

1. Artemieva T.V. Fundraising. Attraction of funds for projects and programs in the field of culture 

and education [Text]: textbook / TV Artemieva, GL Tulchinsky; St. Petersburg. Phil. State un-ta - 

Higher. shk. economy. - SPb .: Lan: Planet of Music, 2010 .-- 286 p. 

2. Intellectual property law of the Republic of Kazakhstan: textbook. manual / ed. Z. Kh. 

Baymoldina. - Astana: Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan, 2013. - 264 p. - ISBN 

978-601-7366-08-7. 

3. Tulchinsky G.L. Cultural management. [Electronic resource] / G.L. Tulchinsky, E.L. Shekova. 

- SPb .: Lan, Planet of Music, 2013 .-- 544 p. - Access mode: http://e.lanbook.com/book/13880. 

 

 

 

 

Module name Elective module 2 

Discipline code and name IIB 5207 Source study of ballet history 

Semester 1 

Discipline credits 

 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Dzhumaseitova G.T. - Professor of the Department of 

Art History and Art Management 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by forms 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites History of ballet in foreign countries, History of 

national ballet 

Post-requisites Implementation of scientific research, scientific and 

pedagogical activity 

The goal of mastering the discipline and the results, formulated in terms of competencies 

The goal is to develop students' skills in the active use of reference literature and primary skills of 

bibliographic heuristics 

To know - the main types of historical sources of ballet history; catalogs and card files of the 

National Libraries of Kazakhstan; the main types of reference publications from which you can 

glean information on the history of ballet, ballet personalities and the closest circle of ballet theater 

workers; bibliographic search system. 

To be able to - work with all kinds of comparison publications, both domestic and foreign; to 

compare and evaluate the information extracted from various reference books; use the information 

received. 



Have skills - mastery of bibliographic heuristics. 

Discipline summary 

Familiarization of students with various types of historical sources and reference publications, in 

which one can glean information necessary for the implementation of independent research work. 

As, for example, the types of library catalogs and card indexes, the system of cards, etc. 

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 

presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 

Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 

Reference 

 Main literature 

1. Gudovshchikova I. General foreign encyclopedias: a textbook for students on the course 

“general foreign bibliography. -L., 1993 

2. Source study of the twentieth century: theses of reports and messages. M .: 1993. 

Medushevskaya R. History of source studies: textbook. Moscow: 1988. 

6.  

 

 

 

Module name Elective module 3 

Discipline code and name PMNNS 5304 Approaches and methods of writing 

scientific articles 

Semester 1 

Discipline credits 

 

6 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Dzhumaseitova G.T. - Professor of the Department of 

Art History and Art Management 

Language of instruction Russian 

The total number of hours by forms 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

 

Prerequisites Bachelor's educational program in choreographic arts 

Post-requisites Writing scientific articles 

The goal is to acquaint students with the main stages and processes when writing scientific articles, 

as well as developing the skills of conducting independent research using various research methods, 

the ability to make generalizations and conclusions on the topic of the dissertation work. 

Know - the theoretical foundations of art history; basic methods of art history; basic requirements 

for the execution of the final certification work; historiography on the profile of the topic of the 

final qualifying work; methods of working with educational, methodological and scientific 

literature, various types of sources and Internet resources; GOST requirements for bibliographic 

descriptions of publications and scientific reference apparatus; IAR protection procedure. 



To be able to - define the problems of your research; assess the level of modern knowledge on the 

problem under study; draw up a detailed plan-prospectus for the content of the final qualifying work 

and a resume on it, draw up the structure of the work; work with different types of sources, analyze 

and use legislative, documentary and narrative sources; correctly, in accordance with the 

requirements of GOST, arrange the text, scientific reference and bibliographic apparatus of the 

work. 

Have skills - independent research work, skills in collecting, summarizing and analyzing the 

collected material; skills in the design of scientific papers and the method of structuring the 

dissertation work.  

Discipline summary 

The topic of the final attestation work must correspond to the direction of training undergraduates 

in the direction of "Art Studies", chosen by the undergraduate, and be relevant in scientific and 

practical terms. It is important to note that undergraduates must master the experience of writing a 

dissertation in the humanities, as well as knowledge of the specifics of the scientific research of art 

history. 

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 

presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 

Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, 

handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 

Reference 

1. Tolstykh Yu.O. Organization of the implementation and defense of the diploma project (work) 

and the final qualifying work of the bachelor: Uch. pos. / Yu.O. Tolstykh and others - M .: NITs 

Infra-M, 2012. URL http // znanium.com / bookread.php? Book = 317867 

 

 

 

 

Module name Elective module  3 

Discipline code and name PNSMZh  5304  Publication of scientific articles in 

international journals 

Semester 1 

Discipline credits 

 

6 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Dzhumaseitova G.T. - Professor of the Department of 

Art History and Art Management 

Language of instruction Russian, Kazakh 

The total number of hours by forms 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

 

Prerequisites Bachelor's educational program in choreographic arts 

Post-requisites Writing scientific articles 



The goal of mastering the discipline and the results, formulated in terms of competencies 

The goal is to familiarize students with the main catalogs of highly rated scientific journals by 

specialty profile, the structure of a scientific article, with all stages of development, writing and 

submitting an article to the publishing house. 

