




Бағдарлама құрылымы 

 

№ Модуль пререквизиттері 
Модуль атауы / пән 

циклы 
Пәннің атауы 

5 семестр 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 1 (біреуін таңдау) 

1 

Орта сыныптарда 

классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері (5 

жылдық оқу) 

Негізгі пәндер 

Жоғары сыныптарда 

классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері (6 жылдық 

оқу) 

2 

Орта сыныптарда 

классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (4 

жылдық оқу) 

Негізгі пәндер 

Орта сыныптарда классикалық 

биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (5 жылдық оқу) 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 2 (біреуін таңдау) 

1 Оқу практикасы Бейіндеуші пәндер 
Қойылым жұмысының 

практикумы 

2 Оқу практикасы Бейіндеуші пәндер 
Хореографиялық ұжымды 

басқару әдістемесі 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 3 (біреуін таңдау) 

1 

Халықтық-сахналық биді 

оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (4 жылдық оқу) 

Негізгі пәндер 

Халықтық-сахналық биді 

оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (5 жылдық оқу) 

2 

Халықтық-сахналық биді 

оқытудың әдістемелік 

негіздері (4 жылдық оқу) 

Негізгі пәндер 

Халықтық-сахналық биді 

оқытудың әдістемелік негіздері 

(5 жылдық оқу) 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 4 (біреуін таңдау) 

1 

Орта сыныптарда 

классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (4 

жылдық оқу) 

Негізгі пәндер 
Дуэт-классикалық биді оқыту 

әдістемесі 

2 

Орта сыныптарда 

классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (4 

жылдық оқу) 

Негізгі пәндер 
Дуэтті-классикалық биді 

оқытудың әдістемелік негіздері 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 5 (біреуін таңдау) 

1 

Орта сыныптарда 

классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (4 

жылдық оқу) 

Негізгі пәндер 
Қазіргі биді оқытудың теориясы 

мен әдістемесі 

2 

Қазақ биін оқытудың 

теориясы мен әдістемесі 

(әйелдер сыныбы) 

Негізгі пәндер 
Шығыс биін оқытудың 

теориясы мен практикасы 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 6 (біреуін таңдау) 

1 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

Негізгі пәндер Компьютерлік сауаттылық 



2 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

Негізгі пәндер Ақпараттық көздермен жұмыс 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 7 (біреуін таңдау) 

1 
Шетелдік және отандық 

хореография тарихы II 
Бейіндеуші пәндер Өнер тарихы 

2 
Хореографиялық ұжымды 

басқару әдістемесі 
Бейіндеуші пәндер 

Мәдениет және өнер 

саласындағы менеджмент және 

маркетинг 

 

№ Модуль пререквизиттері 
Модуль атауы / пән 

циклы 
Пәннің атауы 

6 семестр 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 8 (біреуін таңдау) 

1 
Дене шынықтыру классикалық 

би экзерсисі* 
Бейіндеуші пәндер 

Балет гимнастикасы мен 

ырғағын оқыту әдістемесі  

2 Әлем халықтарының билері Бейіндеуші пәндер Спорттық бал билері 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 9 (біреуін таңдау) 

1 

Жоғары сыныптарда 

классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері (6 

жылдық оқу) 

Негізгі пәндер 

Жоғары сыныптарда 

классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері (7-8 оқу 

жылдары) 

2 

Орта сыныптарда классикалық 

биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (5 жылдық оқу) 

Негізгі пәндер 

Жоғары сыныптарда 

классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (6 

жылдық оқу) 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 10 (біреуін таңдау) 

1 
Дуэт-классикалық биді оқыту 

әдістемесі 
Негізгі пәндер 

Дуэт-классикалық биді 

оқытудың теориясы мен 

әдістемесі 

2 

Дуэтті-классикалық биді 

оқытудың әдістемелік 

негіздері 

Негізгі пәндер 
Дуэт биінің теориясы мен 

практикасы 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 12 (біреуін таңдау) 

1 Педагогикалық практика Негізгі пәндер Ғылыми-зерттеу жұмысы 

2 Педагогикалық практика Негізгі пәндер 
Дипломдық жұмыстарды жазу 

әдістемесі 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 1 

Коды және атауы пәннің MОPKTSK (6) 3216 / Жоғары сыныптарда 

классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері (6 

жылдық оқу) 

Семестр 5 семестр 

Пән кредиттерінің саны 4 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Тургинбаева А.Н. – факультет деканы 

Агзамова Д.О. – аға оқытушы 

Джумагалиева К.О. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 0 / п – 30 / соөж – 45 / сөж – 30 

Пререквизиттер Орта сыныптарда классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері (5 жылдық оқу) 

Постреквизиттер MOPKTSK (7-8) 3222 / Жоғары сыныптарда 

классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері (7-8 

оқу жылдары) 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – классикалық би теориясын, классикалық биді оқытудың әдіснамалық 

принциптерін және дербес педагогикалық қызметтің практикалық дағдыларын меңгерген 

педагогтарды даярлау. 

Білуге – шығармашылық және педагогикалық мектептер; хореографиялық пәндерді 

оқытудың неғұрлым танымал әдістемелік жүйелері (отандық және шетелдік); түрлі жас 

топтарының хореографиялық репертуары; кәсіби терминология; білім алушылардың әртүрлі 

жас топтарымен жұмыс істеудің психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері; 

хореографиялық пәндерді оқытудың қазіргі заманғы әдістемелері; қосымша білім беру 

ұйымдарында және жалпы білім беру ұйымдарында оқу құжаттамасын жүргізу тәртібі; 

педагог тұлғасына қойылатын талаптар; тәрбие және білім беру теориясының негіздері;; 

қарым-қатынас заңдылықтары; оқу-педагогикалық және әдістемелік әдебиеттер; 

хореографиялық пәндерді оқытуда қолданылатын техникалық құралдар. 

Білу –  

- педагогикалық қызметте тұлға және тұлғааралық қатынастар туралы теориялық 

мәліметтерді пайдалану; 

- жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, білім алушылармен жеке шығармашылық-

орындаушылық жұмысты ұйымдастыру; 

- білім алушылардың жас ерекшеліктері мен алдыңғы дайындық деңгейін ескере отырып, 

хореографиялық пәндерді оқытуды ұйымдастыру; 

- білім алушылардың дайындық жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу; 

- білім алушылармен жұмыста атқарушылық қызметтің практикалық дағдыларын пайдалану; 

- оқу-педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді қолдану; 

- білім беру процесінде қажетті техникалық құралдарды пайдалану. 

Дағдысы болу - практикалық көрсету; концертмейстермен жұмыс, классикалық би орындау 

техникасында; сабақты практикалық жүргізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 



Пән дәйекті дамуды ескере отырып оқытылады 

оны теориялық ұстанымдармен нығайта отырып, практикалық 

үш бөлімнен тұрады: 

1. Классикалық би теориясы мен әдістемесі (теориялық сабақтар) 

2. Классикалық бидің қозғалысын зерттеу әдістемесі (практикалық сабақтар) 

3. Педагогикалық жұмыс әдістемесі (практикалық сабақтар) 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 
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8. Валукин, М. Е. Эволюция движения в мужском классическом танце: учебное пособие / 
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9. Волынский, А. Л. Книги ликований. Азбука классического танца/ А. Л. Волынский. – 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки,2008. – 352 с. 

10. Головкина, С. Н. Уроки классического танца в старших классах/ С. Н. Головкина. – 

Москва: Искусство, 1989. – 160 с. 

11. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки / Джозеф 

С. Хавилер. – Москва: Новое слово, 2004. – 111с. 

12. Есаулов, И. Г. Устойчивость и координация в хореографии метод. пособие / И. Г.Есаулов. 

– Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. – 136 с. 
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16. Костровицкая, B. C. 100 уроков классического танца/ B. C.Костровицкая. – Ленинград: 

Искусство, 1981. – 262 с. 

17. Костровицкая, B. C. Школа классического танца / B. C.Костровицкая, А. А. Писарев. – 

Ленинград: Искусство, 1981. – 262 с. 

18. Мессерер, A. M. Уроки классического танца/ A. M. Meccepep. –43Санкт-Петербург - 

Москва: Лань, 2004. – 400 с. 

19. Миловзорова, М. С. Анатомия и физиология человека/ М. С.Миловзорова. – Москва: 

Медицина,1972. 

20. Нарская, Т. Б. Классический танец: учеб. –метод. пособие / Т. Б.Нарская. – Челябинск: 

ЧГАКИ, 2005. – 154 с. 

21. Новерр, Ж. Ж. Письма о танце и балетах / Ж. Ж. Новерр. – Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2007. – 384 с. 

22. Основы подготовки специалистов – хореографов. Хореографическая педагогика: учеб. 
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– 428 с. 

Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 1 

Коды және атауы пәннің TMPKTSK (5) 3216 / Орта сыныптарда классикалық 

биді оқытудың теориясы мен әдістемесі (5 жылдық 

оқу) 

Семестр 4 семестр 

Пән кредиттерінің саны 5 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Тургинбаева А.Н. – факультет деканы 

Агзамова Д.О. – аға оқытушы 

Джумагалиева К.О. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 0 / п – 30 / соөж – 45 / сөж – 60 

Пререквизиттер Орта сыныптарда классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (4 жылдық оқу) 

Постреквизиттер TMPKTSK (6) 3222 / Жоғары сыныптарда 

классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 

(6 жылдық оқу) 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – классикалық би теориясын, классикалық биді оқытудың әдіснамалық 

принциптерін және дербес педагогикалық қызметтің практикалық дағдыларын меңгерген 

педагогтарды даярлау 

Білуге – шығармашылық және педагогикалық мектептер; хореографиялық пәндерді 

оқытудың неғұрлым танымал әдістемелік жүйелері( отандық және шетелдік); түрлі жас 

топтарының хореографиялық репертуары; кәсіби терминология; білім алушылардың әртүрлі 

жас топтарымен жұмыс істеудің психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері; 

хореографиялық пәндерді оқытудың қазіргі заманғы әдістемелері; қосымша білім беру 



ұйымдарында және жалпы білім беру ұйымдарында оқу құжаттамасын жүргізу тәртібі; 

педагог тұлғасына қойылатын талаптар; тәрбие және білім беру теориясының негіздері; 

қарым-қатынас; оқу-педагогикалық және әдістемелік әдебиеттер; хореографиялық пәндерді 

оқыту кезінде пайдаланылатын техникалық құралдар 

Білу – педагогикалық қызметте жеке тұлға және тұлғааралық қарым-қатынастар туралы 

теориялық мәліметтерді пайдалану; жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, білім 

алушылармен жеке шығармашылық-орындаушылық жұмысты ұйымдастыру; білім 

алушылардың жас ерекшеліктері мен алдыңғы даярлық деңгейін ескере отырып, 

хореографиялық пәндерді оқытуды ұйымдастыру; білім алушылардың дайындық қызметін 

ұйымдастыру және өткізу 

Дағдысы болу – білім алушылармен жұмыста орындаушылық қызметтің практикалық 

дағдыларын пайдалану; оқу-педагогикалық және әдістемелік әдебиетті пайдалану; білім беру 

процесінде қажетті техникалық құралдарды пайдалану 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Пән практикалық материалдың дәйекті дамуын ескере отырып, оны теориялық 

ұстанымдармен нығайтады және үш бөлімнен тұрады: 

1. Классикалық би теориясы мен әдістемесі (теориялық сабақтар) 

2. Классикалық бидің қозғалысын зерттеу әдістемесі (практикалық сабақтар) 

3. Педагогикалық жұмыс әдістемесі (практикалық сабақтар) 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

Модуль бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау: 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Базарова Н.П. Азбука классического танца / Н.П. Базарова, В.П. Мей. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2006. – 240 с. 

