




Бағдарлама құрылымы 

 

№ Модульдің пререквизиттері 
Модульдің атауы 

/ пәннің циклы 
Пәннің аты 

3 семестр 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 1 (біреуін таңдау) 

1 
Философия негіздері (Техникалық 

кәсіптік білім беру бағдарламасы) 

Жалпы білім 

беретін пән 

Көшбасшылық және мотивация, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қызмет негіздері 

2 
Экономика негіздері (Техникалық 

кәсіптік білім беру бағдарламасы) 

Жалпы білім 

беретін пән 
Кәсіпкерлік қызмет негіздері 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 2 (біреуін таңдау) 

1 

Халық-сахналық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (2 оқу 

жылы) 

Базалық пән 

Халықтық-сахналық биді 

оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (3 жылдық оқу) 

2 
Халық-сахналық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері (2 оқу жылы) 
Базалық пән 

Халықтық-сахналық биді 

оқытудың әдістемелік негіздері 

(3 жылдық оқу) 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 3 (біреуін таңдау) 

1 Оқу практикасы Профильдік пән 
Қойылым жұмысының 

практикумы 

2 Оқу практикасы Профильдік пән 
Хореографиялық ұжымды 

басқару әдістемесі 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 4 (біреуін таңдау) 

1 
Қазақ биі (техникалық кәсіптік білім 

беру бағдарламасы) 
Профильдік пән 

Қазақ биін оқытудың теориясы 

мен әдістемесі (әйелдер 

сыныбы) 

2 
Қазақ биі (техникалық кәсіптік білім 

беру бағдарламасы) 
Профильдік пән 

Қазақ биін оқытудың 

әдістемелік негіздері (әйелдер 

сыныбы) 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 5 (біреуін таңдау) 

1 

Кіші сыныптарда классикалық биді 

оқытудың теориясы мен әдістемесі 

(2-3 жылдық оқу) 

Профильдік пән 
Тарихи-тұрмыстық биді 

оқытудың теориясы мен 

әдістемесі 

2 

Шетелдік және отандық 

хореография тарихы I / Шетелдік 

және отандық хореография тарихы 

II 

Профильдік пән 
Хореографиялық білім беру 

тарихы мен теориясы 

 

№ Модульдің пререквизиттері 
Модульдің атауы 

/ пәннің циклы 
Пәннің аты 

4 семестр 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 6 (біреуін таңдау) 

1 

Орта сыныптарда классикалық биді 

оқытудың теориясы мен әдістемесі 

(4 оқу жылы) 

Базалық пән 
Орта сыныптарда классикалық 

биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (5 оқу жылы) 



2 

Орта сыныптарда классикалық биді 

оқытудың теориясы мен әдістемесі 

(4 оқу жылы) 

Базалық пән 

Орта сыныптарда классикалық 

биді оқытудың әдістемелік 

негіздері (5 оқу жылы) 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 7 (біреуін таңдау) 

1 

Халықтық-сахналық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (3 жылдық 

оқу) 

Профильдік пән 

Халықтық-сахналық биді 

оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (4 жылдық оқу) 

2 

Халықтық-сахналық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері (3 жылдық 

оқу) 

Профильдік пән 

Халықтық-сахналық биді 

оқытудың әдістемелік негіздері 

(4 жылдық оқу) 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 8 (біреуін таңдау) 

1 
Қазақ биін оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (әйелдер сыныбы) 
Профильдік пән 

Қазақ биін оқытудың теориясы 

мен әдістемесі (ерлер сыныбы) 

2 
Қазақ биін оқытудың әдістемелік 

негіздері (әйелдер сыныбы) 
Профильдік пән 

Қазақ биін оқытудың 

әдістемелік негіздері (ерлер 

сыныбы) 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 9 (біреуін таңдау) 

1 
Тарихи-тұрмыстық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі 
Профильдік пән 

Тарихи-тұрмыстық биді 

оқытудың әдістемесі 

2 
Дене шынықтыру-классикалық 

бидің экзерсисі 
Профильдік пән 

Хореографиядағы анатомия, 

физиология, биомеханика және 

медицина негіздері 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 10 (біреуін таңдау) 

1 
Қазақ биін оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (әйелдер сыныбы) 
Профильдік пән 

Шығыс биін оқытудың 

теориясы мен практикасы 

2 
Қазақ биін оқытудың әдістемелік 

негіздері (әйелдер сыныбы) 
Профильдік пән 

Шығыс биін оқытудың 

теориялық негіздері 

 

№ Модульдің пререквизиттері 
Модульдің атауы 

/ пәннің циклы 
Пәннің аты 

5 семестр 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 11 (біреуін таңдау) 

1 

Орта сыныптарда классикалық биді 

оқытудың теориясы мен әдістемесі 

(5 оқу жылы) 

Базалық пән 

Жоғары сыныптарда 

классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (6 

жылдық оқу) 

2 

Орта сыныптарда классикалық биді 

оқытудың әдістемелік негіздері (5 

оқу жылы) 

Базалық пән 

Жоғары сыныптарда 

классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері (6 жылдық 

оқу) 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 12 (біреуін таңдау) 

1 
Шығыс биін оқытудың теориясы 

мен практикасы 
Базалық пән 

Шығыс биін оқытудың 

теориясы мен әдістемесі 

2 
Шығыс биін оқытудың теориялық 

негіздері 
Базалық пән 

Шығыс биін оқытудың 

әдістемелік негіздері 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 13 (біреуін таңдау) 



1 

Халықтық-сахналық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (4 жылдық 

оқу) 

Базалық пән 

Халықтық-сахналық биді 

оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (5 жылдық оқу) 

2 

Халықтық-сахналық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері (4 жылдық 

оқу) 

Базалық пән 

Халықтық-сахналық биді 

оқытудың әдістемелік негіздері 

(5 жылдық оқу) 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 14 (біреуін таңдау) 

1 

Орта сыныптарда классикалық биді 

оқытудың теориясы мен әдістемесі 

(5 оқу жылы) 

Базалық пән 
Дуэтті-классикалық биді оқыту 

әдістемесі  

2 

Орта сыныптарда классикалық биді 

оқытудың әдістемелік негіздері (5 

оқу жылы) 

Базалық пән 
Дуэтті-классикалық биді 

оқытудың әдістемелік негіздері 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 15 (біреуін таңдау) 

1 
Шетел және отандық 

хореографиясының тарихы II 
Профильдік пән Өнер тарихы 

2 
Хореографиялық ұжымды басқару 

әдістемесі 
Профильдік пән 

Мәдениет және өнер 

саласындағы менеджмент және 

маркетинг 

 

№ Модульдің пререквизиттері 
Модульдің атауы 

/ пәннің циклы 
Пәннің аты 

6 семестр 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 16 (біреуін таңдау) 

1 

Жоғары сыныптарда классикалық 

биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (6 жылдық оқу) 

Базалық пән 

Жоғары сыныптарда 

классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (7-8 

оқу жылдары) 

2 

Жоғары сыныптарда классикалық 

биді оқытудың әдістемелік негіздері 

(6 жылдық оқу) 

Базалық пән 

Жоғары сыныптарда 

классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері (7-8 оқу 

жылдары) 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 17 (біреуін таңдау) 

1 
Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 
Базалық пән Компьютерлік сауаттылық 

2 
Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 
Базалық пән Ақпараттық көздермен жұмыс 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 18 (біреуін таңдау) 

1 
Дуэтті-классикалық биді оқыту 

әдістемесі  
Базалық пән 

Дуэтті-классикалық биді 

оқытудың теориясы мен 

әдістемесі 

2 
Дуэтті-классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері 
Базалық пән 

Дуэт биінің теориясы мен 

практикасы 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 19 (біреуін таңдау) 

1 Педагогикалық практикасы Базалық пән Ғылыми зерттеу жұмысы 

2 Педагогикалық практикасы Базалық пән 
Дипломдық жұмыс жазудың 

әдістемесі 

 



Модульдің атауы Элективті модуль 1 

Пәннің коды және атауы Көшбасшылық және уәждеме, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы қызметтің негіздері 

Семестр 3 семестр 

Пәннің кредиттер саны 5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

 

Оқыту тілі орыс / ағылшын 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны (Дәрістер, 

семинарлық, практикалық, 

зертханалық және студиялық, СӨЖ 

және т. б.) 

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

Пререквизиттер Философия негіздері (Техникалық кәсіптік білім 

беру бағдарламасы) 

Постреквизиттер Философия 

Пәнді меңгерудегі  мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – "көшбасшылық және уәждеме, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет негіздері – 

пәнін меңгеру-қызметкерлердің еңбек тәртібін түзету арқылы мақсатты ықпал ету 

дағдыларын қамтитын тиімді көшбасшылық дағдыларын қалыптастыру. 