Know - the structure of a scientific article, stylistic features of writing various sections; stages of 

the article writing algorithm, the choice of a journal for publication, errors in the preparation of 

scientific publications for foreign publications. 

To be able to - work with the sites of peer-reviewed foreign publications, familiarization with the 

requirements and the database. Understand the stylistic features of writing various sections of a 

scientific article, find a journal in the specialty with the necessary impact factor. 

Have the skills to build a scientific text, design an article in accordance with the requirements of 

foreign high-ranking journals.  

Discipline summary 

This discipline is aimed at familiarizing the undergraduate with the methods of writing and 

preparing a scientific article for publication in peer-reviewed and highly rated foreign publications. 

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 

presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 

Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 

Reference 

 Main literature 

1. How to write and publish an article in an international scientific journal / Comp. I. V. 

Sviderskaya, V. A. Kratasyuk. Krasnoyarsk: Siberian Federal University 2011.52 p. 

2. Skripak IA Intertextuality as a categorical feature of modern scientific discourse // Izvestiya 

Ros. state Pedagogical University. A.I. Herzen. 2008. Issue. 74. No. 1. S. 37-49. 

3. Khamitova GR Formation of foreign language competence of scientific workers at the faculty 

of advanced training: Abstract of the thesis. Cand. ped. Sci., Ufa, 2002, 22 p. 

4. Chernyavskaya VE Linguistics of the text: polycode, intertextuality, interdiscursiveness. M .: 

Book House "LIBROKOM", 2009. 248 p. 

5. Dzhurinsky K. How to write a scientific article? Tips for a novice author / http://www.power-

e.ru/pdf/article_write.pdf. 

6. Cargill M. & O'Connor P. Writing scientific research Articles: strategies and steps. Blackwell 

Publishers, UK, 2009.184 p. 

7. Day R. A. How to Write @ Publish a Scientific paper. Cambridge University Press, UK, 

1989.205 p. 

Glasman-Deal H. Science Research Writing for Non-Native Speakers of English. Imperial 

College London, UK, 2010.272 p. 
8.  

 

 

 

 

 

 



Module name Elective module 4 

Discipline code and name MMK  5208  World musical culture 

Semester 2 

Discipline credits 

 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

 

Language of instruction Russian, Kazakh 

The total number of hours by forms 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites History of world music. Culturology 

Post-requisites Implementation of scientific research, scientific and 

educational activities. 

The goal of mastering the discipline and the results, formulated in terms of competencies 

The goal is to familiarize students with the history of musical culture, trends and styles of world 

composers. 

Know - the basic philosophical concepts of world musical culture; types of world musical culture; 

genres of world musical culture. 

To be able to - analyze the features of the world outlook of a mass person, ethical and aesthetic 

values of mass society and consumer society; to investigate the peculiarities of the world outlook 

of a mass person, ethical and aesthetic values of mass society and consumer society; to identify the 

specifics of the construction and functioning of the texts of mass musical culture 

Have skills - in scientific research over the past 3-5 years in the framework of the problem under 

study and scientific direction; scientific periodicals within the framework of the studied problem 

and scientific direction. 

Discipline summary 

Study and analysis of the historical processes of the development of world musical culture from 

antiquity to the present. Awareness of the connection between musical culture and the general 

cultural process; identification of the artistic value of the most significant works, their genre, 

stylistic and dramatic features; study of the creative handwriting of prominent foreign, Russian and 

domestic composers. Comprehension of the development of world musical culture in a historical 

context, including in connection with the development of other types of arts and literature, the 

general development of humanitarian knowledge, with religious, philosophical, aesthetic ideas of 

a particular historical period 

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 

presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 

Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 

Reference 

 Main literature: 



1. Akopyan K.Z., Ilyicheva N.I., Chershintseva M.A. World musical culture. - Moscow: Eskimo, 

2012. 

2. From the Musical Past: Collection of Essays. Issue 1. –Moscow: 1960; Issue 2. - Moscow: 

1965. 

3. Belyaev S. History of the musical culture of the Urals: A course of lectures. - Yekaterinburg, 

1996. 

4. Classics of world musical culture. Book series of the State Music Publishing House (28 books). 

Moscow: MuzGiz Music, 1954-1998. 

5. The origins of music / ed. by Nils Lennart Wallin, Björn Merker, Steven Brown. - MIT Press, 

2001 .-- 498 p. 

6. Rosenschild K. History of foreign music. - Moscow: Music, 1969. 

7. Sposobin. Elementary theory of music. - Moscow: 1963. 

Additional literature: 

8. Music theory. Collier's Encyclopedia. - Open Society. 2000. 

 

 

 

Module name Elective module 4 

Discipline code and name KIEG 5208 Culture and art in the era of globalization 

Semester 2 

Discipline credits 

 

5 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

 

Language of instruction Russian, Kazakh 

The total number of hours by forms 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

150 

Prerequisites Modern theater process 

Post-requisites Performing a master's thesis 

The goal of mastering the discipline and the results, formulated in terms of competencies 

The goal is to form a system of knowledge about the peculiarities of the functioning of culture in 

globalizing society. 