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. – Санкт-Петербург-Москва: 

Лань, 2007. – 192 с. 

3. Нарская Т.Б. Классический танец: учеб. метод. пособие / Т.Б. Нарская. –Челябинск: 

ЧГАКИ, 2005. – 154 с. 

4. Тарасов Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства/ Н.И. Тарасов. – 

Санкт-Петербург – Москва: Лань, 2005. – 512 с. 

5. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. – Ленинград: Искусство, 1975. – 184 с. 

6. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю.Н. Григорович. – Москва: Сов. энцикл., 1981. – 623 с. 

7. Блок Л.Д. Классический танец: История и современность / Л.Д. Блок. – Москва: Искусство, 

1987. – 556 с. 



8. Валукин М.Е. Эволюция движения в мужском классическом танце: учебное пособие / М.Е. 

Валукин. – Москва: ГИТИС, 2007. –248 с. 

9. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. – Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки,2008. – 352 с. 

10. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах / С.Н. Головкина. – Москва: 

Искусство, 1989. – 160 с. 

 

Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 2 

Коды және атауы пәннің PPR 3217 / Қойылым жұмысының практикумы 

Семестр 5 семестр 

Пән кредиттерінің саны 3 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Кульбекова А.К. – профессор 

Садыкова А.А. – аға оқытушы 

Кабдусова Д.Е. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 0 / п – 15 / соөж – 30 / сөж – 30 

Пререквизиттер Оқу практикасы 

Постреквизиттер Педагогикалық практика 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – би қойылымының композициясымен және жаңа хореографиялық шығарманы 

немесе концерттік бағдарламаны қою бойынша жұмыстармен танысу. 

Білуге – бидің драматургиясы мен қойылымымен жұмыс істеудің теориялық және 

практикалық әдістері, принциптері мен жүйелері, музыкалық және хореографиялық 

драматургияның қарапайым негіздері, негізгі стилистикалық ерекшеліктері, балетмейстердің 

жеке жазуы. 

Білу – білімді біріктіру арқылы алынған ақпарат негізінде шешім қабылдау және шешім 

қабылдау, шығармашылық ойлау және дәлелдеу және өз көзқарасын білдіру. 

Дағдысы болу – қойылым және репетиторлық жұмыс туралы білімді практикада қолдану, 

аралас өнердің ерекшеліктерін – музыка, кескіндеме, сәулет, кино және т. б. түсіну қабілетін 

көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Пәнді меңгеру процесінде мынадай тақырыптар қамтылады: хореографиялық өнердің түрлері, 

нысандары мен жанрлары, балетмейстер және оның қызмет саласы, балетмейстердің жаңа 

тұрпаттағы жеке қасиеттері, хореографиялық шығарманың түпкі ойы, драматургияның негізгі 

заңдары және оларды хореографиялық шығармада қолдану, қоюшының орындаушылармен 

жұмысы, хореографиялық бейнені жасау бойынша балетмейстердің жұмысы. 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

Модуль бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау: 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 



- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца: учеб. пособие / 

А.В. Мелехов; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2015, 128 с. 

2. Захаров Р. Искусство балетмейстера [Текст] / Р. Захаров. – М.: Искусство, 1954. – 393 с. 

3. Смирнов И. Искусство балетмейстера [Текст] / И. Смирнов. – М.: Просвещение, 1986. – 

190 с. 

4. Смирнов И. Работа балетмейстера над хореографическим произведением [Текст] / И. 

Смирнов. – 71 с. 

Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 2 

Коды және атауы пәннің MRHK 3217 / Хореографиялық ұжымды басқару 

әдістемесі 

Семестр 5 семестр 

Пән кредиттерінің саны 3 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Кульбекова А.К. – профессор 

Садыкова А.А. – аға оқытушы 

Кабдусова Д.Е. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 0 / п – 15 / соөж – 30 / сөж – 30 

Пререквизиттер Оқу практикасы 

Постреквизиттер Педагогикалық практика 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – студенттерде хореографиялық ұжымдардың көркемдік жетекшілері ретінде 

кәсіби қызмет үшін қажетті білімнің, іскерліктің, дағдылардың жеткілікті көлемін 

қалыптастыру. 

Білуге – халықтың түрлі топтарын тәрбиелеудің өзекті міндеттері, оның бағытын ескере 

отырып, ұжым сабақтарын өткізу әдістемесі, онда Қазақстан Халықтарының мәдени мұрасын 

трансляциялау және сақтау тәсілдері, халықтық көркем шығармашылықтың әртүрлі 

түрлеріндегі жетістіктер, басшы қызметінің аспектілері( ұйымдастырушылық, оқу-тәрбиелік, 

шығармашылық жұмыс); көркемөнерпаздар хореографиялық ұжымының қатысушы 

балаларының жас ерекшеліктері; хореографиялық шығармашылықта қолданылатын 

педагогикалық құралдар мен тәсілдер, би композициясының негіздері және сахналық 

костюмге қойылатын талаптар 

Білу – хореографиялық ұжымдардың жетекшілеріне арналған әдістемелік құралдармен, 

психологиялық-педагогикалық және басқа да оқу және өнертану әдебиеттерімен жұмыс істеу, 

халықтық көркем мәдениет саласындағы қазіргі заманғы процестер, құбылыстар мен 



тенденциялар туралы эмпирикалық ақпаратты жинау, жинақтау және талдау; оқу 

бағдарламасын, күнтізбелік-тақырыптық және ұжым жоспарларының басқа да түрлерін 

құрастыру, халықтық көркем мәдениетті және халықтық көркем шығармашылықты 

дамытумен айналысатын мекемелер мен ұйымдардың әкімшілік-ұйымдастырушылық 

қызметін жоспарлау және жүзеге асыру, ұжым қатысушыларының жас ерекшеліктеріне 

байланысты сабақты логикалық және сауатты құру және өткізу, орындаушылармен 

қойылымдық жұмысты жүзеге асыру, орындаушылар алдында хореографиялық 

композициялардың мағыналық жүктемесін, бейнелілігі мен музыкалылығын ашу 

Дағдысы болу – халықтың әртүрлі топтарын тәрбиелеудің өзекті міндеттерін білу, қоғамның 

рухани-адамгершілік мәдениетін және ұлттық-мәдени қарым-қатынастарды дамыту, 

педагогикалық жұмыс әдістемесі, халықтық көркем мәдениет саласындағы қазіргі заманғы 

процестер, құбылыстар мен үрдістер туралы эмпирикалық ақпаратты жинау, қорыту және 

талдау дағдысы, қойылымдық және дайындық жұмыстарының әдістемесі, білім алушылардың 

жеке және кәсіби табысты қалыптасуы үшін қолайлы психологиялық-педагогикалық 

жағдайлар жасау дағдысы, қозғалыстарды орындау әдістемесі мен техникасы,; оқу және би 

комбинацияларын құрастыру, көркем би композицияларын құрастыру және оларды көркем 

безендіру дағдылары. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

"Хореографиялық ұжым"түсінігі. Хореографиялық шығармашылық дәстүрлері. 

Хореографиялық шығармашылықтың жанрлық және түрлік бағыттарының әртүрлілігі. 

Хореографиялық ұжымдардың түрлері мен түрлері. Хореографиялық ұжымды 

ұйымдастырудың негізгі принциптері. Хореографиялық ұжымның қалыпты жұмыс істеуі 

үшін қажетті жағдайлар. Бөлменің жабдықтары. Дайындық костюміне қойылатын талаптар. 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Морозов А.В. Управленческая психология: учебное пособие для вузов / А.В. Морозов. – 4-

е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2008. – 286 с. 

2. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. – 4-е изд., 

испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. –544 

с. (Электронный ресурс, режим доступа – свободный, библиотека ТГПУ). 

3. Фомичев А.Н. Исследование систем управления [Текст]: учебник для бакалавров / А.Н. 

Фомичев. – Москва: Дашков и К´, 2013. – 346 с. 

4. Бухвостова Л.В. Балетмейстер и коллектив: учебное пособие / Л.В. Бухвостова, Н.И. 

Заикин, С.А. Щекотихина. – Орел, 2007. – 248 с. 

5. Богданов Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным коллективом: 



Учебно-методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2011. – 160 с. 

6. Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник для высших и средних учебных 

заведений / А.Я. Ваганова. – СПб.: Лань, 2007. – 191 с. 

7. Громова Е.Н., Громов Ю.И., Гавликовский Н.Л. Основы подготовки специалистов-

хореографов: хореографическая педагогика: учебное пособие для вузов. Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет профсоюзов. / Е.Н. Громова, Ю.И. Громов, Н.Л. Гавликовский. – 

СПб.: издательство Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 2006. 

8. Ерохина О.В. Школа танцев для детей / О.В. Ерохина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 

223 с. 

9. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности: Учебно-методическое 

пособие / А.Д. Жарков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГУК, 2002. – 287 с.  

10. Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим 

коллективом: Учеб. Пособие / ЧГАКИ. – Челябинск, 2004. – 58 с. 

 

Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 3 

Коды және атауы пәннің TMPNST (5) 3219 / Халықтық-сахналық биді 

оқытудың теориясы мен әдістемесі (5 жылдық оқу) 

Семестр 5 семестр 

Пән кредиттерінің саны 3 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Кабдусова Д.Е. – факультет деканының орынбасары 

Кульбекова А.К. – профессор 

Алишева А.Т. – профессор 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 0 / п – 15 / соөж – 30 / сөж – 30 

Пререквизиттер Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (4 жылдық оқу) 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – халықтық-сахналық би бойынша хореографиялық ұжымдарда сабақ өткізу 

теориясы мен әдістемесін игеру, болашақ хореограф-мамандарды халықтық-сахналық 

хореография және педагогикалық қызмет саласындағы кәсіби қызметке даярлау 

Білуге – оқытудың әртүрлі оқу кезеңдерінде халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы 

мен әдістемесі, 5 жылдық оқу бағдарламасы бойынша зал ортасында станокта Жеке оқу 

комбинацияларын, кеңейтілген комбинациялар мен этюдтерді құрастырудың әдістемелік 

тәсілдері 

Білу – барлық бөлімдер бойынша оқу материалдарын іс жүзінде көрсету, халықтық-сахналық 

биді оқыту және орындау әдістемесінде бағдарлану, оқу комбинациялары мен тұтас 

сабақтарды құрастыру, сабақты сүйемелдеуге арналған музыкалық материалды таңдауда 

Дағдысы болу – халықтық-сахналық би сабағын және жеке оқу комбинацияларын 

теориялық-әдістемелік талдау, музыкалық сүйемелдеуді таңдау, оқу материалын, 

комбинацияларды, халықтық-сахналық бидің жекелеген қимылдарын әдістемелік 

орналастыру, халықтық-сахналық би бөлімдерін әдістемелік-құрылымдық және мазмұндық 

талдау 



Пәннің қысқаша мазмұны 

«Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі (5 жылдық оқу)» – білім жүйесі, 

классикалық хореографиялық өнер жүйесінің ерекше құралдары мен әдістерінің тарихи 

қалыптасқан жиынтығы – педагогикалық пән болып табылады. Жалпы педагогиканың 

заңдылықтарына бағына отырып, би педагогикасы дидактикалық принциптерге сүйенеді: 

тәрбиелік оқыту, оқу материалының ғылыми және қол жетімділігі, жаңа материалды 

зерттеудегі көрнекілік, білім, білік және дағдылардың беріктігі, оқушылардың 

шығармашылық белсенділігінің белсенділігі, олардың дербестігі, оқу материалының білім 

алушылардың өмірі мен мүдделерімен байланысы. Халықтық-сахналық биді оқыту 

әдістемесінің пәні оқыту процесі, білім алушылардың оқу қызметін ұйымдастыру және 

басқару бойынша оқытушының педагогикалық қызметі болып табылады. Маманды 

даярлаудың кәсіптік білім беру бағдарламасы тарихи қалыптасқан және мәдениет үшін 

маңызы бар классикалық хореографиялық өнер жүйесі арқылы іске асырылады және 

хореографиялық пәндер оқытушыларын даярлауды қамтамасыз етеді. Маман келесі негізгі 

талаптардан тұратын кәсіби қызметтің келесі салалары мен объектілерін анықтайды, ол 

педагогикалық, шығармашылық, дайындық, қойылым, ұйымдастырушылық және 

басқарушылық қызметке дайын болуы керек. 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

Модуль бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау: 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец. 