Білуі керек – анықтамалары көшбасшылықтың теориялық және тарихи негіздері және 

мотивация; 

- менеджмент пен көшбасшылықтың дәстүрлі және жаңа теорияларын анықтау 

– аударуға және сипаттауға принциптері өткізді; 

Меңгеруі керек – ұйымдастырушылық жоспарлау әдістерін ажырату; 

- ұйымдағы адамдардың өзара әрекеттесуінің негізгі теориялары мен тұжырымдамаларын 

анықтау; 

- мотивацияның принциптері мен әдістерін түсіндіру; 

Дағдысы болу – корпоративтік тұжырымдамаларды құру қағидаттарын және ұйымды дамыту 

тұжырымдамасын қолдану; 

- кәсіби функцияларды жүзеге асырумен байланысты мақсаттарды қою және міндеттерді 

тұжырымдау – ; 

- басқарушылық міндеттерді шешу үшін командалық өзара іс-қимылды ұйымдастыру; 

- ұйымдастырушылық мәдениетті диагностикалау, оның күшті және әлсіз жақтарын анықтау, 

оны жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

Пәннің қысқаша мазмұны  

"Көшбасшылық және уәждеме, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің негіздері" курсы 

кәсіби цикл пәндерінің қатарына кіреді (таңдау бойынша пәндер). Пәнді оқу студенттер алған 

білімге негізделеді: базалық бөлімнің гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық циклінің 

пәндері. 

Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 

- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 



- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

1. Бендас Т.В. Психология лидерства: учебное пособие для вузов / Т.В. Бендас. – СПб.: Питер, 

2009. – 448 с. 

2. Шейн, Э. Организационная культура и лидерство: учебник / Э. Шейн. – 3-е изд. – СПб: 

Питер, 2012. – 336 с. – (Классика МВА) 

3. Шагиахметова А.Х. Лидерство: теория, практика и международные стандарты / А.Х. 

Шагиахметова; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань: Познание, 

2012. – 188 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 135-148. – ISBN 978-5-8399-0417-0;  

4. Занковский А.Н. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно – 

ценностной парадигме / А.Н. Занковский. – М.: Институт психологии РАН, 2011. – 296 с. – 

ISBN 978-5-9270-0215-3; То URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86278 

Модульдің атауы Элективті модуль 1 

Пәннің коды және атауы Кәсіпкерлік қызмет негіздері 

Семестр 3 семестр 

Пәннің кредиттер саны 5 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

 

Оқыту тілі орыс / ағылшын 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны (Дәрістер, 

семинарлық, практикалық, 

зертханалық және студиялық, СӨЖ 

және т. б.) 

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

Пререквизиттер Философия негіздері (Техникалық кәсіптік білім 

беру бағдарламасы) 

Постреквизиттер Философия 

Пәнді меңгерудегі  мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – студенттерде өнер саласындағы кәсіпкерлік қызметтің логикасы туралы тұтас 

түсінік қалыптастыру.  

Білуі керек – кәсіпкер қызметін жоспарлаудың теориялық негіздері; 

Меңгеруі керек – кәсіптік деңгейде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен 

әдістерін ашу 

Дағдысы болу – кәсіпкерлік идеяны іске асыру жобаларын әзірлеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны  

Кәсіпкерлік капитал, оны қалыптастыру көздерінің схемасы. Кәсіпкерлік капиталды 

қалыптастыру жолдары. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігі. 

Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 



- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

1. Переверзев М.П., Лунева А.М. Предпринимательство и бизнес: учебник для вузов. – М.: 

ИНФРА–М, 2011. – 175 с. 

2. Арустамов Э. А., Пахомкин А. Н., Митрофанова Т. П. Организация предпринимательской 

деятельности: учеб. пособие для студ. вузов. – 3-е изд., испр. – М.: Дашков и К, 2009. – 332 с. 

3. Крутик А. Б., Решетова М. В. Основы предпринимательской деятельности: учебное 

пособие. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 315 с. 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 2 

Пәннің коды және атауы Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы 

мен әдістемесі (3 жылдық оқу) 

Семестр 3 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Кульбекова А.К. – профессор 

Алишева А.Т. – профессор 

Кабдусова Д.Е. – декан орынбасары 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны (Дәрістер, 

семинарлық, практикалық, 

зертханалық және студиялық, СӨЖ 

және т. б.) 

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

Пререквизиттер Халық-сахналық биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (2 оқу жылы) 

Постреквизиттер Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы 

мен әдістемесі (4 жылдық оқу) 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

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 

Білуі керек – оқытудың әртүрлі оқу кезеңдерінде халықтық-сахналық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі, станок жанында жеке оқу комбинацияларын, залдың ортасында 

кеңейтілген комбинациялар мен этюдтерді құрастырудың әдістемелік тәсілдері 

Меңгеруі керек – 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 

http://library.psu.kz/index.php?option=com_catalog&search=%D0%90.%20%D0%91.%20%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&field=author&page=0&cat=book


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

талдау 

Пәннің қысқаша мазмұны  

Би-халық өмірінің көрінісі. Түрлі этностардың би-музыкалық фольклоры. Халықтық би 

фольклоры-қоғамның рухани мәдениеті. Ұғымдар: тән биі, халық хореографиясы, дәстүрлі 

би, «фольклор», «халықтық-сахналық би». Кәсіби би өнерін дамытудағы халықтардың 

дәстүрлі би мәдениетінің рөлі. Көп ұлтты хореографияның жетістіктері, әртүрлі халықтар мен 

ұлттардың би мәдениетін дамыту ерекшеліктері. Халық биі-кез-келген басқа халық биінің 

басты ерекшелігі болып табылатын ерекше, ерекше шығармашылық. Әр түрлі би 

мәдениеттерінің олардың бай ұлттық дәстүрлерімен байланысы. Әр түрлі ұлттардың 

бірлігіндегі дәстүрлі би өнері, Тәуелсіздік пен өзіндік ерекшелігін сақтай отырып, әртүрлі 

этностардың халық билерін байыту. Халықтық-сахналық би терминологиясы. 

Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 

- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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

пособие. – Спб.: СПбГУП, 2006. – 632с. 

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

Учеб. – метод. пособие – М.: Искусство, 1976г. – 223 стр. 

3. Баглай В.Е. Этническая хореография народов мира: учебное пособие – М. изд. Феникс, 

2007г. 

4. Богданов Г.Ф. Самобытность русского танца. Учебное пособие – М.: Изд-во МГУ, 2001г.- 

224 стр. 

5. Богданов Г.Ф. Урок русского народного танца. – М., 1995г. – 150стр. 

6. Борзов А.А. Народно-сценический танец: экзерсис у станка. – М.: Ун-т Натальи 

Нестеровой, 2008г. – 493стр. 

7. Борзов, А.А. Танцы народов мира. – М: Ун-т Натальи Нестеровой, 2006г. – 496стр. 

8. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. - М.: Изд. «Музыка», 2002г. – 254 стр. 

9. Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. – М.: Искусство, 1964г. 

10. Захаров В.М. Поэтика русского танца: Народная художественная культура регионов 

России: обряды; песня; танец; костюм; промыслы. II Том. М., 2004г. – 440 стр. 

Модульдің атауы Элективті модуль 2 

Пәннің коды және атауы Халықтық-сахналық биді оқытудың әдістемелік 

негіздері (3 жылдық оқу) 

Семестр 3 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 



Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Кульбекова А.К. – профессор 

Алишева А.Т. – профессор 

Кабдусова Д.Е. – декан орынбасары 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны (Дәрістер, 

семинарлық, практикалық, 

зертханалық және студиялық, СӨЖ 

және т. б.) 

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

Пререквизиттер Халық-сахналық биді оқытудың әдістемелік 

негіздері (2 оқу жылы) 

Постреквизиттер Халықтық-сахналық биді оқытудың әдістемелік 

негіздері (4 жылдық оқу) 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – халықтық-сахналық би бойынша хореографиялық ұжымдарда сабақ өткізу 

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

педагогикалық қызмет саласындағы кәсіби қызметке даярлау 

Білуі керек – оқытудың әртүрлі оқу кезеңдерінде халықтық-сахналық биді оқыту әдістемесі, 

станок жанында жеке оқу комбинацияларын, залдың ортасында кеңейтілген комбинациялар 

мен этюдтерді құрастырудың әдістемелік тәсілдері 

Меңгеруі керек – 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 

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  

Би-халық өмірінің көрінісі. Түрлі этностардың би-музыкалық фольклоры. Халықтық би 

фольклоры-қоғамның рухани мәдениеті. Ұғымдар: тән биі, халық хореографиясы, дәстүрлі 

би, «фольклор», «халықтық-сахналық би». Кәсіби би өнерін дамытудағы халықтардың 

дәстүрлі би мәдениетінің рөлі. Көп ұлтты хореографияның жетістіктері, әртүрлі халықтар мен 

ұлттардың би мәдениетін дамыту ерекшеліктері. Халық биі-кез-келген басқа халық биінің 

басты ерекшелігі болып табылатын ерекше, ерекше шығармашылық. Әр түрлі би 

мәдениеттерінің олардың бай ұлттық дәстүрлерімен байланысы. Әр түрлі ұлттардың 

бірлігіндегі дәстүрлі би өнері, Тәуелсіздік пен өзіндік ерекшелігін сақтай отырып, әртүрлі 

этностардың халық билерін байыту. Халықтық-сахналық би терминологиясы. 

Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 

- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 



Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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

пособие. – Спб.: СПбГУП, 2006. – 632с. 

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

Учеб. – метод. пособие – М.: Искусство, 1976г. – 223 стр. 

3. Баглай В.Е. Этническая хореография народов мира: учебное пособие – М. изд. Феникс, 

2007г. 

4. Богданов Г.Ф. Самобытность русского танца. Учебное пособие – М.: Изд-во МГУ, 2001г.- 

224 стр. 