To know the role of culture in the development of society, to have an idea of the unity and diversity 

of cultures, the dialogue of cultures, the universal interaction and interdependence of cultures. 

To be able to - analyze original texts that set out various aspects of cultural problems; 

Have skills - work with scientific texts and the semantic structures contained in them. 

Discipline summary 

The discipline is designed to develop students' interest in cultural problems, the study of historical 

types of culture, its unity and diversity, the inconsistency of its development, to promote the 

assimilation of the basic ideas of philosophical and cultural thought 

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 

presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 



Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 

Reference 

1. Beck U. What is Globalization? M., 2001. 

2. Globalization: the human dimension. - M., 2003. 

3. Kagan M.S. Philosophy of culture. SPb., 1995. 

4. Okeansky VP, Okeanskaya Zh.L. Philosophy of culture: textbook. - Shuya: Shuya State 

Pedagogical University, 2012 .-- 226 p. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8347 Neverova Z.A. and etc. 

5. Culturology: textbook. Minsk: Higher school, 2011.401 p. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9116 

6. Culturology. XX century. Encyclopedia. SPb., 1998. 

7. Culturology of the XX century. Anthology. M., 1995. 

8. Nozdrenko, EA The system of culture: new determinants. Advertising as a factor of modern 

cultural-historical process [Electronic resource] / EA Nozdrenko, NP Koptseva. - Kasnoyarsk: 

Siberian Federal University, 2011 .-- 156 p. 

 

Module name Elective module 5 

Discipline code and name UPSI  5305  Art Project Management 

Semester 2 

Discipline credits 

 

6 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

 

Language of instruction Russian, Kazakh 

The total number of hours by forms 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

180 

Prerequisites Fundamentals of State Cultural Policy 

Post-requisites Performing a master's thesis 

The goal of mastering the discipline and the results, formulated in terms of competencies 

The goal is to contribute to the formation of professional knowledge among future specialists in 

the dynamic world of culture and art. 

Know - know the basic concepts and categories of management in the field of culture and art, 

global problems of managing the sphere of culture and art, classical ways of raising funds, 

advertising, working with personnel, etc., as well as modern trends in the development of 

management in the socio-cultural sphere 

Be able to - be able to creatively use the knowledge gained in further educational and practical 

activities; 

Have skills - planning in the field of culture and arts, personnel and financial flows in the new 

economic environment 

Discipline summary 

This course is aimed at mastering management technology in relation to the peculiarities of 

professional activity with a focus on a deeper consideration of the general patterns and mechanisms 

of management in the field of culture 

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 



Conditions for obtaining loans 

Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 

presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 

Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 

Reference 

1. Fundamentals of management: textbook / V.R. Vesnin. Moscow: Prospect, 2010. 306 s. 

2. Management and marketing in the field of culture: a workshop: a tutorial / E. L. Shekova, G. L. 

Tulchinsky, V. N. Evlanov, E. V. Novatorov; ed. Candidate of Economic Sciences, Assoc. E. L. 

Shekova. St. Petersburg [and others]: Doe: PLANET OF MUSIC, [2012]. 152 p. 

3. Tulchinsky G.L., Shekova E.L. Management in the field of culture. - 5th ed., Rev. and add. - M 

.: Planet of Music, 2013.-544. 

4. Tulchinsky GL, Gerasimov SV, Lokhina TE Management of special events in the field of 

culture: a textbook. - M .: Planet of Music, 2010. -384 p. 

5. Ilyenkova S.D., Kuznetsov V.I. Fundamentals of management: a teaching aid. M .: Eurasian 

Open Institute, 2011 .-- 240 p. 

6. Management. In 3 books. Book. 3. Family, household management, personal management: 

Selected articles / S.D. Reznik. - M .: NITs INFRA-M, 2013. 

7. Research in Management: A Guide for Masters / T.L. Korotkov. - M .: KURS: NITs Infra-M, 

2013 .-- 256 p. 

 

 

Module name Elective module 5 

Discipline code and name MKPI  5305  Intercultural communication and art 

problems. 

Semester 2 

Discipline credits 

 

6 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

 

Language of instruction Russian, Kazakh 

The total number of hours by forms 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

180 

Prerequisites History of world literature 

Post-requisites Synthesis of arts and artistic languages 

The goal of mastering the discipline and the results, formulated in terms of competencies 

Purpose - to familiarize undergraduates with the history of the emergence and theoretical 

foundations of intercultural communication; help to master basic concepts and terminology; 

 develop cultural sensitivity, the ability to correctly interpret various types of communicative 

behavior; to form abilities and skills of practical application of the knowledge gained in specific 

situations of intercultural interaction; 

develop the ability to tolerate other cultures and their representatives. 

Know - types, types, forms, models and structural components of intercultural communication; 

Be able to: use the features of communicative behavior in various spheres of public life; 

Own: methodological techniques of communicative behavior 

Discipline summary 



Global changes in politics, economics, culture, which are simultaneously accompanied by the 

convergence and separation of cultures, have become a research object of several adjacent sciences, 

at the junction of which a new culturological discipline has been formed - intercultural 

communication and the problem of art. As an academic discipline, this course contains the main 

topics of this science: cultural and anthropological foundations, basic concepts and theories of 

intercultural communication, characteristics of types of communication, problems of understanding 

associated with the universal and unique foundations of the culture of the peoples of the world. 