Ч. I. – М., 1976. 

2. Климов А. Основы русского народного танца. – М., 1981. (2-е изд., М., 1994.)  

3. Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. Основы характерного танца. – Л. –М., 1939. 

4. Надеждина Н. Русские танцы. – М., 1950. 

5. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. – М., 1972. 

6. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно-сценического танца. – СПб., 1996. 

7. Ткаченко Т. Народный танец. – М., 1967. 

8. Венгерские народные танцы // Хореогр. ред. Л. Голованов. – М.: Искусство, 1960. 

9. Гвамарадзе Л. Грузинский народный танец. – Тбилиси, 1962. 

10. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. – М., 1976. 

Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 3 

Коды және атауы пәннің MOPNST(5) 3219 / Халықтық-сахналық биді 

оқытудың әдістемелік негіздері (5 жылдық оқу) 

Семестр 5 семестр 



Пән кредиттерінің саны 3 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Кабдусова Д.Е. – факультет деканының орынбасары 

Кульбекова А.К. – профессор 

Алишева А.Т. – профессор 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 0 / п – 15 / соөж – 30 / сөж – 30 

Пререквизиттер Халықтық-сахналық биді оқытудың әдістемелік 

негіздері (4 жылдық оқу) 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – халықтық-сахналық би бойынша хореографиялық ұжымдарда сабақ өткізу 

әдістемесін игеру, болашақ хореограф-мамандарды халықтық-сахналық хореография және 

педагогикалық қызмет саласындағы кәсіби қызметке даярлау 

Білуге – оқытудың әртүрлі оқу кезеңдерінде халықтық-сахналық биді оқыту әдістемесі, 5 

жылдық оқу бағдарламасы бойынша зал ортасында станокта Жеке оқу комбинацияларын, 

кеңейтілген комбинациялар мен этюдтерді құрастырудың әдістемелік тәсілдері 

Білу – барлық бөлімдер бойынша оқу материалдарын іс жүзінде көрсету, халықтық-сахналық 

биді оқыту және орындау әдістемесінде бағдарлану, оқу комбинациялары мен тұтас 

сабақтарды құрастыру, сабақты сүйемелдеуге арналған музыкалық материалды 

Дағдысы болу – халықтық-сахналық би сабағын және жеке оқу комбинацияларын 

әдістемелік талдау, музыкалық сүйемелдеуді таңдау, оқу материалын, комбинацияларды, 

халықтық-сахналық бидің жекелеген қимылдарын әдістемелік орналастыру, халықтық-

сахналық би бөлімдерін әдістемелік-құрылымдық және мазмұндық талдау 

Пәннің қысқаша мазмұны 

«Халықтық-сахналық биді оқытудың әдістемелік негіздері (5 жылдық оқу)» – білім жүйесі, 

классикалық хореографиялық өнер жүйесінің ерекше құралдары мен әдістерінің тарихи 

қалыптасқан жиынтығы – педагогикалық пән болып табылады. Жалпы педагогиканың 

заңдылықтарына бағына отырып, би педагогикасы дидактикалық принциптерге сүйенеді: 

тәрбиелік оқыту, оқу материалының ғылыми және қол жетімділігі, жаңа материалды 

зерттеудегі көрнекілік, білім, білік және дағдылардың беріктігі, оқушылардың 

шығармашылық белсенділігінің белсенділігі, олардың дербестігі, оқу материалының білім 

алушылардың өмірі мен мүдделерімен байланысы. Халықтық-сахналық биді оқыту 

әдістемесінің пәні оқыту процесі, білім алушылардың оқу қызметін ұйымдастыру және 

басқару бойынша оқытушының педагогикалық қызметі болып табылады. Маманды 

даярлаудың кәсіптік білім беру бағдарламасы тарихи қалыптасқан және мәдениет үшін 

маңызы бар классикалық хореографиялық өнер жүйесі арқылы іске асырылады және 

хореографиялық пәндер оқытушыларын даярлауды қамтамасыз етеді. Маман келесі негізгі 

талаптардан тұратын кәсіби қызметтің келесі салалары мен объектілерін анықтайды, ол 

педагогикалық, шығармашылық, дайындық, қойылым, ұйымдастырушылық және 

басқарушылық қызметке дайын болуы керек. 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 



Несие алу шарттары 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец. 

Ч. I. – М., 1976. 

2. Климов А. Основы русского народного танца. – М., 1981. (2-е изд., М., 1994.)  

3. Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. Основы характерного танца. – Л. –М., 1939. 

4. Надеждина Н. Русские танцы. – М., 1950. 

5. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. – М., 1972. 

6. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно-сценического танца. – СПб., 1996. 

7. Ткаченко Т. Народный танец. – М., 1967. 

8. Венгерские народные танцы // Хореогр. ред. Л. Голованов. – М.: Искусство, 1960. 

9. Гвамарадзе Л. Грузинский народный танец. – Тбилиси, 1962. 

10. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. – М., 1976. 

 

Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 4 

Коды және атауы пәннің MPDKT 3220 / Дуэт-классикалық биді оқыту 

әдістемесі 

Семестр 5 семестр 

Пән кредиттерінің саны 3 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Кайыр Ж.У. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 0 / п – 15 / соөж – 30 / сөж – 30 

Пререквизиттер Орта сыныптарда классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (4 жылдық оқу) 

Постреквизиттер TМPDT 3224 / Дуэт-классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі / TPDT 3224 / Дуэт биінің 

теориясы мен практикасы 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – болашақ хореограф-мамандарды классикалық хореографияның кәсіби қызметіне 

даярлау 



Білуге – оқу комбинациялары мен қозғалыстарының құрылымы мен музыкалық орналасуы, 

негізгі ұғымдар: темп, форс, итеру, тепе-теңдік 

Білу – би кеңістігін сауатты пайдалану, теориялық білімді практикада қолдану 

Дағдысы болу – оқу мысалдарын құрастыру, концертмейстермен және шығармашылық 

хореографиялық ұжыммен жұмыс 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Дуэтті-классикалық бидің композициялық құрылысы; қолдауды зерделеу кезіндегі оқу 

мысалдарын күрделендіру әдістемесі; қолдау тәсілдерін зерделеу және игеру әдістемесі; 

реквизиттермен және атрибуттармен жұмыс; қимыл мен қолдауды дамыту қағидаттары; оқу 

мысалдарын құрастыру; концертмейстермен жұмыс істеу әдістемесі; дуэтті-классикалық 

бидің дайындық жұмыстары үшін музыкалық материалды іріктеу 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

Модуль бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау: 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. – СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 192 с. 

2. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. – Москва, 2004.  

3. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. – Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. – 352 с. 

4. Ермаков Д.А. В вихре вальса / Д.А. Ермаков. – Донецк: АСТ, 2003 – 61 с.  

5. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов – 

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. – 136 с. 

6. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. – М.: 

Просвещение, 1985 – 222 с.  

7. Руднева С. Музыкальное движение / С. Руднева. – СПб.: Гуманитарная академия, 2000.  

8. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие / 

Серебренников Н.Н. – Ленинград: Искусство, 1979. – 151 с. 

9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца / Н. Стуколкина. – Москва, 

1972. 

Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 4 

Коды және атауы пәннің MОPDKT 3220 / Дуэтті-классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері 

Семестр 5 семестр 

Пән кредиттерінің саны 3 



Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Кайыр Ж.У. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 0 / п – 15 / соөж – 30 / сөж – 30 

Пререквизиттер Орта сыныптарда классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (4 жылдық оқу) 

Постреквизиттер TМPDT 3224 / Дуэт-классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі / TPDT 3224 / Дуэт биінің 

теориясы мен практикасы 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – болашақ хореограф-мамандарды классикалық хореографияның кәсіби қызметіне 

даярлау 

Білуге – оқу комбинациялары мен қозғалыстарының құрылымы мен музыкалық орналасуы, 

негізгі ұғымдар: темп, форс, итеру, тепе-теңдік 

Білу – би кеңістігін сауатты пайдалану, теориялық білімді практикада қолдану 

Дағдысы болу – оқу мысалдарын құрастыру, концертмейстермен және шығармашылық 

хореографиялық ұжыммен жұмыс 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Дуэтті-классикалық бидің композициялық құрылысы; қолдауды зерделеу кезіндегі оқу 

мысалдарын күрделендіру әдістемесі; қолдау тәсілдерін зерделеу және игеру әдістемесі; 

реквизиттермен және атрибуттармен жұмыс; қимыл мен қолдауды дамыту қағидаттары; оқу 

мысалдарын құрастыру; концертмейстермен жұмыс істеу әдістемесі; дуэтті-классикалық 

бидің дайындық жұмыстары үшін музыкалық материалды іріктеу 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. – СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 192 с. 

2. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. – Москва, 2004.  



3. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. – Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. – 352 с. 

4. Ермаков Д.А. В вихре вальса / Д.А. Ермаков. – Донецк: АСТ, 2003 – 61 с.  

5. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов – 

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. – 136 с. 

6. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. – М.: 

Просвещение, 1985 – 222 с.  

7. Руднева С. Музыкальное движение / С. Руднева. – СПб.: Гуманитарная академия, 2000.  

8. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие / 

Серебренников Н.Н. – Ленинград: Искусство, 1979. – 151 с. 

9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца / Н. Стуколкина. – Москва, 

1972. 

 

Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 5 

Коды және атауы пәннің TMPVT 3221 / Шығыс биін оқытудың теориясы мен 

әдістемесі 

Семестр 5 семестр 

Пән кредиттерінің саны 5 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Саитова Г.Ю. – профессор 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 0 / п – 30 / соөж – 45 / сөж – 60 

Пререквизиттер Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 

(әйелдер сыныбы) 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – залдың ортасында экзерсис үшін әдістемелік сауатты комбинацияларды және би 

эскиздерін жасауға үйрету. 