5. Богданов Г.Ф. Урок русского народного танца. – М., 1995г. – 150стр. 

6. Борзов А.А. Народно-сценический танец: экзерсис у станка. – М.: Ун-т Натальи 

Нестеровой, 2008г. – 493стр. 

7. Борзов, А.А. Танцы народов мира. – М: Ун-т Натальи Нестеровой, 2006г. – 496стр. 

8. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. - М.: Изд. «Музыка», 2002г. – 254 стр. 

9. Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. – М.: Искусство, 1964г. 

10. Захаров В.М. Поэтика русского танца: Народная художественная культура регионов 

России: обряды; песня; танец; костюм; промыслы. II Том. М., 2004г. – 440 стр. 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 3 

Пәннің коды және атауы Қойылым жұмысының практикумы 

Семестр 3 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Кульбекова А.К. – профессор 

Садыкова А.А. – аға оқытушы 

Кабдусова Д.Е. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны (Дәрістер, 

семинарлық, практикалық, 

зертханалық және студиялық, СӨЖ 

және т. б.) 

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

Пререквизиттер Оқу практикасы 

Постреквизиттер Педагогикалық практикасы 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – би қойылымының композициясымен және жаңа хореографиялық шығарманы 

немесе концерттік бағдарламаны қою бойынша жұмыстармен танысу. 

Білуі керек – 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. 

Меңгеруі керек – 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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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. 

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

Смирнов. – 71 с. 

Модульдің атауы Элективті модуль 3 

Пәннің коды және атауы Хореографиялық ұжымды басқару әдістемесі 

Семестр 3 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Кульбекова А.К. – профессор 

Садыкова А.А. – аға оқытушы 

Кабдусова Д.Е. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны (Дәрістер, 

семинарлық, практикалық, 

зертханалық және студиялық, СӨЖ 

және т. б.) 

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

Пререквизиттер Оқу практикасы 

Постреквизиттер Педагогикалық практикасы 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – студенттерде хореографиялық ұжымдардың көркемдік жетекшілері ретінде 

кәсіби қызмет үшін қажетті білімнің, іскерліктің, дағдылардың жеткілікті көлемін 

қалыптастыру. 

Білуі керек – 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 

Меңгеруі керек – 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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 

- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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 4 

Пәннің коды және атауы Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 

(әйелдер сыныбы) 

Семестр 3 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Кульбекова А.К. – профессор 

Изим Т.О. – профессор 

Садыкова А.А. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны (Дәрістер, 

семинарлық, практикалық, 

зертханалық және студиялық, СӨЖ 

және т. б.) 

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

Пререквизиттер Қазақ биі (техникалық кәсіптік білім беру 

бағдарламасы) 

Постреквизиттер Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 

(ерлер сыныбы) 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – практикада Қазақ биі бойынша білім алу; қазақ биінің лексикасын сауатты 

көрсету; оқу сыныбында жұмыс істеу, концертмейстермен жұмыс істеу әдістемесі; 

музыкалық материалды таңдау және талдау; сабақтарды дайындау және өткізу барысында 

концертмейстермен шығармашылықпен өзара іс-қимыл жасау. 

Білуі керек – әйелдер мен ерлер биінің негізгі элементтерін зерттеу әдістемесі. Әйелдер мен 

ерлер биінің сипатында станокта оқу мысалдары мен экзерсисін құрастыру әдістемесі. 



Жұптық бидің негізгі ережелері. Зерттелген бөлімдер бойынша оқу этюдтерін құрастыру 

әдістемесі. 

Меңгеруі керек – Қазақ биі бойынша алған білімдерін практикада пайдалану; қазақ биінің 

лексикасын сауатты көрсету; оқу сыныбында жұмыс істеу, концертмейстермен жұмыс істеу 

әдістемесі; музыкалық материалды таңдау және талдау; сабақтарды дайындау және өткізу 

барысында концертмейстермен шығармашылықпен өзара іс-қимыл жасау. 

Дағдысы болу – практикалық көрсету және орындау техникасы; концертмейстермен жұмыс 

Пәннің қысқаша мазмұны  

«Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі» пәні болашақ хореографтардың педагог – 

студенттерінің шығармашылық дайындық жүйесіндегі маңызды құрамдас бөлігі болып 

табылады. Курстың Мақсаты-қазақ биін оқыту теориясы мен әдістемесін зерттеу. Пән қазақ 

биін оқыту жүйесін қалыптастыру және оны одан әрі тарихи дамыту мәселелерін зерттейді. 

Курс қазақ биін оқыту әдістемесін меңгерген болашақ хореография педагогтерін даярлаудың 

жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. 

Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г. 

2. Жиенкулова Ш.  Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960 г. 

3. Кульбекова А. К., Iзім Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Қазақ биін 

оқытудың теориясы мен әдістемесі)–Астана, 2012 

4. Ізім Т.О., Өркені өскен би өнері, Астана, 2009 

5. Қышқашбаев Т., т. б., Қазақстан хореографиясының тарихы Алматы, 2005 

6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник 

(1934-2012 гг.) - Алматы: SK-print, 2012 

7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств, 

Алматы, 2006 

Модульдің атауы Элективті модуль 4 

Пәннің коды және атауы Қазақ биін оқытудың әдістемелік негіздері 

(әйелдер сыныбы) 

Семестр 3 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Кульбекова А.К. – профессор 

Изим Т.О. – профессор 

Садыкова А.А. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 



Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны (Дәрістер, 

семинарлық, практикалық, 

зертханалық және студиялық, СӨЖ 

және т. б.) 

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

Пререквизиттер Қазақ биі (техникалық кәсіптік білім беру 

бағдарламасы) 

Постреквизиттер Қазақ биін оқытудың әдістемелік негіздері 

(ерлер класы) 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – практикада Қазақ биі бойынша білім алу; қазақ биінің лексикасын сауатты 

көрсету; оқу сыныбында жұмыс істеу, концертмейстермен жұмыс істеу әдістемесі; 

музыкалық материалды таңдау және талдау; сабақтарды дайындау және өткізу барысында 

концертмейстермен шығармашылықпен өзара іс-қимыл жасау. 

Білуі керек – әйелдер мен ерлер биінің негізгі элементтерін зерттеу әдістемесі. Әйелдер мен 

ерлер биінің сипатында станокта оқу мысалдары мен экзерсисін құрастыру әдістемесі. 

Жұптық бидің негізгі ережелері. Зерттелген бөлімдер бойынша оқу этюдтерін құрастыру 

әдістемесі. 

Меңгеруі керек – Қазақ биі бойынша алған білімдерін практикада пайдалану; қазақ биінің 

лексикасын сауатты көрсету; оқу сыныбында жұмыс істеу, концертмейстермен жұмыс істеу 

әдістемесі; музыкалық материалды таңдау және талдау; сабақтарды дайындау және өткізу 

барысында концертмейстермен шығармашылықпен өзара іс-қимыл жасау. 

Дағдысы болу – практикалық көрсету және орындау техникасы; концертмейстермен жұмыс 

Пәннің қысқаша мазмұны  

«Қазақ биін оқытудың әдістемелік негіздері (әйелдер сыныбы)» пәні болашақ хореограф 

ұстаздары – студенттердің шығармашылық дайындық жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі 

болып табылады. Курстың Мақсаты-қазақ биін оқыту теориясы мен әдістемесін зерттеу. Пән 

қазақ биін оқыту жүйесін қалыптастыру және оны одан әрі тарихи дамыту мәселелерін 

зерттейді. Курс қазақ биін оқыту әдістемесін меңгерген болашақ хореография педагогтерін 

даярлаудың жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. 

Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г. 

2. Жиенкулова Ш.  Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960 г. 

3. Кульбекова А. К., Iзім Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Қазақ биін 

оқытудың теориясы мен әдістемесі)–Астана, 2012 



4. Ізім Т.О., Өркені өскен би өнері, Астана, 2009 

5. Қышқашбаев Т., т. б., Қазақстан хореографиясының тарихы Алматы, 2005 

6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник 

(1934-2012 гг.) - Алматы: SK-print, 2012 

7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств, 

Алматы, 2006 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 5 

Пәннің коды және атауы Тарихи-тұрмыстық биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі 

Семестр 3 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Садыкова А.А. – аға оқытушы 

Куанышбекова Д.М. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны (Дәрістер, 

семинарлық, практикалық, 

зертханалық және студиялық, СӨЖ 

және т. б.) 

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

Пререквизиттер Кіші сыныпта классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (2-3 оқу жылы) 

Постреквизиттер Тарихи-тұрмыстық биді оқытудың әдістемелік 

негіздері 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – опера және балет, музыкалық комедия театрларында, би ансамбльдерінде, драма 

театрында, кинода және т. б. жұмыс істеу үшін қажетті тарихи-тұрмыстық және қазіргі 

заманғы бал билерін оқытудың қазіргі заманғы әдістемесін меңгерген біліктілігі жоғары 

оқытушыларды даярлау болып табылады. 