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 

presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 

Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 

Reference 

1 Avseenko N.A. Theory and practice of intercultural communication. M., 2012. 

2 Andronova I.V. Culture of international business communication. M., 2013. 

3 Bondyreva S.K., Kolesov D.V. Tolerance (introduction to the problem). M., 2013. 

4 Van Dyck T.A. Tongue. Cognition. Communication. M., 2009. 

5 Verkhovskaya Zh.A. Intercultural communication: problems and contradictions. M., 2015. 

6 Golovleva E.L. Basics of intercultural communication. Rostov n / a, 2010. 

7 Grishaeva L.I., Tsurikova L.V. Introduction to the theory of intercultural communication. M., 

2011. 

8 Kochetkov V.V. The psychology of cross-cultural differences. M., 2012. 

 

 

 

 

Module name Elective module 6 

Discipline code and name ST  6306  Modern theater 

Semester 3 

Discipline credits 

 

6 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Dzhumaseitova G.T. - Professor of the Department of 

Art History and Art Management 

Language of instruction Russian, Kazakh 

The total number of hours by forms 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

180 

Prerequisites History of world theater, history of Kazakh theater, 

drama theory 

Post-requisites Interpreting a work of art in art 

The goal of mastering the discipline and the results, formulated in terms of competencies 



The goal is to create a fundamental base of historical knowledge about modern theater among 

undergraduates, develop their historical approach in understanding various kinds of problems and 

issues of theatrical art. 

Know - the main stages in the development of domestic and world theater, the main facts and 

names, the most significant for different historical eras; classical and modern drama, features of 

the development of postmodern theater. 

To be able to - Assess the achievements of the national theater in the context of the world art 

culture; navigate the aesthetic concepts of theater at different stages, including the modern one. 

Analyze artistic phenomena and social problems that represent the Kazakh theater in a continuous 

movement from the origins to the present. 

Have the skills - the conceptual and terminological apparatus of the history of theater, use it 

correctly in the analysis of artistic phenomena belonging to different eras, countries, styles and 

trends. 

Discipline summary 

The discipline is aimed at acquainting undergraduates with the main names, facts and phenomena 

that have arisen in the theatrical art in the second half of the twentieth century, the so-called period 

of postmodernism in the theater. The postmodern theater is characterized by a retreat from publicity 

to elitism, which is associated with the discrepancy between the dominance of style and the 

requirements of the mass audience. The postmodern theater retreats to small, improvised venues, 

and the play turns into an installation. Another common phenomenon of postmodern theater is a 

lively response to the rapid development in the 20th and 21st centuries of technologies that find 

their place on the stage as props, replicas, images, a new approach to interaction with classical and 

modern drama. 

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 

presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 

Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 

Reference 

1. Gorfunkel EI Post-postmodernism in modern theater. S-Pb, 2011 

2. Ilyin IP Postmodernism from origins to the end of the century: the evolution of a scientific 

myth. M .: Intrada, 1998.145s. 

3. Directing. A look from the end of the century. SPb., RIIII, 2005.-248 p. 

4. Edward Gordon Craig: Memories. Articles. Letters. Moscow: Art, 1988.398 p. 

5. Kryukova T. Postmodernism in theatrical art. Dissertation for the degree of candidate of 

sciences. S-Pb, 2006. 

6. ndaқbaev B. Zaman ne theater өneri. Almaty. 2000. 

7. Say ғ.Т. Tғlymy theater. - Almaty, 2004. 

8. Bartoshevich A.V. Theatrical chronicles. The beginning of the twenty-first century. Publisher: 

Artist. Producer. Theater. - M., 2013 

 

 

 

 

 



Module name Elective module 6 

Discipline code and name PSHD 6306  Problems of modern choreographic 

drama. 

Semester 3 

Discipline credits 

 

6 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

 

Language of instruction Russian, Kazakh 

The total number of hours by forms 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

180 

Prerequisites Bachelor's educational program in choreographic arts 

Post-requisites Industrial, scientific, pedagogical, professional 

activities. 

The goal of mastering the discipline and the results, formulated in terms of competencies 

The goal is to familiarize undergraduates with the problems of modern choreographic drama by 

analyzing famous ballet performances, as well as studying the repertoire of choreographic groups 

in Kazakhstan. 

Know: features of choreographic drama; the principles of the choreographic transformation of 

literary primary sources, paintings, historical events; principles of analysis of choreographic 

compositions; the spatial structure of the dance; principles of constructing a choreographic work in 

its procedural integrity; the specifics of ballet directing techniques. 

To be able to: produce a scientific and art history analysis of a choreographic work of any type; 

apply the laws of drama to choreographic art in general; carry out performing activities within the 

framework of various amateur groups and productively interact with professional groups. 

Have skills: possession of effective ways of working on a choreographic work, methods of 

embodying a choreographic image; specific dance and staging techniques; own approach to the 

analysis of any choreography. 