Білуге – пән бойынша бағдарламалық материал. Шығыс биін оқыту әдістемесі. 

Бағдарламалық қозғалыстар мен элементтердің музыкалық орналасуы. Шығыс биінің шығу 

тегі және оның жалпы ұлттық хореографиялық өнердің дамуындағы орны. 

Білу – осы модуль бойынша алған практикалық және теориялық білімдерін практикада 

қолдану, шығыс билерін орындау мәнерінде ұлттық колоритті жеткізу, оқу мысалдарын 

талдау, сабақта олардың практикалық қолданылуын көрсету, өз бетінше жұмыс істеу, 

орындаушылармен жұмыс істеу, қателерді көру және түзету. 

Дағдысы болу – оқыту және орындау, концертмейстермен, музыкалық материалмен, осы 

деңгей бойынша шығыс биін орындау техникасында жұмыс істеу 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Шығыс биінің тарихы мен дамуы. Шығыс биінің сахналық көрінісі, стилі, мінезі мен тәсілі. 

Шығыс биінің негізі. Шығыс биінің бағдарламалық материалын зерттеу әдістемесі. Шығыс 

биінің шығу тегі және оның жалпы хореографиялық өнердің дамуындағы орны. Шығыс биін 

оқыту әдістемесі мен әдістемелік талаптарын қалыптастыру. Оқу мысалдарын құрастыру 



әдістемесі, оларды орындаушыларда көрсету және практикалық жүргізу. Қателерді көру және 

түзету әдістері. 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

Модуль бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау: 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Саитова Г. Методика преподавания восточного танца. Учебник. – Алматы, 2015 

2. Саитова Г., Шубладзе О. Восточные танцы: Методическое пособие. – Алматы, 2007. 

3. Саитова Г. Ю. Уйгурский сценический танец (на материале спектаклей и концертных 

программ Уйгурского театра г. Алматы): дисс. канд. искусств.: 17.00.01. – Алматы: Ин-т лит-

ры и иск-ва им. М. О. Ауэзова, 2005 

4. Авдеева Л. А. Танцевальное искусство Узбекистана. – Ташкент: Гос. Изд-во худож. лит-ры 

Узбекской ССР, 1963 

5. Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн. І: Узбекское 

традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. – Ташкент, 2001 

Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 5 

Коды және атауы пәннің TMPST 3221 / Қазіргі биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі 

Семестр 5 семестр 

Пән кредиттерінің саны 5 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Агзамова Д.О. – аға оқытушы; 

Кабдусова Д.Е. – деканының орынбасары 

Оқыту тілі орыс / ағылшын 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 0 / п – 30 / соөж – 45 / сөж – 60 

Пререквизиттер Орта сыныптарда классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (4 жылдық оқу) 

Постреквизиттер Оқыту әдістемесі, заманауи бидің композициясы мен 

практикасы 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 



Мақсаты – қазіргі заманғы биді оқытудың теориясы мен әдістемесін меңгеру; сауатты 

практикалық орындауды жүзеге асыру; музыкалық және пластикалық мәнерлілікті дамыту 

Білуге – қазіргі заманғы би терминологиясын, нысандарын, стильдері мен техникаларын; 

қазіргі заманғы биді оқытудың теориясы мен әдістемесін; қазіргі заманғы би сабағын 

музыкалық сүйемелдеудің ерекшеліктерін; оқу мысалдарын жасау, хореографиялық 

композициялар, қазіргі заманғы би этюдтері мен сабақтарын құру және өткізу принциптерін. 

Білу – қазіргі заманғы бидің практикалық орындалуына бақылау жүргізу; қазіргі заманғы 

бидің формалары, стильдері мен техникаларын анықтау; қазіргі заманғы бидің 6-ға келу 

теориясы мен әдістемесін түсіндіру; оқытудың өз әдістерін талдау және жетілдіру 

Дағдысы болу – қазіргі заманғы биді оқыту; қазіргі заманғы биді орындаудағы қателерді 

анықтау және түзету 

Пәннің қысқаша мазмұны 

"Қазіргі биді оқытудың теориясы мен әдістемесі" курсы білім алушыларды дайындықтың 

барлық деңгейлерінде кәсіби оқу орындарында және би ұжымдарында қазіргі заманғы биді 

оқытуды жүзеге асыруға дайындайды. Заманауи хореографияның түрлі бағыттарын орындау 

техникасы бойынша практикалық, әдістемелік дағдыларды қалыптастырады; кәсіби 

орындаушылық, педагогикалық дағдылар; музыкалық сүйемелдеудің ерекшелігін меңгереді; 

дене пластикасы арқылы мінезді, мәнерді жеткізеді. Оқу процесінің құрамдас бөлігі ретінде 

импровизацияның әртүрлі түрлерін оқу мысалдарын құрастыру, Заманауи би сабағын, 

хореографиялық композициялар мен этюдтерді құру дағдыларын игереді. 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

Модуль бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау: 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Базарова Н. Классический танец. - Л., 1984 

2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. -  С.-Пб, Лань, Планета Музыки, 2005 

3. Валукин Е. Система мужского классического танца. - М., ГИТИС, 1999 

4. Валукин М. Эволюция движений в мужском классическом танце. - М., ГИТИС, 2007 

5. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах. - М., 1989 

6. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки. – М.: 

Новое слово, 2004 

7. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии: методическое пособие. - Ижевск: 

изд-во Удм. ун-та, 1992 

8. Жакипова К.М. Би өнерінің әліппесі. – Алматы, 2005 

9. Ивлева Л. Анатомо-физиологические особенности обучения хореографии: учебно-

методическое пособие. Челябинск: ЧГАКИ, 2005 



10. Костровицкая В. Классический танец. Слитные движения. Под редакцией Вагановой А. – 

М., 1961 

11. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. – Л., 1981 

12. 12.Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. – Л., 1976 

13. Мессерер А. Уроки классического танца. – М., 1967 

14. Мориц В., Тарасов Н., Чекрыгин А. Методика классического тренажа. - М.; Л., 1940 

15. Пестов П.А. Аллегро в классическом танце. Раздел заносок. – М: МГХИ, 1994 

16. Пестов П.А. Уроки классического танца. 1 курс. Вся Россия, 1999 

17. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. – С.-Пб, 2005 

 

Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 6 

Коды және атауы пәннің KG 3223 / Компьютерлік сауаттылық 

Семестр 5 семестр 

Пән кредиттерінің саны 3 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 15 / п – 0 / соөж – 30 / сөж – 30 

Пререквизиттер Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – болашақ хореограф-мамандарды компьютерлік технологиялар саласындағы 

кәсіби қызметке даярлау 

Білуге – Microsoft word, Microsoft excel, Powerpoint, canvas және т. б. компьютерлік 

бағдарламалары. 

Білу – құжаттарды Microsoft word, Microsoft excel, Powerpoint, canvas және т. б. бағдарламалар 

аясында дайындау. 

Дағдысы болу – Microsoft word, Microsoft excel, Powerpoint, canva және т. б. компьютерлік 

бағдарламаларды меңгерудің қарапайым дағдыларын көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Microsoft word, Microsoft excel, Powerpoint, canva және т.б. компьютерлік бағдарламаларды 

меңгерудің қарапайым дағдыларын меңгеру. Компьютерлік сауаттылық ақпараттық қоғам 

және компьютерлендіру туралы білім, гибридті интеллект құрудың табыстылығын 

қамтамасыз ететін компьютерді және жеке қасиеттерді пайдалана білу мен дағдысын береді. 

Бұл компьютерді танымдық іс-әрекет құралы ретінде кеңінен қолдануға мүмкіндік береді, 

ақпаратты сақтау және ұсыну мүмкіндіктерін кеңейтеді, оқытудың мотивациясын күшейтеді, 

жүйелі өзін-өзі бақылау мен іс-әрекеттің көрінісін жүзеге асыруға мүмкіндік береді, 

психотерапиялық функцияларды орындайды, әл-ауқат пен өзін-өзі Растауды арттырады. 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 



Несие алу шарттары 

Модуль бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау: 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Абрамова, Г.С. Психология человеческой жизни [Текст]: Учебное пособие для вузов. / 

Г.С.Абрамова // - М.: «Академия», 2002. -224 с 

2. Возрастная психология (раздел) / Психология: Учебник для педагогических вузов / Под 

ред. Б.А. Сосновского //. - М.: Высшее образование, 2008. - 660 с 

3. Ершов, А.П. От компьютерной грамотности учащихся к информационной культуре 

общества [Текст] / А.П. Ершов // Коммунист. - 1988. - № 2. С 82-92. 

4. Занков Л.В. Избранные педагогические труды [Текст] / Л.В. Занков // - М: Педагогика, 1988. 

- 192с. 

5. Каптелинин, В.Н. Психологические проблемы формирования компьютерной грамотности 

школьников [Текст] / В.Н. Каптелин // Вопросы психологии. - 1986. - №5. - С. 60-64. 

6. Кёршан Б. Основы компьютерной грамотности [Текст] / А. Новембер, Дж. Стоун // - М., 

1995., 254 с. 

7. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: Развитие человека от рождения до поздней 

зрелости [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.Н. Колюцкий // - М.: ТЦ Сфера, 2001. - 464 с. 

8. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики [Текст]: учебное пособие по 

информатике для студентов пед. вузов. / И.Г. Семакин, Е.К Хеннер // - М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. - 511 с. 

9. Лейтес Н. С Умственные способности и возраст [Текст] / Н.С Лейтес //. - М., - 1971. - 44 c. 

10. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения 

(педагогическая наука реформе школы) [Текст] / Е.И. Машбиц // - М: Педагогика, 1988. 192с. 

11. Монахов В.М. Психолого-педагогические проблемы обеспечения компьютерной 

грамотности учащихся [Текст] /В.М. Монахов // Вопросы психологии. - 1985. - №3. - С.14-22. 

12. Морозов О. На повестке дня новый этап формирования компьютерной грамотности 

[Текст] / О. Морозов // Мир ПК. - 1998. - №3 

13. Хребтов В.А. Информатика для младших школьников. [Текст] /В.А. Хребетов // - СПб: 

Издательский дом «Әдебиет», 2006. - 64с. 

14. Христочевский С.А. Компьютерлік сауаттылық, что это такое? // Информатика и 

Компьютерлік сауаттылық [Текст] / Под ред. Б.Н. Наумова //. М., Наука, 1988. С.36-38. 

15. Фёдорова О.И. Новые задачи в преподавании информатики в современной школе [Текст] 

/ О.И. Фёдорова // - М.: Педагогика, - 2001. - №5. 

16. Чечель, И. Сельская школа: проблемы профессионального самоопределения 

старшеклассников / И. Чечель // Директор школы. - 1993. №2. - С .58-69. 

17. Эльконин, Д.Б. Психология развития [Текст] Учеб. пособие для вузов / Д.Б. Эльконин // - 

М.: Издательский центр «Академия», 2001 - 144 с. 



18. Эльконин, Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах [Текст] /Под ред. Фельдштейна. 

// - М.: Воронеж, 1997 - 416 с. 