Білуі керек – тарихи-тұрмыстық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі, тарихи-тұрмыстық 

салон билерін орындаудың әдістемелік қағидаттары, Тарихи билерді орындау тәсілі, тарихи-

тұрмыстық би терминологиясы 

Меңгеруі керек – оқу материалын дұрыс орындау 

Дағдысы болу – тарихи-тұрмыстық билерді теориялық-әдістемелік талдау, музыкалық 

сүйемелдеуді таңдау, оқу материалын, билерді, комбинацияларды әдістемелік орналастыру, 

тарихи-тұрмыстық би бөлімдерін әдістемелік-құрылымдық және мазмұндық талдау. Оқу 

процесінде әдеби көздерді, тарихи-тұрмыстық хореографияны Оқытудың техникалық 

құралдарын пайдалану 

Пәннің қысқаша мазмұны  

XVIII ғасырдағы тұрмыстық билердің композициясы. XVIII ғасырдағы билердің стилі мен 

орындау тәсілі. XVIII ғасырдағы тарихи-тұрмыстық билердің элементтері, XVIII ғасырдағы 

реверанс және тағзым. pas chasse, balance-menouett. Гавоттың негізгі элементтері. XIV-XVII 

ғасырлардағы тарихи-тұрмыстық би элементтері. в. XVIII ғасырдағы бал биінің техникасы. 

XVIII ғасырдағы тарихи-тұрмыстық билердің элементтері. XVIII ғасырдағы тұрмыстық би 

композициясы. XVIII ғасырдағы би композициясын зерттеу. Орындау стилі мен тәсілі. XVIII 

ғасырдағы би композициясын зерттеу. - жалғасы. Полонез, Тампон, Қарсы. XVIII ғасырдағы 

билердің композициялық құрылысының ерекшеліктері. Классикалық мұра билерінің 



композициясы. «Париж жалыны» балетінен Сарабанда. Музыкалық материалды таңдау. XIX 

ғасыр мәдениетінің дамуындағы бал биінің орны. XIX ғасырдағы тарихи-тұрмыстық би 

элементтері, ханымның реверансы, книксен, джентльменге тағзым. XIX ғ. тарихи-тұрмыстық 

би элементтері-жалғасы. XIX ғасырдағы тарихи-тұрмыстық билердің композициясы. XIX 

ғасырдағы билердің композициялық құрылысының ерекшеліктері. Классикалық мұра 

билерінің композициясы – О.Вестристің «Гавот». Классикалық мұра билерінің композициясы 

- А.В. Моцарттың» Дон Жуан «операсынан М. Петипаның» өзгертеді». Классикалық мұра 

билерінің композициясы – Шуманның музыкасына Фокиннің «вальсі». Композициялық 

суреттің өзіндік ерекшелігі. Музыкалық материалды таңдау. 

Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 

- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

1. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М.: ГИТИС, 2011. 

2. Воронина И. Историко - бытовой танец. Учебник. – М.: «Искусство», 2004. 

3. Захарова О. Русский бал 18-начала 20 века. Танцы. Костюмы. Символика. –М.: 

«Центрполиграф», 2011 

4. Степанова К. Костюм и эпоха. – М., 1978 

5. Гавликовский Н. Руководство для изучения танцев. – СПб.: «Лань», 2013 

6. Глушковский А. Воспоминания балетмейстера. М.: «Искусство», 1940, СПб.: «Лань», 2010 

7. Ивановский Н. Бальный танец. Учебное пособие. – Калининград: «Янтарный сказ», 2004. 

8. Шульгина А. Бальный танец. Бытовая хореография России. Конец 19-нач – 20 вв. – М.: 

«Один из лучших», 2004 

Модульдің атауы Элективті модуль 5 

Пәннің коды және атауы Хореографиялық білім беру тарихы мен 

теориясы 

Семестр 3 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Садыкова А.А. – аға оқытушы 

Куанышбекова Д.М. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны (Дәрістер, 

семинарлық, практикалық, 

зертханалық және студиялық, СӨЖ 

және т. б.) 

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

Пререквизиттер Шетелдік және отандық хореография тарихы I 



Шетелдік және отандық хореография тарихы II 

Постреквизиттер Анатомия, физиология, биомеханика және 

хореографиядағы медицина негіздері 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – хореографиялық білім берудің қалыптасуы мен дамуы туралы түсінікке ие болу, 

қазіргі хореографиялық педагогика процестерін түсіну және бағалау, хореографиялық 

педагогика саласындағы теориялық, тарихи және әдіснамалық зерттеулерді зерделеу, 

көрнекті би шеберлері –педагогтарының шығармашылығы. 

Білуі керек – хореографиялық өнер педагогикасының теориялық негіздері; кәсіби 

хореографиялық білім берудің даму эволюциясы; классикалық би мектептерінің негізгі 

эстетикалық және техникалық белгілері; ғылыми теория мен практиканың психологиялық-

педагогикалық және әдістемелік негіздері. 

Меңгеруі керек – алған білімдерін өзінің көркемдік және педагогикалық практикасында 

пайдалану; практикалық қызметте заманауи педагогиканың әдістері мен нысандарын 

пайдалану; хореографиялық оқыту саласында әдіснама және технология саласындағы 

ұғымдық аппаратты пайдалану; көркем шығармашылықтың психологиясы мен педагогикасы 

Дағдысы болу – хореографиялық оқытудың әдіснамасы мен технологиясы, көркем 

шығармашылықтың психологиясы мен педагогикасын талдау, хореографиялық оқыту 

процестерін басқару, оқу топтары мен хореографиялық ұжымдарды ұйымдастыру және 

басқару әдістемесі саласындағы ұғымдық аппаратты меңгеру 

Пәннің қысқаша мазмұны  

«Хореографиялық білім берудің тарихы мен теориясы» пәнін игерудің мақсаты болашақ 

бакалаврларда тарихи контексте хореографиялық білім беру теориясы туралы түсінік 

қалыптастыру болып табылады. Курстың негізгі міндеттері: көркем мәдениет жүйесіндегі қос 

функция тұрғысынан хореографиялық білім беруді зерттеу: бір жағынан, фундаментализм 

мен инерция қасиетіне ие бола отырып, классикалық және халық биінің академиялық 

мектебінің канондарын сақтайды, осылайша мәдениеттің рухани негіздерін тұрақтандырады. 

Екінші жағынан, хореографиялық білім көркемдік өмірдің көптеген салаларының 

динамикасының қайнар көзі болып табылады, өйткені оның құндылығы мен технологиялық 

өзгергіштігі менталитеттің жаңа түрін жасайды. Студенттердің хореографиялық білім берудің 

эволюциялық динамикасын түсінуі, әр жаңа кезең бір-бірін алмастыратын, мағыналы түрде 

күрделенетін білім беру модельдері: синкретикалық, мамандандырылған, академиялық, 

сараланған, вариативті болып табылады. 

Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 

- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

1. Аюханов Б. Витражи балета или pas de bourree по жизни, Алматы, 2013 



2. Барышникова Т. Азбука хореографии. – С – П., Респекс, Люкси, 1996 

3. Блок Л.Д. Классический танец: история и современность. – М., Искусство,1983 

4. Ізім Т.О. Өркені өскен би өнері, Астана, 2009 

5. Красовская В. М. Западноевропейский театр: очерки истории. Преромантизм. - Л., 

Искусство, 1983 

6. Красовская В. М. У истоков русско-французских балетных связей. Балет, №6, 199 

7. Қышқашбаев Т. Қазақстан хореографиясының тарихы Алматы, 2005 

8. Накипов Д. Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник 

(1934-2012 гг.). – Алматы: SK-print, 2012. 

9. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр (Преромантизм). – Москва, 

Краснодар 2009 г. 

10. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр (Романтизм).Москва Краснодар, 

2008 г. 

11. Красовская В.М. Нижинский. – Л., 1974 г. 

12. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр от истоков до XVIIIв.. – Москва, 

Краснодар., 2008 г. 

13. Морис Бежар «Мгновения в жизни другого» 1998г. Москва 

14. Мессерер А. «Танец, мысль, время» М., 1990 г. 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 6 

Пәннің коды және атауы Орта сыныптарда классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (5 оқу жылы) 

Семестр 4 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

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 жалпы сағат саны (Дәрістер, 

семинарлық, практикалық, 

зертханалық және студиялық, СӨЖ 

және т. б.) 

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

Пререквизиттер Орта сыныптарда классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (4 оқу жылы) 

Постреквизиттер Жоғары сыныптарда классикалық биді 

оқытудың теориясы мен әдістемесі (6 жылдық 

оқу) 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – классикалық би теориясын, классикалық биді оқытудың әдіснамалық 

принциптерін және дербес педагогикалық қызметтің практикалық дағдыларын меңгерген 

педагогтарды даярлау 

Білуі керек – 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 

Меңгеруі керек – 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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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 6 

Пәннің коды және атауы Орта сыныптарда классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері (5 оқу жылы) 

Семестр 4 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

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 жалпы сағат саны (Дәрістер, 

семинарлық, практикалық, 

зертханалық және студиялық, СӨЖ 

және т. б.) 