Discipline summary 

Dramatic theater dramaturgy, film dramaturgy, drama of musical or choreographic arts have 

common features, general patterns, general development trends, but each of them, at the same time, 

has its own specific features. The peculiarity of finding a laconic and at the same time capacious 

form of expression is an important property of the art of choreography. Theatrical and directing 

nature of the ballet theater. Ballet master as a playwright. Choreographer as a director. The 

interaction of the director with the author's work. The content of the original source. Concepts: 

themes, ideas, plot, plot, genre, style, images and characters of heroes. The author's vision of the 

original source and the director's concept of the performance. The author's selection of the main 

and the secondary, the author's view of the hierarchy of actors. Director's concept as a sum of ideas 

in the interpretation of the original source. Directing movements. The problem of modern ballet 

drama. General and specific laws of ballet direction. "Key" to composing a work of choreography. 

Form and content in choreodramaturgy. The relationship between the musical and choreographic 

drama of the story ballet. 

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 



presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 

Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 

Reference 

1. Petrieva V.I. Choreographer's skill: guidelines for universities / V. I. Petrieva; Federal Agency 

for Education, GOU VPO TSPU. - Tomsk: Publishing house of TSPU, 2011. 

2. Zhumaseitova G.T. Choreography of Kazakhstan. Monograph. - Almaty: Zhibek Zholy, 2010. 

3. Vasilyeva-Rozhdestvensk M. Historical and household dance. - Moscow: Art, 2004. 

4. Classics of choreography. Digest of articles. - Leningrad: Art, 1937. 

5. Zhumaseitova G.T. Pages of the Kazakh ballet. Monograph. - Astana, 2001. 

6. Noverre J.J. Letters about dance and ballets. - Moscow: Art, 2007. 

7. Otis S. Rudolf Nureyev: Perpetual motion. - Smolensk: Rusich, 1998. 

8. Slonimsky Y. The dramaturgy of the ballet theater of the 19th century. - Moscow: Art, 

1977.117. Elyash N. Dance images. - Moscow: Knowledge, 1970. 

9. Entelis. L. 100 ballet librettos. - Moscow: 1966. 

 

 

Module name Elective module 7 

Discipline code and name TNMHR  6307  Trends and directions of world 

choreographic directing 

Semester 3 

Discipline credits 

 

6 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Dzhumaseitova G.T. - Professor of the Department of 

Art History and Art Management 

Language of instruction Russian, Kazakh 

The total number of hours by forms 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

180 

Prerequisites History of world literature, History of ballet of foreign 

countries 

Post-requisites Implementation of scientific research, scientific and 

educational activities. 

The goal of mastering the discipline and the results, formulated in terms of competencies 

The goal is to study the main trends and directions of world choreographic direction by analyzing 

the creativity of the most iconic choreographers and famous productions of their time. 

Know: the history of world choreography in the aspect of the development of ballet directing; 

names and creative works of the most iconic names in the history of world choreography; the 

specifics of the techniques of ballet directing of modern choreographers. 

Be able to: understand the basics of directing a ballet performance; in the principles of 

transformation of classic plots and well-known dramatic materials into the director's vision of 

different directors. 

Have skills: analysis and principle of analysis of the direction of choreographers of different 

directions and style of productions; theoretical substantiation of directorial techniques of well-

known ballet masters, analysis of the specifics of ballet directing techniques. 

Discipline summary 

Revealing the main trends and directions of development of the world choreographic direction and 

new expressive means of dance by analyzing the general trends that have developed in the dance 



space of the ballet theater. Familiarization of undergraduates with the main trends in the 

development of new expressive means in choreography and refraction of new dance ideas in ballet 

performances by the world's leading choreographers. 

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 

presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 

Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 

Reference 

1. Aleksidze G. School of ballet master. - Moscow: GITIS, 2013. 

2. Petrieva V.I. Choreographer's skill: guidelines for universities / V. I. Petrieva; Federal Agency 

for Education, GOU VPO TSPU. - Tomsk: Publishing house of TSPU, 2011. 

3. Art of choreography: Collection of articles by GITIS. - Moscow: 2012. 

4. Lifar S. Dance: the main currents of academic dance. - Moscow: RUTI-GITIS, 2014. 

5. Pastori Jean-Pierre Serge Lifar: Beauty from the Devil. - Perm: Book World, 2013. 

6. Surits E.Ya. Actor and choreographer Leonid Myasin. - Perm: Book World, 2012. 

7. Talankina L.M. The art of a ballet master. - Moscow: RUTI-GITIS, 2015. 

8. Tader V.A. Russian ballet at the turn of the eras. - Moscow: RUTI-GITIS, 2014. 

 

 

 

 

Module name Elective module 7 

Discipline code and name SHPBS  6307  Scenography and artistic space of the 

ballet performance 

Semester 3 

Discipline credits 6 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

 

Language of instruction Russian, Kazakh 

The total number of hours by forms 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

180 

Prerequisites History of world literature, History of ballet of foreign 

countries 

Post-requisites Implementation of scientific research, scientific and 

educational activities. 