19. Энциклопедия информационного общества [Электронный ресурс] - Электронные 

текстовые данные. - Режим доступа: // http://wiki.iis.ru 

20. Актуальные вопросы информатизации образования в условиях сельской школы 

[Электронный ресурс] - Электронные текстовые данные. - Режим доступа: // 

http://festival.1september.ru/articles/311784/ 

Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 6 

Коды және атауы пәннің RII 3223 / Ақпараттық көздермен жұмыс 

Семестр 5 семестр 

Пән кредиттерінің саны 3 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 15 / п – 0 / соөж – 30 / сөж – 30 

Пререквизиттер Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – интернет-ресурстар, кітапхана жүйелері және т. б. көмегімен іздеу қызметін 

игеру. 

Білуге – түрлі ресурстардың көмегімен зерттеу жұмысының әдіснамасы; 

Білу – Google, Яндекс және т. б. іздеу жүйелерінде, электрондық кітапхана жүйелерінің 

платформаларында бағдарлану; алынған ақпаратты талдау, өз ақыл-ойыңыздың 

қорытындыларын өңдеу және шығару; 

Дағдысы болу – Google, Яндекс және т. б. жүйелеріндегі, электрондық кітапханалық жүйелер 

платформаларындағы іздеу және зерттеу жұмыстары; 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Google, Яндекс және т.б. іздеу жүйелерінде, электрондық библиттік жүйелер 

платформаларында бағдарлау; алынған ақпаратты талдау, жеке ақыл-ой қорытындыларын 

өңдеу және шығару. Ақпараттық көздермен жұмыс істеудің үш жалпы ережесін анықтауға 

болады: 

1. Магистранттың көзіне түскен әрбір дереккөз библиографиялық тұрғыдан дәл сипатталуы 

керек. 

2. Дәйексөз пайдаланылған дереккөзді және бет нөмірлерін міндетті түрде көрсете отырып 

дұрыс жүргізілуі керек. 

3. Диссертация мәтінін жазу кезінде жеке ақпарат көздері арасындағы байланысты көрсету 

қажет. 

Қажетті әдебиеттерді іздеу-ұзақ жұмыс. Оның маңызы зор, өйткені оқу-зерттеу жұмысының 

сапасы жарияланған материалды зерттеудің толықтығына байланысты болады. Кітапханада 

жұмысты энциклопедия мен арнайы сөздіктерге жүгінуден бастаған дұрыс. 

Энциклопедияның мақалаларында белгілі бір мәселенің мәні туралы қысқаша ақпарат қана 



емес, сонымен бірге онда жарияланған негізгі жұмыстардың тізімі де бар. Зерттеу тақырыбы 

бойынша жалпы ақпарат алғаннан кейін сіз кітапхана каталогтарына бара аласыз. 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Антошин М.К. Учимся работать на компьютере. М.: Айрис-Пресс, 2005. 

2. Библиографическое описание электронных ресурсов. Методические рекомендации / Сост.: 

Т. А. Бахтурина, И. С. Дудник, Л. Д. Плохоцкая; Редкол.: Н. Н. Каспарова (отв. ред.), Р. А. 

Круглова, Н. В. Сарычева (ГПНТБ России), Д. В. Перепелица; РГБ, Межрегиональный 

комитет по каталогизации // Российская Государственная библиотека [Электрон. ресурс]: 

Офиц. сайт / РГБ. - М.: РГБ, 1998. - Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.rsl.ru/pub/erdes.htm 

3. Гецов Г.Г. Работа с книгой: рациональные приемы. М.: Книга, 1984. 120 с. 

4. Гузик Н.П. Учись учиться. М., 1981. 

5. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. М., 1986. 

6. Князева М. Ключ к самосозиданию. М., 1990. 

7. Корсаков И.А. и др. Наедине с памятью. М., 1984. 

8. Кушнир А.М. Азбука чтения. М., 1996. 

9. Лапп Д. Вспомнить все. М., 1994. 

10. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия Интернет. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 

11. Лезер Ф. Рациональное чтение: быстрое и основательное. М., 1980. 

12. Львов С.Л. Книга о книге: Для учащихся ст классов. М.: Просвещение, 1980. 208 с. 

13. Николаева Л.Л. Учись быть читателем. М.: Просвещение, 1982. 192 с. 

14. Пинский В.А. Азбука учебного труда. М., 1988. 

15. Поварнин С.И. Как читать книги. М.: Книга, 1978. 53 с. 

16. Подготовка и оформление курсовых, дипломных, реферативных и диссертационных 

работ: методическое пособие / Сост. И.Н. Кузнецов. Мн: Харвест, 1999. 

17. Смородинская М.Д., Маркова Ю.П. О культуре чтения: Что нужно Білуге каждому. М.: 

Книга, 1984. 88 с. 

18. Учимся учиться / Под ред. А.М. Зимичева. Л., 1990. 

19. Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда. М., 1987 

20. Чирва А. Учись учиться. М., 1977. 

 

Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 7 

Коды және атауы пәннің II 3311 / Өнер тарихы 

Семестр 5 семестр 



Пән кредиттерінің саны 4 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Джумасеитова Г.Т. – профессор 

Садыкова А.А. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 30 / п – 0 / соөж – 45 / сөж – 30 

Пререквизиттер Шетелдік және отандық хореография тарихы II 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – танымдық және кәсіби қызметте өнер тарихы саласындағы базалық білімді 

пайдалану қабілеті; заманауи білім беру және ақпараттық технологияларды пайдалана 

отырып, жаңа білім алу қабілеті; тиісті әлеуметтік, ғылыми және этикалық проблемалар 

бойынша пайымдауларды қалыптастыру үшін қажетті деректерді заманауи ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып жинау, өңдеу және түсіндіру қабілеті. Өнер тарихын 

талдауға тұжырымдамалық аппаратты, принциптер мен әдістерді игеру; студенттерді 

бейнелеу өнері шығармаларының қалыптасуымен, қалыптасуымен таныстыру; әлемдік 

өнердегі көркемдік стильдер мен бағыттардың қалыптасуы мен даму тарихын зерделеу 

Білуге – өнер тарихының негізгі дәуірлері, олардың хронологиясы, жекелеген елдер мен 

аймақтардың өнері, фактілер, оқиғалар, маңызды көркем ескерткіштер мен шеберлер, тарихи 

процестің өзара әсер ету заңдылықтары және әлемдік мәдениеттің дамуы, өнердегі стильдің 

негізгі сипаттамалары және оның көріністері 

Білу – сабақтас гуманитарлық ғылымдардың, жаратылыстану ғылымдарының жетістіктерін 

өнертану проблематикасын әзірлеу және арнайы ғылыми проблемаларды шешу үшін қолдану 

Дағдысы болу – қоғамның ғылыми ойы мен рухани мәдениетінің құрамдас бөлігі ретінде 

өнер тарихының функциялары туралы түсінік 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Курс студенттерге адамзаттың дүниетанымының негізін құрайтын өзін-өзі дамытатын жүйе 

ретінде бейнелеу өнері жүйесі туралы білім береді. Пән әлемдік өнер туындыларының 

мәнімен, ұлттық және әлемдік стильдер мен көркемдік бағыттардың пайда болуы мен даму 

заңдылықтарымен, өнердің мәдени және қоғамдық-саяси өмірдің басқа салаларына әсерімен, 

өнердің тарихтағы және қазіргі әлемдегі мәдени құбылыс ретіндегі маңыздылығымен 

таныстырады. Бұл пәнді оқу жалпы тарихты, философия бойынша кіріспе курстарды, өнер 

тарихына кіріспеге негізделген. 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

Модуль бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау: 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 



Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Аполлон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический 

словарь / под общ. ред. А.М. Кантора. – М.: Эллис Лак, 1997. – 736 с. 

2. Грушевицкая Т.Г. Словарь по Мировой художественной культуре / Т.Г. Грушевицкая, 

М.А. Гузик, А.П. Садохин. – М.: Академия, 2001. – 403 с. – (Высшее образование). 

3. Жуковский В.И. Интеллектуальная визуализация сущности: учеб. пособие / В.И. 

Жуковский, Д.В. Пивоваров. – Красноярск: КрасГУ, 1999. –223 с. 

4. Жуковский В.И. Пропозиции теории изобразительного искусства: Учеб. пособие / В. И. 

Жуковский, Н.П. Копцева. – Красноярск: КрасГУ, 2004. –266 с. 

5. Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства: тексты лекций: в 2 ч. / В.И. 

Жуковский. – Красноярск: КрасГУ, 2004. – Ч. 1. – 170 с. 

6. Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства. Тексты лекций: в 2 ч. / В. И. 

Жуковский. – Красноярск: КрасГУ, 2004. – Ч. 2. Методология истории искусства. – 199 с. 

7. Силиотти А. Египет. Долина Царей / А. Силиотти. – М.: Бертельсманн Медиа Москау, 

2001. 

8. Силиотти А. Египет. Пирамиды / А. Силиотти. – М.: Бертельсманн Медиа Москау, 2001. 

Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 7 

Коды және атауы пәннің MMSKI 3311 / Мәдениет және өнер саласындағы 

менеджмент және маркетинг 

Семестр 5 семестр 

Пән кредиттерінің саны 4 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Джумасеитова Г.Т. – профессор 

Садыкова А.А. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 30 / п – 0 / соөж – 45 / сөж – 30 

Пререквизиттер Хореографиялық ұжымды басқару әдістемесі 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – ұйымдастырушылық даму заңдылықтары және өнер саласындағы ұйымдарды 

басқару ерекшеліктері туралы негізгі білімді қалыптастыру болып табылады 

Білуге – пікірталас жүргізу әдістері; мәдениет және өнер саласындағы зияткерлік меншікті 

өндірушілер мен тұтынушылар; зияткерлік меншікті беру нысандары 

Білу – оның сәтті дамуын қамтамасыз ететін тиісті маркетингтік стратегияларды таңдау және 

іске асыру үшін арт-ұйымның сыртқы ортасын талдау; зияткерлік меншікті құру мен 

тұтынудағы қатынастарды табу; Саратов облысының мәдени ортасының мүмкіндіктерін 

анықтау және пайдалану 



Дағдысы болу – кәсіби менеджерлердің мінез-құлық этикасы; маркетингтік зерттеу, талдау 

және өнер саласындағы қызметтерді ілгерілету әдістемесі; өнер саласындағы қазіргі заманғы 

басқару әдістемесі 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Өнер саласындағы басқарудың негізгі компоненттері: мақсаттар мен міндеттер, құрылым, 

заңдылықтар, принциптер, функциялар, әдістер, нормативтік база, ақпараттық және 

ресурстық қолдау, іске асыру тетіктері, жалпы федералды, аймақтық, муниципалды, мекеме 

модельдері. Курс студенттерді хореографиялық ұжым жетекшісінің экономикалық және 

басқарушылық мәдениетінің негіздерімен таныстырады, онсыз қазіргі экономикалық 

жағдайда хореографиялық ұжым жетекшісінің мәдени және көркемдік қызметінің мақсаттары 

мен міндеттерін жүзеге асыру мүмкін емес. Курстың міндеттері: хореографиялық ұжым 

басшысының кәсіби құзыреті шегінде экономикалық және құқықтық білім негіздерін 

зерделеу; басқару процесінің технологиялық мәнін ашу; хореографиялық ұжымның тыныс-

тіршілігін қаржылық қамтамасыз ету негіздерін зерделеу 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник / В.Р. Веснин. – М.: 

Проспект, 2010. 

2. Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента: учебное пособие для вузов / Ю.Н. Лапыгин. – 

Москва: Рид Групп, 2011. 

3. Основы менеджмента: учебник / под ред. И.В. Бородушко, В.В. Лукашевич. – Юнти-Диана, 

2012. – 271с. [Электронный ресурс] URL: http://www.knigafund.ru/books/169608 

4. Переверзев М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства / М.П. Переверзев, Т.В. 

Косцов. – М.: Инфа-М, 2009. – 192с. 

5. Самыгин С.И. Социология и психология управления: учеб. пособие для вузов / С.И. 

Самыгин, Г.И. Колесникова, С.Н. Епифанцев. Москва: КНОРУС, 2012. 

 

Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 8 

Коды және атауы пәннің MPBGR 3218 / Балет гимнастикасы мен ырғағын 

оқыту әдістемесі 

Семестр 6 семестр 

Пән кредиттерінің саны 3 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Куанышбекова Д.М. – аға оқытушы 

Агзамова Д.О. – аға оқытушы 



Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 0 / с – 0 / п – 30 / соөж – 30 / сөж – 30 

Пререквизиттер Дене шынықтыру классикалық би экзерсисі* 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – техникалық күрделі қозғалыстардың сәтті игерілуіне ықпал ететін икемділікті, 

төзімділікті, жылдамдықты және қозғалыстарды үйлестіруді дамытатын арнайы білімдері мен 

қозғалыс белсенділігі дағдыларын оқыту және меңгеру бойынша теория мен әдістемені игеру 

Білуге – адам денесінің құрылымы мен функциялары; баланың қозғалыс аппаратының 

дамуына ықпал ететін жаттығулар кешенін оқыту әдістемесі; балалардың қозғалыстарды 

саналы түрде зерттеу және әрі қарай жұмыс істеу үшін қажетті білімді игеру әдетін 

қалыптастыру кезеңдері; қозғалыс белсенділігін талдау және өз ағзасын үйлестіру қабілетін 

дамыту; 

Білу – музыканы дұрыс түсіну және музыкалық мәнерлілік құралдарына сәйкес қимылдарды 

орындау, Балет гимнастикасы мен ритмика бойынша сабақтарды ұйымдастыру және жүргізу 

Дағдысы болу – балет гимнастикасы мен ритмика бойынша хореографиялық ұжымдарда 

сабақтар өткізу, балет гимнастикасы мен ритмика жаттығуларының кешенін әдістемелік 

талдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Білім беру жүйесінде оқытудың бастапқы кезеңі ерекше орын алады, өйткені ол болашақ білім 

мен дағдыларға ғана емес, сонымен бірге жеке тұлғаның дамуына да негіз қалайды. "Балет 

гимнастикасы мен ырғағын оқу әдістемесі" курсы күрделі және көп қырлы. Бұл студенттердің 

жалпы дамыту жаттығуларын, жүру және жүгіру түрлерін, заттармен жаттығуларды, 

хореографиялық мектептердің бастауыш және орта сыныптарының музыкасына арналған 

ашық ойындарды өткізу дағдыларын, дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. Хореография 

факультеттерінде білім алушылардың музыкалық-ырғақтық дайындығының маңызы өте 

жоғары. Музыкалық сүйемелдеумен әр түрлі жаттығулар жасай білу, сабақтарды эстетикалық 

мазмұнмен байыту, оқушыларды мәнерлі, дәл және әдемі қозғалыстарға үйрету, мұғалімге 

жас ұрпақтың дене бітімін жетілдіру мәселелерін сәтті шешуге мүмкіндік береді. Оқу 

барысында музыкалық сауаттылықты, би-ырғақтық қозғалыстарды, олардың үйлесімін 

зерттеу жүзеге асырылады: физикалық деректерді дамыту, классикалық, халықтық және 

балдық би элементтерін зерттеу; этюдтермен, композициялармен жұмыс. Балет гимнастикасы 

сабақтары көптеген хореографиялық мектептердің оқу бағдарламасына кіреді. Балет 

гимнастикасының негізгі міндеті-оқушылардың моторикасын дамыту және жақсарту, 

қозғалыстар мен шыдамдылықты үйлестіру, үйлесімді дамыған денені қалыптастыру. 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

Модуль бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау: 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 



- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Ваганова А. Я. Основы классического танца. 9-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 

2007. 

2. Миловзорова М.С. Анатомия и физиология человека. Издательство «Медицина», 1972. 

3. Нагайцева Л. Г. Балетная гимнастика. Учебное пособие для преподавателей 

хореографических отделений детских школ искусств. 

4. Брыкин А.Т. Гимнастическая терминология/А.Т. Брыкин. –М.: ФиС, 1969. – 371 с. 

5. Брыкин А.Т.Гимнастика: учебник для ин-тов физ. культ. / под ред. А.Т.Брыкина. – М.: ФиС, 

1971. –351 с. 

6. Смолевский В.М. Гимнастика и методика преподавания: учеб. пособие / под ред. В.М. 

Смолевского. – М.: ФиС, 1987. – 331 с. 

7. Гимнастика: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.Л. Журавин [и др.]; под ред. 

М.Л.Журавина, Н.К.Меншикова. –М.: Академия, 2001. – 448 с. 

8. Гимнастика: музыкально-ритмическое воспитание с методикой преподавания: учеб. 

пособие для студентов высш. учеб. заведений / А.И. Куликов, А.А. Курако. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Мн.: Экоперспектива, 2006. – 100 с. 

9. Гимнастика: учебное пособие / Г.Б. Рабиль [и др.] В.М. Миронов [и др.]; под общ. ред. В.М. 

Миронова. –Мн.: БГУФК, 2007. – 254с. 

10. Куликов А.И. Гимнастика: учеб. пособ. для студ. вузов спец. «Физическая культура и 

спорт» / А.И. Куликов – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2004. – 111с. 

11. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика: учеб. 

пособие для учащихся по спец. «Физ. культура» / Т.Т. Ротерс. -М.: Просвещение, 1989. – 175 

с. 
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Коды және атауы пәннің SBT 2305 / Спорттық бал билері 

Семестр 6 семестр 

Пән кредиттерінің саны 3 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Кензикеев Р.В. – аға оқытушы 

Моисеев Е.С. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 0 / с – 0 / п – 30 / соөж – 30 / сөж – 30 

Пререквизиттер Әлем халықтарының билері 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 



Мақсаты – еуропалық және латынамерикалық бағдарламалардың спорттық бал билерінің би 

техникасын меңгеру. 

Білуге – қазіргі кезеңдегі спорттық бал билерінің пайда болу тарихы мен даму жолдары, 

еуропалық және латынамерикалық бағдарламалардың спорттық бал билерінің қозғалысын 

орындау әдістемесінің теориялық негіздері 

Білу – еуропалық және латынамерикалық бағдарламалардың билерін дәл анықтау және 

ажырату, бал билерін оқытудың педагогикалық процесінде еуропалық және 

латынамерикалық бағдарламалардың билерін техникалық орындау білімін пайдалану 

Дағдысы болу – еуропалық және латынамерикалық бағдарламалардың спорттық бал билері 

қозғалысын орындау техникасын, актерлік шеберлік дағдыларын, ұйымдастырушылық 

жұмыс дағдыларын меңгеру 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Оқу барысында студенттер еуропалық және латынамерикалық бағдарламалардың спорттық 

бал билерін орындау әдістемесі бойынша білімдерін дамытады, спорттық бал билерін 

орындаудың, хобби-сынып турнирлерінде өнер көрсету үшін сахналық бейнені ресімдеудің 

практикалық дағдыларын дамытады 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Ивановский Н.П. «Бальный танец XVI-XIX вв.» под редакцией Ю.И.Слонимского; 

2. Уральская В.И. «К проблеме современной бальной хореографии», М., 1974 г.; 

3. Стриганова В.М. Уральская В.И., «Современный бальный танец», М., 1978 г.; 

4. Мур А. «Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских 

танцев», Лондон, 1993 г.; 

5. Спэнсэр П., Хэрн Д. «Вопросы и ответы для сдачи Емтиханов по европейским и 

латиамериканским танцам» на получении квалификации «ASSOCIATE» в Имперском 

обществе учителей танцев. Лондон – Санкт-Петербург. 

6. Гай Говард «Техника европейского танца» 

7. Имперское общество учителей танцев «Техника исполнения европейских танцев», перевод 

с английского и редакции Ю.Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996 г.  

8. Исалиев А.Т. «История спортивного бального танца». Учебник. – Алматы: Goodprint, 2012. 

– 151 с., илл. 
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Коды және атауы пәннің MOPKTSK (7-8) 3222 / Жоғары сыныптарда 

классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері (7-8 

оқу жылдары) 

Семестр 6 семестр 

Пән кредиттерінің саны 4 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Тургинбаева А.Н. – факультет деканы 

Агзамова Д.О. – аға оқытушы 

Джумагалиева К.О. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 0 / п – 30 / соөж – 45 / сөж – 30 

Пререквизиттер MОPKTSK (6) 3216 / Жоғары сыныптарда 

классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері (6 

жылдық оқу) 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – орта және жоғары сыныптардың классикалық би қимылдарын орындау техникасы 

мен әдістемесін меңгеру. 

Білуге - бағдарламалық қозғалыстардың күрделілігі. Бидің суреті, сахнадағы әріптестермен 

өзара іс-қимыл жасау ерекшеліктері; балет терминологиясы; классикалық бидің элементтері 

мен негізгі комбинациялары; орта және жоғары сыныптарда корпус, аяқ, қол, бас, би 

комбинацияларын қою ерекшеліктері; хореографияда бейне жасау құралдары; музыкалық 

және хореографиялық мәнерлі құралдардың өзара іс-қимыл жасау қағидаттары. 

Білу – айналдырудың күрделі техникасымен қимылдарды орындаңыз. Қолдың, аяқтың, 

бастың күрделі қимылдарын үйлестіру. Күрделі секірулер мен би қадамдарын орындау. 

Айналулармен, қадамдармен бірге техникалық күрделі элементтерді орындаңыз. Би 

техникасының жоғары деңгейіне ие болу, әр түрлі қарқынмен және ырғақтармен үйлесімде 

қимылдарды орындау, секіру және айналу техникасын меңгеру; сахна алаңын бөлу, 

ансамбльді сезіну, би суретін сақтау; классикалық биді жаттықтыруда және хореографиялық 

шығарманы үйренуде техникалық қиындықтарды меңгеру және жеңу; орындау техникасын 

дамытуға және жетілдіруге ықпал ететін арнайы хореографиялық жаттығулар кешенін 

орындау. 

Дағдысы болу - және хореографиялық өнер туындыларын аналитикалық қабылдау, 

музыкалық-пластикалық интонация дағдылары; өзінің дене пішінін сақтау және қолдау 

дағдылары; көпшілік алдында сөйлеу дағдылары. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Оқыту процесінде білім алушыларда классикалық биді оқыту әдістемесі бойынша білім, 

классикалық биді орындау техникасы бойынша практикалық іскерліктер мен дағдылар 

қалыптасады. Оқыту алдында дәріс - шолу бөлімдері бойынша практикалық сабақтар түрінде 

өткізіледі. Жаңа материалды оқығаннан кейін оқу материалын үнемі қайталау, орындау 

техникасын жетілдіру, қозғалыстарды әдістемелік талдау қолданылады. 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 



Несие алу шарттары 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Базарова Н. П. Азбука классического танца / Базарова Н. П., Мей В. П. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2006. – 240 с. 