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

Пререквизиттер Орта сыныптарда классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (4 оқу жылы) 

Постреквизиттер Жоғары сыныптарда классикалық биді 

оқытудың әдістемелік негіздері (6 жылдық оқу) 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – классикалық би теориясын, классикалық биді оқытудың әдіснамалық 

принциптерін және дербес педагогикалық қызметтің практикалық дағдыларын меңгерген 

педагогтарды даярлау 

Білуі керек – 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 

Меңгеруі керек – 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 әдістемесі (теориялық сабақтар) 

2. Классикалық бидің қозғалысын зерттеу әдістемесі (практикалық сабақтар) 

3. Педагогикалық жұмыс әдістемесі (практикалық сабақтар) 



Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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 7 

Пәннің коды және атауы Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (4 жылдық оқу) 

Семестр 4 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Кабдусова Д.Е. – декан орынбасары факультета 

Кульбекова А.К. – профессор 

Алишева А.Т. – профессор 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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



Пререквизиттер Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (3 жылдық оқу) 

Постреквизиттер Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (5 жылдық оқу) 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

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 

Білуі керек – оқытудың әртүрлі оқу кезеңдерінде халықтық-сахналық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі, станок жанында жеке оқу комбинацияларын, залдың ортасында 

кеңейтілген комбинациялар мен этюдтерді құрастырудың әдістемелік тәсілдері 

Меңгеруі керек – 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  

Жоғары білікті бишілерді даярлау-халықтық-сахналық биді дамытудың қазіргі заманғы 

деңгейінің талабы. Бишінің орындау техникасын жетілдірудегі халықтық-сахналық би 

тренажының рөлі. Актерлік шеберлікті тәрбиелеу және әртүрлі ұлттардың билерінің ұлттық 

ерекшеліктерін жаңғырту. Бишілердің сахналық тәжірибесінің станокта жаттығу жүйесінің 

шығармашылық дамуына және залдың ортасында этюдтерді орындауға тәуелділігі. 

Фольклорлық би қимылдарының сахналық бимен кезектесуінің ерекшелік пен орындау стилін 

сезінуді тәрбиелеудегі кереғарлығы. Бишінің кең және жарқын орындау мәнерін бидің 

барынша мәнерлі пластикалық үлгісі арқылы дамыту. Халықтық-сахналық бидің тренажын 

құру ерекшеліктері. Бишінің күш-жігерін, төзімділігін, кәсіби ерік-жігерін дамыту. Оқу 

материалын, оның мазмұнын анықтау. Сабақты егжей-тегжейлі дамыту. Оқушылардың кәсіби 

деректері мен физикалық мүмкіндіктерін есепке алу. Сабақтарды талдау, олардың кейінгі 

сабақтарға әсері. Хореографиялық материалды дәйекті баяндау, практикалық көрсету. 

Концертмейстермен дайындық жұмысы. Сабақтағы пән, оның оқу материалын игерудегі 

маңызы. Сабақтың қарқыны. Дене жүктемесін бөлу және оқушылардың психологиялық 

жағдайын есепке алу. 

Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 



Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

1. Ткаченко Т.С. Народный танец - М. «Искусство», 1967г. 656стр.  

2. Ткаченко Т. Народные танцы: – М.: «Искусство», 1977г. – 573 стр. 

3. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. – СПб: 

Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. – 161стр. 

4. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 

2009. – 288 с.: ил. 366 

5. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. – СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. – 208стр. 

6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие 

для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. – 209 

стр. 

7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2003г. – 208 стр. 

8. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие – 

СПб., М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. – 344 с. 

9. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно – сценического танца: Учеб. пособ. 

– СПб.: 1996г. 

Модульдің атауы Элективті модуль 7 

Пәннің коды және атауы Халықтық-сахналық биді оқытудың әдістемелік 

негіздері (4 жылдық оқу) 

Семестр 4 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Кабдусова Д.Е. – декан орынбасары факультета 

Кульбекова А.К. – профессор 

Алишева А.Т. – профессор 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Халықтық-сахналық биді оқытудың әдістемелік 

негіздері (3 жылдық оқу) 

Постреквизиттер Халықтық-сахналық биді оқытудың әдістемелік 

негіздері (5 жылдық оқу) 

Пәнді меңгерудегі  мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – халықтық-сахналық би бойынша хореографиялық ұжымдарда сабақ өткізу 

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

педагогикалық қызмет саласындағы кәсіби қызметке даярлау 

Білуі керек – оқытудың әртүрлі оқу кезеңдерінде халықтық-сахналық биді оқыту әдістемесі, 

станок жанында жеке оқу комбинацияларын, залдың ортасында кеңейтілген комбинациялар 

мен этюдтерді құрастырудың әдістемелік тәсілдері 



Меңгеруі керек – 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 

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  

Жоғары білікті бишілерді даярлау-халықтық-сахналық биді дамытудың қазіргі заманғы 

деңгейінің талабы. Бишінің орындау техникасын жетілдірудегі халықтық-сахналық би 

тренажының рөлі. Актерлік шеберлікті тәрбиелеу және әртүрлі ұлттардың билерінің ұлттық 

ерекшеліктерін жаңғырту. Бишілердің сахналық тәжірибесінің станокта жаттығу жүйесінің 

шығармашылық дамуына және залдың ортасында этюдтерді орындауға тәуелділігі. 

Фольклорлық би қимылдарының сахналық бимен кезектесуінің ерекшелік пен орындау стилін 

сезінуді тәрбиелеудегі кереғарлығы. Бишінің кең және жарқын орындау мәнерін бидің 

барынша мәнерлі пластикалық үлгісі арқылы дамыту. Халықтық-сахналық бидің тренажын 

құру ерекшеліктері. Бишінің күш-жігерін, төзімділігін, кәсіби ерік-жігерін дамыту. Оқу 

материалын, оның мазмұнын анықтау. Сабақты егжей-тегжейлі дамыту. Оқушылардың кәсіби 

деректері мен физикалық мүмкіндіктерін есепке алу. Сабақтарды талдау, олардың кейінгі 

сабақтарға әсері. Хореографиялық материалды дәйекті баяндау, практикалық көрсету. 

Концертмейстермен дайындық жұмысы. Сабақтағы пән, оның оқу материалын игерудегі 

маңызы. Сабақтың қарқыны. Дене жүктемесін бөлу және оқушылардың психологиялық 

жағдайын есепке алу. 

Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

1. Ткаченко Т.С. Народный танец - М. «Искусство», 1967г. 656стр.  

2. Ткаченко Т. Народные танцы: – М.: «Искусство», 1977г. – 573 стр. 

3. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. – СПб: 

Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. – 161стр. 

4. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 

2009. – 288 с.: ил. 366 

5. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. – СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. – 208стр. 



6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие 

для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. – 209 

стр. 

7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2003г. – 208 стр. 

8. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие – 

СПб., М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. – 344 с. 

9. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно – сценического танца: Учеб. пособ. 

– СПб.: 1996г. 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 8 

Пәннің коды және атауы Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 

(ерлер сыныбы) 

Семестр 4 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Кульбекова А.К. – профессор 

Изим Т.О. – профессор 

Садыкова А.А. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 

(әйелдер сыныбы) 

Постреквизиттер Қазақ биінің мұрасы 

Пәнді меңгерудегі  мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – практикада Қазақ биі бойынша білім алу; қазақ биінің лексикасын сауатты 

көрсету; оқу сыныбында жұмыс істеу, концертмейстермен жұмыс істеу әдістемесі; 

музыкалық материалды таңдау және талдау; сабақтарды дайындау және өткізу барысында 

концертмейстермен шығармашылықпен өзара іс-қимыл жасау. 

Білуі керек – әйелдер мен ерлер биінің негізгі элементтерін зерттеу әдістемесі. Әйелдер мен 

ерлер биінің сипатында станокта оқу мысалдары мен экзерсисін құрастыру әдістемесі. 

Жұптық бидің негізгі ережелері. Зерттелген бөлімдер бойынша оқу этюдтерін құрастыру 

әдістемесі. 

Меңгеруі керек – Қазақ биі бойынша алған білімдерін практикада пайдалану; қазақ биінің 

лексикасын сауатты көрсету; оқу сыныбында жұмыс істеу, концертмейстермен жұмыс істеу 

әдістемесі; музыкалық материалды таңдау және талдау; сабақтарды дайындау және өткізу 

барысында концертмейстермен шығармашылықпен өзара іс-қимыл жасау. 

Дағдысы болу – практикалық көрсету және орындау техникасы; концертмейстермен жұмыс 

Пәннің қысқаша мазмұны  

Қазақ биінің шығу тегін зерттеу. Қазақ сахналық биінің негізін қалаушылар. Әйелдер мен 

ерлер биінің негізгі бағдарламалық қозғалыстары мен элементтерін зерттеу әдістемесі. 

Станокта әйелдер мен ерлер биінің сипатында оқу мысалдары мен экзерсисін құрастыру 

әдістемесі. Зерттелген бөлімдер бойынша этюдтерді құрастыру әдістемесі. Орындаушыларда 



практикалық тапсырма немесе сабақ көрсету және өткізу; концертмейстермен жұмыс, қазақ 

биінің әртүрлі бөлімдері бойынша музыкалық материалды іріктеу. 

Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г. 

2. Жиенкулова Ш.  Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960 г. 

3. Кульбекова А. К., Iзім Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Қазақ биін 

оқытудың теориясы мен әдістемесі)–Астана, 2012 

4. Ізім Т.О., Өркені өскен би өнері, Астана, 2009 

5. Қышқашбаев Т., т. б., Қазақстан хореографиясының тарихы Алматы, 2005 

6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник 

(1934-2012 гг.) - Алматы: SK-print, 2012 

7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография:  развитие форм и художественных средств, 

Алматы, 2006 

Модульдің атауы Элективті модуль 8 

Пәннің коды және атауы Қазақ биін оқытудың әдістемелік негіздері (ерлер 

сыныбы) 

Семестр 4 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Кульбекова А.К. – профессор 

Изим Т.О. – профессор 

Садыкова А.А. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Қазақ биін оқытудың әдістемелік негіздері 

(әйелдер сыныбы) 

Постреквизиттер Қазақ биінің мұрасы 

Пәнді меңгерудегі  мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – практикада қазақ биі бойынша білім алу; қазақ биінің лексикасын сауатты 

көрсету; оқу сыныбында жұмыс істеу, концертмейстермен жұмыс істеу әдістемесі; 

музыкалық материалды таңдау және талдау; сабақтарды дайындау және өткізу барысында 

концертмейстермен шығармашылықпен өзара іс-қимыл жасау. 