The goal of mastering the discipline and the results, formulated in terms of competencies 

The goal is about the evolution of design art in ballet, the basics of scenography and the artistic 

space of a ballet performance. 

Know: the basics of scenography and decoration for ballet performances 

Be able to: analyze choreographic works and ballet performances of various genres, carry out a 

comparative analysis from the perspective of scenographic art and decoration. 



Have skills: art history analysis of scenography and features of the use of artistic space by a 

choreographer in ballet; using the acquired knowledge to popularize and review a ballet 

performance. 

Discipline summary 

Tasks and goals of scenography in a ballet performance. Scientific and art history analysis. 

Decorating a ballet performance, creating a stage environment, a dramatic situation, defining the 

meaning of the performance and expressing the director's concept. Scientific and methodological 

foundations and comparative analysis of scenography and artistic space in dramatic and musical 

theater. The evolution of the functions of scenography and artistic process in a modern ballet 

performance. The procedurality of modern scenography and artistic space in a ballet performance. 

Scenography and art space as semantic factors of a ballet performance. 

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 

presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 

Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 

Reference 

1. Berezkin V.I. The art of scenography of the world theater. T. 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 20th 

century: in the mirror of the Prague Quadriennale 1967-1999. - Moscow: Editorial URSS, 1997 .-

- P. 808. 

3. Gentlemen, decorators. Russian theater artists: Catalog / Ed. N. Metelitsa. SPb. State Museum 

of Theater and Musical Art. - SPb .: AOZT "KMBH", 2001. - P. 106. 

4. Kostina E.M. Stage artists of the Russian theater of the XX century: Essays / Ros. Acad. arts. 

Research Institute of Theory and History will depict art. - Moscow: LLC TID "Russian Word", 

2002. - P. 415. 

5. Berezkin V.I. Artists of the Soviet theater in the system of world scenography // Soviet art 

history. No. 77. - Moscow: Art, 1978. 

6. Kunin M.M. Scenography of the Ancient Greek Theater, Shakespeare Theater and Lope de 

Vega. Spatial principle of multi-picture performance mise-en-scene: Author's abstract. diss. for a 

job. learned. step. Cand. art history. - Moscow: 1973 .-- P. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Module name Elective module 8 

Discipline code and name SIHY 6308  Synthesis of arts and artistic languages 

Semester 3 

Discipline credits 

 

6 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Dzhumaseitova G.T. - Professor of the Department of 

Art History and Art Management 

Language of instruction Russian, Kazakh 

The total number of hours by forms 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

180 

Prerequisites Culture and art in the era of globalization, Trends in the 

development of world choreographic art 

Post-requisites Implementation of scientific research, scientific and 

educational activities. 

The goal of mastering the discipline and the results, formulated in terms of competencies 

The goal is to study the combination of different types of arts, designed for a multifaceted aesthetic 

impact, which is determined by the unity of the ideological and artistic concept of a particular work. 

Know - patterns of synthesis in various types of art; the figurative structure of a work of fine art, 

which is built by plastic means; be able to analyze by comparison and artistic interaction of both 

similar and very different in nature works. 

To be able to - conduct an analysis of synthesis in theatrical practice, contributing to the birth of 

performances that have equal artistic expressiveness; 

Have skills - analysis of the specifics of the cinematic arts in ballet, including the plastic 

reproduction of real events using such expressive means as cinematography and editing; master the 

skills of analyzing the choreographic image and the specific language of dance art. 

Discipline summary 

As part of the course "Synthesis of Arts and Artistic Languages" master's students study the 

synthesis of arts as a unity of means of expressiveness of different types of art. The problem of the 

synthesis of arts is one of the most urgent in the theory of art history, in artistic and theatrical 

practice. The reunification of various types of creativity, which have independent tasks and 

different purposes, requires overcoming many opposing factors, and also needs a theoretical 

understanding of the situations that arise on its way. For this purpose, the functions and features of 

the synthesis of plastic arts, the synthesis of stage arts, the synthesis of arts in cinema, and the 

synthesis of arts in ballet will be studied. Which will contribute to the formation of students' 

understanding of the main tasks of the synthesis of arts, as the study of the principles of interaction 

of different types of arts; mastering the techniques of using different types of arts in the process of 

creating a work of art; obtaining practical skills of work at the junction of different types of arts. 

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 

presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 

Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 



Reference 

 Main literature 

1. Burova I.N. Unity of analysis and synthesis. - Moscow: 1982. 

2. Azizyan I.A. Dialogue of the Silver Age Arts. - Moscow: Progress-Tradition, 2001 .-- P. 400. 

3. Gabrichevsky A.G. Morphology of art. - Moscow: Agraf, 2002 .-- S. 864. 

4. Murina E.B. Problems of the synthesis of spatial arts. - Moscow: 1982 .-- S. 192. 

5. Interaction and synthesis of arts. - Leningrad: 1988. 

6. Problems of synthesis in artistic culture. - M. 1993 .-- S. 288. 

7. Synthesis in the art of Asian countries. - Moscow: Nauka, 1993 .-- P. 224. 

8. Sakhnovsky-Pankeev V. Rivalry - Commonwealth: Theater and Cinema. - L., 1979. 

9. Tovstonogov G.A. Theater and the crossroads of the arts. Interaction and synthesis of arts. - 

Leningrad: Science, 1978. 
 