2. Ваганова А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. – Санкт-Петербург-Москва: 

Лань, 2007. – 192 с. 

3. Звездочкин В. А. Классический танец / В. А. Звездочкин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

– 416 с. 

4. Нарская Т. Б. Классический танец: учеб. метод. пособие / Т. Б. Нарская. –Челябинск: 

ЧГАКИ, 2005. – 154 с. 

5. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца / Н. Стуколкина. – Москва, 

1972 

6. Тарасов Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства / Н. И. Тарасов. – 

Санкт-Петербург – Москва: Лань, 2005. – 512 с. 
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Коды және атауы пәннің TMPKTSK (6) 3222 / Жоғары сыныптарда 

классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 

(6 жылдық оқу) 

Семестр 6 семестр 

Пән кредиттерінің саны 4 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Тургинбаева А.Н. – факультет деканы 

Агзамова Д.О. – аға оқытушы 

Джумагалиева К.О. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 0 / п – 30 / соөж – 45 / сөж – 30 

Пререквизиттер TMPKTSK (5) 3216 / Орта сыныптарда классикалық 

биді оқытудың теориясы мен әдістемесі (5 жылдық 

оқу) 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – классикалық би теориясын, классикалық биді оқытудың әдіснамалық 

принциптерін және дербес педагогикалық қызметтің практикалық дағдыларын меңгерген 

педагогтарды даярлау. 



Білуге – шығармашылық және педагогикалық мектептер; хореографиялық пәндерді 

оқытудың неғұрлым танымал әдістемелік жүйелері (отандық және шетелдік); түрлі жас 

топтарының хореографиялық репертуары; кәсіби терминология; білім алушылардың әртүрлі 

жас топтарымен жұмыс істеудің психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері; 

хореографиялық пәндерді оқытудың қазіргі заманғы әдістемелері; қосымша білім беру 

ұйымдарында және жалпы білім беру ұйымдарында оқу құжаттамасын жүргізу тәртібі; 

педагог тұлғасына қойылатын талаптар; тәрбие және білім беру теориясының негіздері;; 

қарым-қатынас заңдылықтары; оқу-педагогикалық және әдістемелік әдебиеттер; 

хореографиялық пәндерді оқытуда қолданылатын техникалық құралдар. 

Білу –  

- педагогикалық қызметте тұлға және тұлғааралық қатынастар туралы теориялық 

мәліметтерді пайдалану; 

- жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, білім алушылармен жеке шығармашылық-

орындаушылық жұмысты ұйымдастыру; 

- білім алушылардың жас ерекшеліктері мен алдыңғы дайындық деңгейін ескере отырып, 

хореографиялық пәндерді оқытуды ұйымдастыру; 

- білім алушылардың дайындық жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу; 

- білім алушылармен жұмыста атқарушылық қызметтің практикалық дағдыларын пайдалану; 

- оқу-педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді қолдану; 

- білім беру процесінде қажетті техникалық құралдарды пайдалану. 

Дағдысы болу - практикалық көрсету; концертмейстермен жұмыс, классикалық би орындау 

техникасында; сабақты практикалық жүргізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Пән дәйекті дамуды ескере отырып оқытылады 

оны теориялық ұстанымдармен нығайта отырып, практикалық 

үш бөлімнен тұрады: 

1. Классикалық би теориясы мен әдістемесі (теориялық сабақтар) 

2. Классикалық бидің қозғалысын зерттеу әдістемесі (практикалық сабақтар) 

3. Педагогикалық жұмыс әдістемесі (практикалық сабақтар) 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

Модуль бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау: 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Базарова, Н. П. Азбука классического танца / Н. П. Базарова, В. П. Мей. 

2. – Санкт-Петербург: Лань, 2006. – 240 с. 



3. Ваганова, А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. –Санкт-Петербург-Москва: 

Лань, 2007. – 192 с. 

4. Нарская, Т. Б. Классический танец / учеб. метод. пособие / Т. Б. 

5. Нарская. –Челябинск: ЧГАКИ, 2005. – 154 с. 

6. Тарасов, Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства/ Н. И. Тарасов. – 

Санкт-Петербург – Москва: Лань, 2005. – 512 с. 

7. Базарова Н. П. Классический танец / Н. П. Базарова. – Ленинград: Искусство, 1975. – 184 

с. 

8. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – Москва: Сов. энцикл.,1981. – 623 с. 

9. Блок, Л. Д. Классический танец: История и современность [Текст] / Л. Д. 

10. Блок. – Москва: Искусство, 1987. – 556 с. 

1. Валукин, М. Е. Эволюция движения в мужском классическом танце: учебное пособие / 

М. Е. Валукин. – Москва: ГИТИС, 2007. –248 с. 

2. Волынский, А. Л. Книги ликований. Азбука классического танца/ А. Л. Волынский. – 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки,2008. – 352 с. 

3. Головкина, С. Н. Уроки классического танца в старших классах/ С. Н. Головкина. – 

Москва: Искусство, 1989. – 160 с. 

4. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и 

11. тренировки / Джозеф С. Хавилер. – Москва: Новое слово, 2004. – 111с. 

12. Есаулов, И. Г. Устойчивость и координация в хореографии метод. пособие / И. Г.Есаулов. 

– Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. – 136 с. 

13. Звездочкин, В. А. Классический танец / В. А. Звездочкин. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

– 416 с. 

14. Ивлева, Л. Д. Анатомо-физиологические особенности обучения хореографии: учеб. 

метод. пособие / Л. Д. Ивлева. – Челябинск: ЧГАКИ, 2005. – 78с. 

15. Костровицкая, B. C. Слитные движения. Руки: учеб. пособие / B. C.Костровицкая. – 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2009. – 128 с. 

16. Костровицкая, B. C. 100 уроков классического танца/ B. C.Костровицкая. – Ленинград: 

Искусство, 1981. – 262 с. 

17. Костровицкая, B. C. Школа классического танца / B. C.Костровицкая, А. А. Писарев. – 

Ленинград: Искусство, 1981. – 262 с. 

18. Мессерер, A. M. Уроки классического танца/ A. M. Meccepep. –43Санкт-Петербург - 

Москва: Лань, 2004. – 400 с. 

19. Миловзорова, М. С. Анатомия и физиология человека/ М. С.Миловзорова. – Москва: 

Медицина,1972. 

20. Нарская, Т. Б. Классический танец: учеб. –метод. пособие / Т. Б.Нарская. – Челябинск: 

ЧГАКИ, 2005. – 154 с. 

21. Новерр, Ж. Ж. Письма о танце и балетах / Ж. Ж. Новерр. – Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2007. – 384 с. 

22. Основы подготовки специалистов – хореографов. Хореографическая педагогика: учеб. 

пособие. – Санкт-Петербург: СПбГУП, 2006. – 632 с. 

23. Пестов, П. А. Уроки классического танца / П. А. Пестов. – Москва: Вся Россия, 1999. – 

428 с. 

 

Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 10 

Коды және атауы пәннің TМPDT 3224 / Дуэт-классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі 

Семестр 6 семестр 



Пән кредиттерінің саны 3 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Кайыр Ж.У. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 0 / п – 15 / соөж – 30 / сөж – 30 

Пререквизиттер MPTDKT 4219 / Дуэт-классикалық биді оқыту 

әдістемесі 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – болашақ хореограф-мамандарды дуэтті - классикалық хореографияның кәсіби 

қызметіне даярлау; партерлік және әуеде ұстау тәсілдерін меңгеру; темп, контрфорс, сығу, 

итеру, тепе-теңдік ұғымдарын игеру; оқушылардың секірулерін, көтерілулерін және 

лақтыруларын игеру. 

Білуге – партерлік қолдауды, әуеде қолдауды, секіруді; позадан лақтыруды орындау 

теориясы, оқыту әдістемесі және техникасы, Оқу комбинациялары мен қозғалыстарының 

құрылымы мен музыкалық орналасуы, негізгі ұғымдар: қарқын, форс, итеру, тепе-теңдік 

Білу – теориялық білімді практикада қолдану; би кеңістігін сауатты пайдалану; білім 

алушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, педагогикалық ықпал ету тәсілдері мен 

әдістерін қолдану 

Дағдысы болу – концертмейстермен жұмыс істеу жылына сәйкес оқу мысалдарын 

құрастыру; дуэт-классикалық би бойынша қозғалыстарды оқыту әдістемесін практикада 

қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

"Дуэт-классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі" пәні білім алушыларды дуэтті-

классикалық бидің даму кезеңдерімен таныстырады; партерлік қолдау тәсілдерін зерделеу 

және игеру әдістемесі: екі және бір қолмен; әуеде қолдау көрсету: оқушылардың "отырып 

отыру", "жатып қалу", "Қарлығаш", arabesques жағдайына көтеріліп көтерілуі; секіру: 

"Қарлығаш" қалпындағы аяқталуымен, arabesques қалыптарындағы бел астына тіреліп, екі 

көтерілген бір немесе екі көтерілген қолдарға бекітілген; оқу мысалдарын құрастыру 

принциптерімен және оларды қолдауды үйрену кезінде қиындатумен; іс-қимылдарды дамыту 

және қолдау; концертмейстермен жұмыс істеу әдістемесі; дуэтті-классикалық би жұмысына 

арналған музыкалық материалды таңдау; дуэтті-классикалық би сабағын құру және өткізу; 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

Модуль бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау: 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 



Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. – СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 192 с. 

2. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. – Москва, 2004.  

3. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. – Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. – 352 с. 

4. Ермаков Д.А. В вихре вальса / Д.А. Ермаков. – Донецк: АСТ, 2003 – 61 с.  

5. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов – 

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. – 136 с. 

6. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. – М.: 

Просвещение, 1985 – 222 с.  

7. Руднева С. Музыкальное движение / С. Руднева. – СПб.: Гуманитарная академия, 2000.  

8. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие / 

Серебренников Н.Н. – Ленинград: Искусство, 1979. – 151 с. 

9. 9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца / Н. Стуколкина. – Москва, 

1972. 
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Коды және атауы пәннің TPDT 3224 / Дуэт биінің теориясы мен практикасы 

Семестр 6 семестр 

Пән кредиттерінің саны 3 

Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Кайыр Ж.У. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 0 / п – 15 / соөж – 30 / сөж – 30 

Пререквизиттер MPDKT 3220 / Дуэт-классикалық биді оқыту 

әдістемесі / MОPDKT 3220 / Дуэтті-классикалық биді 

оқытудың әдістемелік негіздері 

Постреквизиттер Профессионаьная деятельность 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – дуэтті-классикалық би әдістемесін зерделеу; қойылған міндетті біртұтас ырғақта, 

музыкалық қабылдауда, актерлік түсінікте жұпта жұмыс істей білу; балеттегі дуэтті-

классикалық би практикасымен танысу 

Білуге – осы оқу процесінің мақсаттары; бағдарламалық элементтерді орындау реттілігі; 

жұпта жұмыстың негізгі қозғалыстары мен заңдары, классикалық биді дуэтті қолдау; 

әріптеске көмек көрсетудің техникалық тәсілдері. 