Білуі керек – әйелдер мен ерлер биінің негізгі элементтерін зерттеу әдістемесі. Әйелдер мен 

ерлер биінің сипатында станокта оқу мысалдары мен экзерсисін құрастыру әдістемесі. 

Жұптық бидің негізгі ережелері. Зерттелген бөлімдер бойынша оқу этюдтерін құрастыру 

әдістемесі. 

Меңгеруі керек – Қазақ биі бойынша алған білімдерін практикада пайдалану; қазақ биінің 

лексикасын сауатты көрсету; оқу сыныбында жұмыс істеу, концертмейстермен жұмыс істеу 

әдістемесі; музыкалық материалды таңдау және талдау; сабақтарды дайындау және өткізу 

барысында концертмейстермен шығармашылықпен өзара іс-қимыл жасау. 

Дағдысы болу – практикалық көрсету және орындау техникасы; концертмейстермен жұмыс 

Пәннің қысқаша мазмұны  

Қазақ биінің шығу тегін зерттеу. Қазақ сахналық биінің негізін қалаушылар. Әйелдер мен 

ерлер биінің негізгі бағдарламалық қозғалыстары мен элементтерін зерттеу әдістемесі. 

Станокта әйелдер мен ерлер биінің сипатында оқу мысалдары мен экзерсисін құрастыру 

әдістемесі. Зерттелген бөлімдер бойынша этюдтерді құрастыру әдістемесі. Орындаушыларда 

практикалық тапсырма немесе сабақ көрсету және өткізу; концертмейстермен жұмыс, қазақ 

биінің әртүрлі бөлімдері бойынша музыкалық материалды іріктеу. 

Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г. 

2. Жиенкулова Ш.  Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960 г. 

3. Кульбекова А. К., Iзім Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Қазақ биін 

оқытудың теориясы мен әдістемесі)–Астана, 2012 

4. Ізім Т.О., Өркені өскен би өнері, Астана, 2009 

5. Қышқашбаев Т., т. б., Қазақстан хореографиясының тарихы Алматы, 2005 

6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник 

(1934-2012 гг.) - Алматы: SK-print, 2012 

7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств, 

Алматы, 2006 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 9 

Пәннің коды және атауы Тарихи-тұрмыстық биді оқытудың әдістемелік 

негіздері 

Семестр 4 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 



Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Садыкова А.А. – аға оқытушы 

Куанышбекова Д.М. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Тарихи-тұрмыстық биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі 

Постреквизиттер Педагогикалық практикасы 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – жеке дәуірлердің билерін орындау тәсілін үйрету. Тарихи-тұрмыстық би бойынша 

хореографиялық ұжымдарда сабақ өткізу әдістемесін игеру, хореография және педагогикалық 

қызмет саласындағы кәсіби қызметке болашақ хореограф-мамандарды даярлау. 

Білуі керек – тарихи-тұрмыстық биді оқыту әдістемесі, тарихи-тұрмыстық салон билерін 

орындаудың әдістемелік қағидаттары, тарихи билерді орындау тәсілі, тарихи-тұрмыстық би 

терминологиясы 

Меңгеруі керек – тарихи-тұрмыстық билерге әдістемелік талдау жүргізу, музыкалық 

сүйемелдеуді, оқу материалын, билерді, комбинацияларды әдістемелік орналастыруды, 

тарихи-тұрмыстық би бөлімдерінің әдістемелік-құрылымдық және мазмұндық талдауын 

таңдау. 

Дағдысы болу – оқу материалын орындау техникасы мен мәнерлеп орындау, оқытудың кез 

келген кезеңінде тарихи-тұрмыстық би бойынша толыққанды сабақтар өткізу дағдылары 

Пәннің қысқаша мазмұны  

Тарихи-тұрмыстық бидің би элементтерін, қарапайым комбинациялар мен би этюдтерін 

зерттеу. Жұпта қарым-қатынас жасау дағдылары, би және музыкалық орындау, берілген 

суретті орындау қабілеті. Орта ғасырлар дәуірі және күнделікті билердің құрамы. Шаруа 

бранль, сарай бранль. Халықтық және сот билерінің композициялық құрылысының 

ерекшеліктері. Шеңбер-халық билерінің композициялық құрылысының негізі. Орта 

ғасырлардағы би композициясын зерттеу. Композицияларды талдау: Фарандола, Бурре, 

Ригдон, Паванна. Басс, Вольта, Монтаньяр. Эпоха Возрождения. Классикалық мұра билерінің 

композициясы. «Романеск» композициясын зерттеу. Орындау стилі мен тәсілі. XVI-ХІХ 

ғасырлардағы тарихи-тұрмыстық би элементтері.в., реверанс және сәлем xviv кавалері. Pas 

glisse, pas eleve, pas chasse, pas degage. Бранль қарапайым, бранль екі есе, бранль екі есе көп. 

XVIIв тарихи - тұрмыстық би элементтері. Реверанс және тағзым XVIIв. Әйелдер садақ, ерлер 

садақ XVII ғ. сол руада, оң руада. «Кран» қадамы, негізгі па-куранта, па-гальярд. XVII 

ғасырдағы тұрмыстық билердің құрамы, XVII ғасырдағы билердің құрамын зерттеу. XVIIв 

билерінің композициялық құрылысының ерекшеліктері. Композицияларды талдау: Романеск, 

Алеманда. Классикалық мұра билерінің композициясы. «Жастықтармен би» композициясы. 

Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 



- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

1. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М.: ГИТИС, 2011. 

2. Воронина И. Историко - бытовой танец. Учебник. – М.: «Искусство», 2004. 

3. Захарова О. Русский бал 18-начала 20 века. Танцы. Костюмы. Символика. –М.: 

«Центрполиграф», 2011 

4. Степанова К. Костюм и эпоха. – М., 1978 

5. Ивановский Н. Бальный танец. Учебное пособие. – Калининград: «Янтарный сказ», 2004 

6. Шульгина А. Бальный танец. Бытовая хореография России. Конец 19-нач – 20 вв. – М.: 

«Один из лучших», 2004 

7. Старинные бальные танцы. Новое время. – СПб.: «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; 

Издательсво «Лань», 2010. – 256 с. 

8. Воронина И.А. Историко-бытовой танец – Москва: «Искусство», 1980 

Модульдің атауы Элективті модуль 9 

Пәннің коды және атауы Анатомия, физиология, биомеханика және 

хореографиядағы медицина негіздері 

Семестр 4 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Садыкова А.А. – аға оқытушы 

Куанышбекова Д.М. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Дене шынықтыру – Классикалық би экзерсисі * 

Постреквизиттер Педагогикалық практикасы 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – болашақ түлектерді Адам анатомиясы мен физиологиясы туралы біліммен, 

хореографиямен айналысатын адам ағзасының анатомиялық және кәсіби ерекшеліктерімен 

және одан әрі сәтті жұмыс істеу үшін қажетті балет медицинасының негіздерімен қамтамасыз 

ету үшін анатомияны, физиологияны, биомеханиканы және хореографиядағы медицина 

негіздерін зерттеу.  

Білуі керек – дененің құрылымы, ағзаның мүшелері мен жүйелерінің жұмыс істеуінің жалпы 

принциптері, балет кезінде пайда болатын адамның тірек-қимыл аппаратының зақымдануы 

мен аурулары туралы түсінікке ие болу; олардың алдын-алу, емдеу және оңалту құралдары;  

Меңгеруі керек – сабақтар, репетициялар мен спектакльдер кезінде пайда болған тірек-

қимыл аппараты жарақаттары кезінде дәрігерге дейінгі Алғашқы көмек көрсету; өз 

денсаулығын және өз қамқорлығындағы адамдардың денсаулығын сақтау, дене бітімін 

жетілдіру. 



Дағдысы болу – адамның қозғалыс аппаратының құрылымының күрделілігіне, 

қозғалыстарды басқару жүйесіне және қозғалыстардың биомеханика заңдарына бағынуына 

байланысты адамның қозғалыс әрекеттерінің күрделі құрылымына назар аударыңыз. 

Пәннің қысқаша мазмұны  

Анатомия, физиология, биомеханика және хореографиядағы медицина негіздері. Анатомия 

адам ағзасының, оның мүшелері мен жүйелерінің пішіні, құрылымы, пайда болуы және дамуы 

туралы ғылым ретінде. Физиология жасушалардың, тіндердің, органдардың, жүйелердің және 

бүкіл ағзаның функциялары мен механизмдері туралы ғылым ретінде. Анатомия, физиология 

және биомеханиканың басқа биологиялық ғылымдармен байланысы және олардың 

медициналық ғылымдар кешеніндегі орны. Адам анатомиясы, физиологиясы және 

биомеханикасының құрамдас бөлімдері. Хореографиялық өнер бакалаврларын даярлау 

жүйесіндегі анатомия, физиологияның жалпы және қолданбалы маңызы. Адам ағзасының 

бірлігі және оны ұйымдастырудың негізгі құрылымдық деңгейлері: жасуша, тін, органның 

құрылымдық және функционалды бірлігі, орган, мүшелер жүйесі, органдар аппараты. Адам 

Конституциясы туралы түсінік, ерлер мен әйелдер денесінің физикалық ерекшеліктері. 