 

Module name Elective module 8 

Discipline code and name AHF 6308  Analysis of choreographic forms 

Semester 3 

Discipline credits 

 

6 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Dzhumaseitova G.T. - Professor of the Department of 

Art History and Art Management 

Language of instruction Russian, Kazakh 

The total number of hours by forms 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

180 

Prerequisites Trends in the development of world choreographic art 

Post-requisites Implementation of scientific research, scientific and 

educational activities. 

The goal of mastering the discipline and the results, formulated in terms of competencies 

The goal is to familiarize undergraduates with the basic principles of the analysis of choreographic 

forms and compositions of ballet performances of various types. 

Know: Master the knowledge of anthology and the basic construction of ballet performances; 

various forms of choreography; principles of analysis of choreographic compositions; principles of 

constructing a performance in its procedural integrity; the specifics of the compositional 

construction of ballet performances in various directions. 

Be able to: Make a professional ballet analysis of a choreographic work of any type and form; to 

understand the issues of interaction of musical and choreographic forms in ballets. 

Have skills: analytical perception of works of choreographic art and determination of the style and 

genre structure of choreographic works of small and large forms; theoretical substantiation of the 

forms chosen by the choreographer in each specific performance; analysis of dance and ballet 

music, as well as the selection of musical samples for choreographic compositions. 

Discipline summary 

Study of historical, traditional (typical) and modern designs of a ballet performance; study of an 

anthology of classical and modern choreographic structures; mastering undergraduates by methods 

of analyzing forms and types of various performances. 

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 



Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 

presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 

Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 

Reference 

Main literature: 

1. Karp P. About ballet. M., 1967. 

2. Karp P. Ballet and Drama. L., 1980. 

3. Astakhova O. On the question of the choreographic theme in classical ballet. On Sat. “Music and 

Choreography of Contemporary Ballet. Issue 4, p. 72-86. - L., 1982. 

4. Qashqai H. Interaction of musical and choreographic drama in ballet. 

5. Vanslov V. Grigorovich's ballets and problems of choreography. –M., 1971 

6. Meldal K. Poetics and practice of choreography. Yekaterinburg-Moscow: Cabinet Scientist, 

2015. 

7. Karpenko V., Karpenko I., Bagana J. Choreographic art and choreographer. Moscow: INFRA-

M, 2016. 

 

 

 

 

Module name Elective module 9 

Discipline code and name IHPI 6309 Interpreting a work of art in art 

Semester 3 

Discipline credits 

 

6 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

Dzhumaseitova G.T. - Professor of the Department of 

Art History and Art Management 

Language of instruction Russian, Kazakh 

The total number of hours by forms 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

180 

Prerequisites History of world literature, History of ballet of foreign 

countries 

Post-requisites Implementation of scientific research, scientific and 

educational activities. 

The goal of mastering the discipline and the results, formulated in terms of competencies 

The goal is to familiarize undergraduates with the basic principles of interpreting works of art by 

means of ballet theater, as well as using other types of art as examples. To give students an idea of 

the types of interpretation of a work of art, to show their features; the relationship between analysis 

and interpretation of works of art; about the role of interpretation skills in the artistic development 

of the reader and viewer. 

Know: the variety of methodological principles of analysis and interpretation of a work of art: 

aesthetic, art history, structural-semiotic, culturological, psychoanalytic, complex, systemic; the 

principles of analysis and interpretation of works of various types of art: literary, choreographic, 

musical works, architectonic arts, visual arts, theatrical and screen works; features of types and 

genres of various types of art; stages of development of world artistic culture, stages and methods 

of working with a work of art in the framework of professional and scientific-pedagogical activities. 



To be able to: interpret a work of art, taking into account its belonging to a particular type of art 

and its genre; distinguish between scientific, critical and artistic interpretations of the text; to carry 

out various types of analysis and interpretation of the meaning of works of art created in different 

art material and different art systems. 

Have skills: analytical perception of works of various types of art and interpretive understanding 

of their content; comparing the adequacy of the created work of art to its original source. 

Discipline summary 

Within the framework of the course "Interpretation of a work of art", undergraduates will focus on 

defining the principles of interpretation of works of art by various types of art and by means of 

choreography. Studying the process of interaction between a choreographer and a work of 

authorship. 

Perception as artistic co-creation: impression, understanding, interpretation of the artistic image as 

a dynamic whole. The structure of a work of art. Features of the arts. Practical work with a work 

of art. Varieties of methodological principles for the analysis and interpretation of a work of art. 

Types of interpretation of a work of art Features of scientific and critical interpretation. Specificity 

of artistic interpretation. Varieties of methodological principles for the analysis and interpretation 

of a work of art. The principles of analysis and interpretation of works of various types of art. 

Stages and methods of working with works of art in various situations. 

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 

presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 

Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 

Reference 

 Main literature 

1. Yakovleva N. Analysis and interpretation of a work of art. M., 2012. 

2. Asafiev B. Musical drama of the performance. In collection: B. Asafiev About ballet. - L. 

1974. 