Білу – дуэт-классикалық би элементтерін сауатты іс жүзінде орындау; сабақтарды дайындау 

және өткізу барысында концертмейстермен шығармашылықпен өзара іс-қимыл жасау; 

сабақтарда, жұмыста алған дағдыларды пайдалану;  

Дағдысы болу – сауатты орындау және оқу мысалдарын құрастыру; концертмейстермен 

жұмыс, сабақ өткізу, қателіктерді көру және түзету. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

"Балеттегі дуэтті-классикалық бидің әдістемесі мен практикасы" курсы білім алушыларды 

дуэтті бидің даму тарихымен; классикалық балет үлгілерімен; балет спектакліндегі дуэттің 

мағыналық жүктемесімен; партерлік және әуеде қолдаудың негізгі техникалық тәсілдерімен 

таныстырады, өзіндік қателіктерді анықтауға және оларды түзетуге үйретеді; студенттердің 

жас, физикалық және кәсіби ерекшеліктерін ескереді; сахналық қарым-қатынас дағдыларына 

ие болады; хореографиялық мұрадан үзінділер, актерлік шеберлік дағдыларын қамтитын 

этюдтер үйренеді; оқушының тұрақты жағдайы және дененің ауырлық орталығын аяғынан 

аяққа ауыстыру ережелерін меңгереді. 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. – СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 192 с. 

2. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. – Москва, 2004.  

3. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. – Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. – 352 с. 

4. Ермаков Д.А. В вихре вальса / Д.А. Ермаков. – Донецк: АСТ, 2003 – 61 с.  

5. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов – 

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. – 136 с. 

6. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. – М.: 

Просвещение, 1985 – 222 с.  

7. Руднева С. Музыкальное движение / С. Руднева. – СПб.: Гуманитарная академия, 2000.  

8. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие / 

Серебренников Н.Н. – Ленинград: Искусство, 1979. – 151 с. 

9. Сушков Д.В. Основные виды поддержки дуэтно-классического танца 

 

Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 11 

Коды және атауы пәннің NIR 3225 / Ғылыми-зерттеу жұмысы  

Семестр 6 семестр 

Пән кредиттерінің саны 3 



Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Кульбекова А.К. – профессор 

Кензикеев Р.В. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 15 / п – 0 / соөж – 30 / сөж – 30 

Пререквизиттер Педагогикалық практика 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру және өткізу әдіснамасын, зерттеудің 

негізгі әдістері мен тәсілдерін меңгеру, сондай-ақ ғылыми-зерттеу жұмысын өз бетінше 

жүзеге асыру біліктері мен құзыреттерін қалыптастыру болып табылады 

Білуге – отандық және шетелдік дереккөздерді пайдалана отырып, ақпаратты жинау мен 

талдаудың негізгі әдістері; ақпаратты жинау және ақпараттық шолуды және/немесе 

талдамалық есепті дайындау үшін кәсіби пәндердің негізгі ұғымдары, санаттары мен 

құралдары 

Білу – әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы ақпараттың отандық 

және шетелдік көздерін пайдалана отырып, деректерді талдау және түсіндіру, ғылыми 

зерттеулер шеңберінде әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін анықтау; 

отандық және шетелдік ақпарат көздерін пайдалана отырып, әлеуметтік-экономикалық 

процестер мен құбылыстар туралы есептіліктің әртүрлі нысандарындағы қажетті ақпаратты 

талдау және түсіндіру 

Дағдысы болу – кәсіби міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы құралдарды қолдану; кәсіби 

міндеттерді шешу үшін ақпараттық деректерді жинаудың, өңдеудің және талдаудың қазіргі 

заманғы әдістері 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Ғылыми-зерттеу жұмысының мазмұны бакалаврдың ғылыми зерттеудің заманауи 

әдіснамасын игеруіне, оны дипломдық жұмысты дайындау және жазу аясында таңдалған 

зерттеу тақырыбымен жұмыс жасау кезінде қолдана білуге бағытталған. Зерттеу міндеттерін 

қою, заманауи ақпараттық технологияларды (электрондық деректер базасы, 

Internet)пайдалана отырып, бухгалтерлік есепті, аудитті, талдауды, ішкі бақылауды 

жетілдірумен байланысты материалдарды әдеби пысықтау сияқты ғылыми-зерттеу 

жұмысының барлық кезеңдерімен танысу; ғылыми ақпаратты жинау, талдау, модельдеу және 

өңдеудің қазіргі заманғы әдістерін зерделеу және пайдалану; салалық нарықтағы және 

таңдалған ұйымдағы жағдайдың өзгеру динамикасын (кем дегенде соңғы 3 жыл ішінде) 

зерттеуді орындау; жинақталған материалды талдау, зерттеудің қазіргі заманғы әдістерін 

пайдалану, оларды жетілдіру және жаңа әдістерді жасау; зерттеу қорытындылары бойынша 

қорытындыларды тұжырымдау, жұмыс нәтижелерін ресімдеу; консультанттың ұсынымдары 

түрінде алынған нәтижелерді ғылыми-әдеби баяндау дағдысын меңгеру; заманауи ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып, алынған зерттеу нәтижелері мен оларды практикалық 

қолдану бойынша ұсыныстарды таныстыру әдістерін меңгеру. Ғылыми-зерттеу жұмысынан 

өту үшін бакалавр ғылыми жетекшімен жұмыс барысында бітіруші біліктілік жұмысы 

шеңберінде зерттеу бағытын нақтылайды. Ол үшін бакалавр ғылыми жетекшіге ғылыми 

жұмыс материалдарының рефераттық шолуын, дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша 



библиографиялық тізімді ұсынады және ғылыми зерттеудің теориялық тұжырымдамасында 

болашақ зерттеу элементтерін анықтайды. 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

Модуль бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау: 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. – М.: 

Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. 

2. Основы исследовательской деятельности: уч. пособие / С.А. Петрова, И.А. Ясинская. – М.: 

ФОРУМ, 2010. – 208 с. 

3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. Кожухар. – М. 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». 2010. – 216 с. 

4. Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 

«Социологические науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) / А.Г. Бурда; 

Кубан. гос. аграр. ун-т. – Краснодар, 2015. – 26 с. 

5. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита: 

учеб. пособие / под ред. В.И. Беляева. - 2-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2016. - 262 с.  

6. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Под 

ред. Н.И. Загузова. – М.: Гардарики, 2001. – 160 с. 

7. Кожухар В.М. Практикум по основам научных исследований: учеб. пособие / В.М. 

Кожухар. – М.: АСВ, 2008. – 112 с. 

8. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. 

Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. – М.: «Ось-89», 2000. – 

320 с. 

9. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. – М.: «Ось-89», 1997. 

– 304 с. 

10. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление / И.Н. 

Кузнецов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Дашков и Кº, 2006. – 460 с. 

Модульдің атауы ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 11 

Коды және атауы пәннің MNDR 3225 / Дипломдық жұмыстарды жазу 

әдістемесі 

Семестр 6 семестр 

Пән кредиттерінің саны 3 



Тегі, аты - жөні-пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының 

атқаратын лауазымы 

Кульбекова А.К. – профессор 

Кензикеев Р.В. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру 

нысандары бойынша 

сағаттардың жалпы саны 

(дәрістер, семинарлар, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, БӨЖ және т. б.) 

д – 15 / с – 15 / п – 0 / соөж – 30 / сөж – 30 

Пререквизиттер Педагогикалық практика 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді игеру мақсаты және құзыреттілік тұрғысынан тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – Бұл дипломдық жұмысты жазуды ұйымдастыру әдіснамасын, зерттеудің негізгі 

әдістері мен әдістерін игеру, сонымен қатар дипломдық жұмысты өз бетінше жазу дағдылары 

мен құзыреттіліктерін қалыптастыру  

Білуге – отандық және шетелдік дереккөздерді пайдалана отырып, ақпаратты жинау мен 

талдаудың негізгі әдістері; ақпаратты жинау және ақпараттық шолуды және/немесе 

талдамалық есепті дайындау үшін кәсіби пәндердің негізгі ұғымдары, санаттары мен 

құралдары 

Білу – әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы ақпараттың отандық 

және шетелдік көздерін пайдалана отырып, деректерді талдау және түсіндіру, ғылыми 

зерттеулер шеңберінде әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін анықтау; 

отандық және шетелдік ақпарат көздерін пайдалана отырып, әлеуметтік-экономикалық 

процестер мен құбылыстар туралы есептіліктің әртүрлі нысандарындағы қажетті ақпаратты 

талдау және түсіндіру 

Дағдысы болу – кәсіби міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы құралдарды қолдану; кәсіби 

міндеттерді шешу үшін ақпараттық деректерді жинаудың, өңдеудің және талдаудың қазіргі 

заманғы әдістері 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Ғылыми-зерттеу жұмысының мазмұны бакалаврдың ғылыми зерттеудің заманауи 

әдіснамасын игеруіне, оны дипломдық жұмысты дайындау және жазу аясында таңдалған 

зерттеу тақырыбымен жұмыс жасау кезінде қолдана білуге бағытталған. Зерттеу міндеттерін 

қою, заманауи ақпараттық технологияларды (электрондық деректер базасы, 

Internet)пайдалана отырып, бухгалтерлік есепті, аудитті, талдауды, ішкі бақылауды 

жетілдірумен байланысты материалдарды әдеби пысықтау сияқты ғылыми-зерттеу 

жұмысының барлық кезеңдерімен танысу; ғылыми ақпаратты жинау, талдау, модельдеу және 

өңдеудің қазіргі заманғы әдістерін зерделеу және пайдалану; салалық нарықтағы және таңдап 

алынған ұйымдағы жағдайдың өзгеру серпініне (кем дегенде соңғы 3 жылда) зерттеулер 

жүргізу; жинақталған материалды талдау, зерттеудің қазіргі заманғы әдістерін пайдалану, 

оларды жетілдіру және жаңа әдістерді жасау; зерттеу қорытындылары бойынша 

тұжырымдарды тұжырымдау, жұмыс нәтижелерін ресімдеу; консультанттың ұсыныстары 

түрінде алынған нәтижелерді ғылыми-әдеби баяндау дағдысын меңгеру; заманауи ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып, алынған зерттеу нәтижелері мен оларды практикалық 

пайдалану бойынша ұсыныстарды таныстыру әдістерін меңгеру. Ғылыми-зерттеу 

жұмысынан өту үшін бакалавр ғылыми жетекшімен жұмыс барысында бітіруші біліктілік 

жұмысы шеңберінде зерттеу бағытын нақтылайды. Ол үшін бакалавр ғылыми жетекшіге 

ғылыми жұмыс материалдарының рефераттық шолуын, дипломдық жұмыс тақырыбы 



бойынша библиографиялық тізімді ұсынады және ғылыми зерттеудің теориялық 

тұжырымдамасында болашақ зерттеу элементтерін анықтайды. 

Қорытынды бақылау нысаны, оның барысында қалыптасқан құзыреттер деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Несие алу шарттары 

- сабаққа қатысу; 

- білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау; 

- рефераттар жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т. б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін қажетті Оқыту құралдары 

(оның ішінде ТЖҚ, үлестірме 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- LED экраны; 

- музыкалық орталық; 

- DVD video аппаратурасы; 

- теледидар. 

Әдебиет 

1. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. – 
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