Симметрия түрлері, симметрия жазықтығы және дененің осі, дененің бетінде шартты түрде 

жүргізілетін сызықтар, дененің жалпы жамылғысына, адам денесінің бір бөлігіне 

органдардың проекциясын көрсету үшін қажет. "Анатомия, физиология, биомеханика және 

хореографиядағы медицина негіздері" пәні болашақ түлектерді адам ағзаларының 

анатомиясы мен физиологиясы туралы біліммен қысқаша таныстыруға, студенттерді адамның 

қозғалыс аппараты құрылымының биомеханикалық негіздерімен және дене жаттығуларымен, 

балетпен айналысатын адам ағзасының анатомиялық және кәсіби ерекшеліктерімен және одан 

әрі табысты жұмыс істеу үшін қажетті медицина негіздерімен таныстыруға арналған. 

Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 

- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

1. Джозеф С. Хавилер «Тело танцора»  

2. Привес М. Г. «Анатомия человека» 

3. Анатомия человека: учеб. пособие для студентов вузов: в 2 кн. / М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина. 

– М.: Академия, 2006. 

4. Атлас анатомии человека: учеб. пособие для мед. вузов / Р. Д. Синельников, Я. Р. 

Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., перераб.: в 4 т. 

5. Анатомия (с основами спортивной морфологии) в 2 т.: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 

521900 Физическая культура и спец. 022300 Физическая культура и спорт / П. К. Лысов, Д. Б. 

Никитюк, М. Р. Сапин; под ред. М. Р. Сапина. – М.: Медицина, 2003. 

6. Гройсман А.Л. Психогигиена артиста балета. – М., ГИТИС, 1987 



7. Гройсман А.Л. Анатомия и физиология человека (с элементами балетной медицины)». – 

М., ГИТИС, 1987 
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Пәннің коды және атауы Шығыс биін оқытудың теориясы мен практикасы 

Семестр 4 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Саитова Г.Ю. – профессор 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 

(әйелдер сыныбы) 

Постреквизиттер Шығыс биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 

Пәнді меңгерудегі  мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – залдың ортасында Экзерсис үшін әдістемелік сауатты комбинацияларды және би 

эскиздерін жасауға үйрету. 

Білуі керек – 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. 

Меңгеруі керек – 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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 



Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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 
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Пәннің коды және атауы Шығыс биін оқытудың теориялық негіздері 

Семестр 4 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Саитова Г.Ю. – профессор 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Қазақ биін оқытудың әдістемелік негіздері 

(әйелдер сыныбы) 

Постреквизиттер Шығыс биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 

Пәнді меңгерудегі  мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – шығыс биінің теориясы мен әдістемесін зерделеу, станокта және залдың 

ортасында Экзерсис үшін әдістемелік сауатты комбинацияларды, шығыс биінің би этюдтерін 

құруды үйрету.  

Білуі керек – пән бойынша бағдарламалық материал. Шығыс биін оқыту теориясы мен 

әдістемесі. Бағдарламалық қозғалыстар мен элементтердің музыкалық орналасуы. Шығыс 

биінің шығу тегі және оның жалпы ұлттық хореографиялық өнердің дамуындағы орны.  

Меңгеруі керек – 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 биін оқытудың теориялық негіздері» пәні Шығыс хореография өнерін тереңірек 

зерттеуге бағытталған. Курс барысында білім алушылар шығыс биін оқыту әдістемесін 

зерделейді, сондай-ақ шығыс биінің өзіндік ерекшеліктерін зерделейді. Тақырып басқа 

арнайы пәндермен тығыз байланысты. Ол халықтық-сахналық, қазақ және тарихи-тұрмыстық 

билерге тән шеберлікті, орындау техникасын күшейтеді. 



Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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 
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Пәннің коды және атауы Жоғары сыныптарда классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (6 жылдық оқу) 

Семестр 5 семестр 

Пәннің кредиттер саны 4 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

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 жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Орта сыныптарда классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (5 оқу жылы) 

Постреквизиттер Жоғары сыныптарда классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (7-8 оқу жылдары) 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – классикалық би теориясын, классикалық биді оқытудың әдіснамалық 

принциптерін және дербес педагогикалық қызметтің практикалық дағдыларын меңгерген 

педагогтарды даярлау. 

Білуі керек – 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. 

Меңгеруі керек –  

- 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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 

- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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. 

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



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

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

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

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

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

9. 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. 

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

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

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

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

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

– 416 с. 

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

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

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

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

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

Искусство, 1981. – 262 с. 

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

Ленинград: Искусство, 1981. – 262 с. 

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

Москва: Лань, 2004. – 400 с. 

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

Медицина,1972. 

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

ЧГАКИ, 2005. – 154 с. 

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

Планета музыки, 2007. – 384 с. 

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

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

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

428 с. 
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Пәннің коды және атауы Жоғары сыныптарда классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері (6 жылдық оқу) 

Семестр 5 семестр 

Пәннің кредиттер саны 4 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

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 жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Орта сыныптарда классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері (5 оқу жылы) 

Постреквизиттер Жоғары сыныптарда классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері (7-8 оқу жылдары) 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – классикалық би теориясын, классикалық биді оқытудың әдіснамалық 

принциптерін және дербес педагогикалық қызметтің практикалық дағдыларын меңгерген 

педагогтарды даярлау. 

Білуі керек – 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. 

Меңгеруі керек –  

- 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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 



- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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 [Текст ] / 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. 

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. 

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. 
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Пәннің коды және атауы Шығыс биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 

Семестр 5 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Саитова Г.Ю. – профессор; 

Шамшиев А.Ш. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Шығыс биін оқытудың теориясы мен практикасы 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді меңгерудегі  мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – шығыс биін оқытудың теориясы мен әдістемесін зерделеу: әдістемелік сауатты 

комбинацияларды, шығыс биінің би этюдтерін құрастыру, лексикалық материалды сауатты 

практикалық көрсету және өткізу дағдысы болу. 

Білуі керек – шығыс биінің шығу тегі және оның жалпы ұлттық хореографиялық өнерді 

дамытудағы орны; би мәдениетімен байланысты дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды білу; 

музыкалық-би мұрасы; "Шығыс биін оқытудың теориясы мен әдістемесі" пәні бойынша 

бағдарламалық материал; бағдарламалық қозғалыстар мен элементтердің музыкалық 

орналасуы. 

Меңгеруі керек – осы пән 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 – осы деңгей бойынша шығыс биін орындау және оқыту техникасы, 

концертмейстермен, музыкалық материалдармен жұмыс. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

"Шығыс биін оқытудың теориясы мен әдістемесі" пәні Шығыс хореография өнерін тереңірек 

зерттеуге бағытталған. Курс барысында білім алушылар шығыс биін оқыту әдістемесін 

зерделейді, сондай-ақ шығыс биінің өзіндік ерекшеліктерін зерделейді. Тақырып басқа 

арнайы пәндермен тығыз байланысты. Ол халықтық-сахналық, қазақ және тарихи-тұрмыстық 

билерге тән шеберлікті, әртістікті, музыкалық және мәнерлі орындауды, стильді, мәнерді, 

мінезді жеткізуді, практикалық орындау шеберлігін күшейтеді 

Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 



- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 

- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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

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

10. 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 

11. Авдеева Л. А. Танцевальное искусство Узбекистана. – Ташкент: Гос. Изд-во худож. 

лит-ры Узбекской ССР, 1963 

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

традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. – Ташкент, 2001 
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Пәннің коды және атауы Шығыс биін оқытудың әдістемелік негіздері 

Семестр 5 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Саитова Г.Ю. – профессор; 

Шамшиев А.Ш. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Шығыс биін оқытудың теориялық негіздері 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді меңгерудегі  мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – Шығыс халықтарының би және музыкалық мәдениетін зерттеу; хореография 

педагогын оқыту мен тәрбиелеуде шығыс биінің космозициалық құрылысының 

принциптерін, орындау техникасын, мәнерін, әр түрлі стильдерін игеру;  

Білуі керек – шығыс биінің пайда болу тарихы мен даму жолдары; лексикалық материал, 

сипатты және бейнелі қозғалыстар; оқытудың теориялық негіздері, оқу әдістемесі және 

қимылдарды орындау техникасы; шығыс билеріне арналған музыкалық шығармалардың 

стилистикалық ерекшеліктері; композиция негіздері. 

Меңгеруі керек – ырғақтық суреттер мен өзгешеліктерді ажырату; зерделенген материал 

негізінде би мен хореографиялық композицияларды құрастыру, орындау стилінің, сипаты мен 

мәнерінің ерекшеліктерін ескере отырып; би композициясымен жұмыс барысында алған 

білімдерін қолдану; орындаушылар алдында мағыналық бейнелілігін, сипаты мен 

музыкалылығын ашу; музыкалық материалды іріктеуді жүзеге асыру. 