3. Banffy A. Favorites. The nature of the spectacle. M., 1965. 

4. Belinsky about drama and theater. M. - L., 1948. 

5. Berkovsky N. Literature and theater. - M., 1969. 

6. Art and art history: theory and experience. Tradition in Art History. Collection of scientific 

papers. Issue 8. - Publisher: KemGUKI, 2010, access mode: http://biblioclub.ru. 

7. Fokin M.M. Against the stream. Reminiscence of a choreographer. Scripts and designs for 

ballets: Articles. Interview. Letters. 2nd ed. - Leningrad, 1981. 

Vanslov V. Articles about ballet. Musical and aesthetic problems ballet. - Leningrad: 1980. 

Vanslov V.V. Grigorovich's ballets and problems of choreography. - Moscow: 1971 

 

 

 

 

 

 

 

 



Module name Elective module 9 

Discipline code and name AIIBTS  6309 Analysis of the performing arts in ballet 

and theater performances 

Semester 3 

Discipline credits 6 

Surname, initials - the position of the 

responsible teacher leading the 

discipline 

 

Language of instruction Russian, Kazakh 

The total number of hours by forms 

of organization of training (lectures, 

seminars, practical, laboratory and 

studio, SRO, etc.) 

180 

Prerequisites Bachelor's educational program in choreographic arts 

Post-requisites Industrial, scientific, pedagogical, professional 

activities. 

The goal of mastering the discipline and the results, formulated in terms of competencies 

The goal is to acquaint graduate students with the basic principles of ballet analysis of performing 

arts in ballet and theatrical performances. 

Know: the basics of the analysis of the performing arts, the principles of ballet analysis, the 

peculiarities of acting in combination with the performing technique of ballet dancers. 

To be able to: analyze the performing arts in choreographic works and ballet performances of 

various genres, conduct a comparative analysis from the standpoint of the choreographer-director's 

decision, the performer's reading of the image and the interpretation of a work of art and ballet 

performance. 

Have skills: art history analysis of performing arts in ballet and theatrical performances 

Discipline summary 

 

Performing art is one of the types of artistic and creative activity in which works of the so-called 

"primary" creativity are materialized in the form of a certain system of signs and, often, intended 

for translation into a particular material. The performing arts include creative activities: actors and 

directors who embody on stage, stage, circus arena, radio, cinema, television the works of writers 

and playwrights; readers, translating literary works into living speech; musicians, singers, 

instrumentalists, conductors reproducing the works of composers; dancers performing ideas of 

choreographers, composers, librettists. The performing arts are inherently considered artistic and 

creative activities, since they are based not on a simple mechanical translation of the performed 

work into another form, but on its reincarnation, including such creative elements as getting used 

to the spiritual content of the work; his interpretation by the performer according to his own 

worldview and aesthetic attitude. Often, because of this, the works of poets, playwrights, 

screenwriters, composers, choreographers acquire various performing interpretations, each of 

which is a combination of self-expression of the author and the performer. Sometimes, even the 

performance by an actor of the same role or a pianist of the same etude becomes unique, since the 

persistent content formed during rehearsals is passed through the performance, which is variable 

and improvisationally born in the action itself. 

Final control form, during which the level of formed competencies will be determined 

It is planned to conduct current control during classroom sessions, control the quality of SRO 

performance; two midterm controls in the form of a colloquium and testing; final control - oral 

exam 

Conditions for obtaining loans 

Mandatory attendance at training sessions and SROs, active and creative participation in the 

discussion of issues in the classroom, preparation for lectures and seminars, development and 



presentation of projects, timely completion of SRO assignments, participation of students in all 

forms of control. 

Teaching aids required for the 

implementation of the content of the 

discipline (including TCO, handouts) 

Syllabuses, a list of exam questions, an interactive 

whiteboard, a projector, electronic libraries, 

poster reports and presentations. 

Reference 

 Main literature: 

1. Alexandrova M.E. Acting skills. First lessons: tutorial. - SPb .: Publishing house "Lan"; 

Publishing House "Planet of Music", 2014. - P. 96. 

2. Tolshin A.V. Improvisation in teaching an actor: a tutorial. - 3rd ed., Erased. - St. Petersburg: 

Publishing House "Lan"; Publishing House "Planet of Music", 2014. - P. 160. 

Additional literature: 

3. Theater masters in the images of Shakespeare. Collection. General ed. M.M. Morozov. - 

Leningrad: 1939. 

4. Kozlov N. Plastic expressiveness as one of the defining components in the creation of an 

artistic image. Tutorial. - St. Petersburg: Composer, 2006 .-- P. 20. 

5. Zakhava B.E. The skill of an actor and director: a textbook. / Under total. ed. P.E. 

Lyubimtseva. - 7th ed. - St. Petersburg: Publishing house. "Doe"; Ed. "Planet of Music" 2016. - p. 

456. 

6. Volkonsky S.M. The Man on the Stage: A Study Guide. - 3rd ed., Rev. - St. Petersburg: 

Publishing House "Lan"; Publishing House "Planet of Music", 2016. - P. 144. 

 

 