Дағдысы болу – орындау стилінің, мінезінің және мәнерінің ерекшеліктерін ескере отырып, 

билер мен хореографиялық композициялар жасау; би костюмдерін, оның бөлшектерін, 

аксессуарларын; оқу, оқу-әдістемелік, монографиялық, көркем әдебиетті, сондай-ақ би 

композициясы процесінде оқу бейне ақпараттарды пайдалану 
Пәннің қысқаша мазмұны 

"Шығыс биін оқытудың әдістемелік негіздері" пәні шығыс билері модулі бойынша білім 

алушылардың алған білімдерін жинақтайды және хореографиялық шығармаларды жасауға 

алып келеді; ойын-сауық құралдарының барлық жүйесімен таныстырады: музыка, би мәтіні, 

костюмдер, атрибуттар; композициялық құрылыс дағдыларын дамытады; Шығыс 

халықтарының әдет-ғұрыптары мен дәстүрлеріне қызығушылық қалыптастырады; 

Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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 
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Пәннің коды және атауы Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (5 жылдық оқу) 

Семестр 5 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Кабдусова Д.Е. – декан орынбасары факультета 

Кульбекова А.К. – профессор 

Алишева А.Т. – профессор 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

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



практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

Пререквизиттер TMPNST 3308 / Халықтық-сахналық биді 

оқытудың теориясы мен әдістемесі (4 жылдық 

оқу) 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді меңгерудегі  мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

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 

Білуі керек – 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 

Меңгеруі керек – 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. Маманға мынадай 

негізгі талаптардан тұратын кәсіптік қызметтің мынадай салалары мен объектілері 

айқындалады: ол педагогикалық, шығармашылық, дайындық, қойылым, ұйымдастыру-

басқару қызметіне әзірленуге тиіс. 

Қорытынды бақылау нысаны, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 



- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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. 
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Пәннің коды және атауы Халықтық-сахналық биді оқытудың әдістемелік 

негіздері (5 жылдық оқу) 

Семестр 5 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Кабдусова Д.Е. – декан орынбасары факультета 

Кульбекова А.К. – профессор 

Алишева А.Т. – профессор 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ 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 меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – халықтық-сахналық би бойынша хореографиялық ұжымдарда сабақ өткізу 

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

педагогикалық қызмет саласындағы кәсіби қызметке даярлау 

Білуі керек – 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 

Меңгеруі керек – 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 

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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 

- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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. 
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Пәннің коды және атауы Дуэтті-классикалық биді оқыту әдістемесі мен 

техникасы 



Семестр 5 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Кайыр Ж.У. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Орта сыныптарда классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (5 жылдық оқу) 

Постреквизиттер Дуэтті-классикалық биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі 

Пәнді меңгерудегі  мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – болашақ хореограф-мамандарды классикалық хореографияның кәсіби қызметіне 

даярлау 

Білуі керек – оқу комбинациялары мен қозғалыстарының құрылымы мен музыкалық 

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

Меңгеруі керек – 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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары (таратылатын 

материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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. 
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Пәннің коды және атауы Дуэтті-классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері 

Семестр 5 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

тегі, аты – жөні, атқаратын лауазымы 

Кайыр Ж.У. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны (Дәрістер, 

семинарлық, практикалық, зертханалық 

және студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Орта сыныптарда классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері (5 жыл оқу) 

Постреквизиттер Дуэт биінің теориясы мен практикасы 

Пәнді меңгерудегі  мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – болашақ хореограф-мамандарды классикалық хореографияның кәсіби қызметіне 

даярлау 

Білуі керек – оқу комбинациялары мен қозғалыстарының құрылымы мен музыкалық 

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

Меңгеруі керек – 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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 

- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 



- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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 15 

Пәннің коды және атауы Өнер тарихы 

Семестр 5 семестр 

Пәннің кредиттер саны 4 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Джумасеитова Г.Т. – профессор 

Садыкова А.А. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Шетелдік және отандық хореография тарихы II 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді меңгерудегі  мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

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 

Білуі керек – 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 

Меңгеруі керек – 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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 

- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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 15 

Пәннің коды және атауы Мәдениет және өнер саласындағы менеджмент 

және маркетинг 

Семестр 5 семестр 



Пәннің кредиттер саны 4 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Джумасеитова Г.Т. – профессор 

Садыкова А.А. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Хореографиялық ұжымды басқару әдістемесі 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – ұйымдастырушылық даму заңдылықтары және өнер саласындағы ұйымдарды 

басқару ерекшеліктері туралы негізгі білімді қалыптастыру болып табылады 

Білуі керек – пікірталас жүргізу әдістері; мәдениет және өнер саласындағы зияткерлік 

меншікті өндірушілер мен тұтынушылар; зияткерлік меншікті беру нысандары 

Меңгеруі керек – 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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 



Әдебиеттер 

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 16 

Пәннің коды және атауы Жоғары сыныптарда классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (7-8 оқу жылдары) 

Семестр 6 семестр 

Пәннің кредиттер саны 4 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

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 жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Жоғары сыныптарда классикалық биді оқытудың 

теориясы мен әдістемесі (6 жылдық оқу) 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – орта және жоғары сыныптардың классикалық би қимылдарын орындау техникасы 

мен әдістемесін меңгеру. 

Білуі керек - 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. 

Меңгеруі керек – 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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 

- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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. 

Модульдің атауы Элективті модуль 16 

Пәннің коды және атауы Жоғары сыныптарда классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері (7-8 оқу жылдары) 

Семестр 6 семестр 

Пәннің кредиттер саны 4 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

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 жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

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



практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

Пререквизиттер Жоғары сыныптарда классикалық биді оқытудың 

әдістемелік негіздері (6 жылдық оқу) 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – орта және жоғары сыныптардың классикалық би қимылдарын орындау техникасы 

мен әдістемесін меңгеру. 

Білуі керек - 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. 

Меңгеруі керек – 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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 

- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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. 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 17 

Пәннің коды және атауы KG 4222 / Компьютерлік сауаттылық 

Семестр 6 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді меңгерудегі  мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

Мақсаты – болашақ хореограф-мамандарды компьютерлік технологиялар саласындағы 

кәсіби қызметке даярлау 

Білуі керек – Microsoft word, Microsoft excel, Power point, canvas және т. б. компьютерлік 

бағдарламалары. 

Меңгеруі керек – құжаттарды Microsoft word, Microsoft excel, Power point, canvas және т. б. 

бағдарламалар аясында дайындау. 

Дағдысы болу – Microsoft word, Microsoft excel, Power point, 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 

мен компьютерлендіру туралы білім береді, гибридті интеллект құрудың сәттілігін 

қамтамасыз ететін компьютерді және жеке қасиеттерді пайдалану дағдылары мен дағдыларын 

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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 



Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 

- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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 «Литература», 2006. - 64с. 

14. Христочевский С.А. Компьютерная грамотность, что это такое? // Информатика и 

компьютерная грамотность [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 17 

Пәннің коды және атауы Ақпараттық көздермен жұмыс 

Семестр 6 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді меңгерудегі  мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

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

игеру. 

Білуі керек – түрлі ресурстардың көмегімен зерттеу жұмысының әдіснамасы; 

Меңгеруі керек – 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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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 знать 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 18 

Пәннің коды және атауы Дуэтті-классикалық биді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі 

Семестр 6 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 



Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Кайыр Ж.У. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Дуэтті-классикалық биді оқыту әдістемесі мен 

техникасы 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

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. 

Білуі керек – 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 

Меңгеруі керек – 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  

«Дуэтно-классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі» пәні білім алушыларды 

дуэтно-классикалық бидің даму кезеңдерімен таныстырады; партерлік қолдау тәсілдерін 

зерделеу және игеру әдістемесі: екі және бір қолмен; әуеде қолдау: оқушының «отырып», 

«жатып», «Қарлығаш», arabesques жағдайына қарай көтерілуі; секіру: «Қарлығаш» қалпында 

аяқтай отырып, arabesques қалыптарында бел астына тіреле отырып, оқушының екі жоғары 

көтерілген қолында; оқушының позадан лақтыруы: бір немесе бірнеше рет бекітілген; оқу 

мысалдарын құрастыру және оларды қолдауды зерделеу кезінде күрделендіру 

принциптерімен; 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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 

- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 



Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 192 с. 

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

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

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

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

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

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

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

Просвещение, 1985 – 222 с.  

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

16. 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 18 

Пәннің коды және атауы Дуэт биінің теориясы мен практикасы 

Семестр 6 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Кайыр Ж.У. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Дуэтті-классикалық биді оқытудың әдістемелік 

негіздері 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді меңгерудегі мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

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

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

классикалық би практикасымен танысу 

Білуі керек – осы оқу процесінің мақсаттары; бағдарламалық элементтерді орындау реттілігі; 

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

әріптеске көмек көрсетудің техникалық тәсілдері. 

Меңгеруі керек – 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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 

Әдебиеттер 

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 19 

Пәннің коды және атауы Ғылыми-зерттеу жұмысы 

Семестр 6 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Кульбекова А.К. – профессор 

Кензикеев Р.В. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

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



практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

Пререквизиттер Педагогикалық практикасы 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді меңгерудегі  мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 

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 

Білуі керек – 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 

Меңгеруі керек – 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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 
- сабаққа қатысу; 



- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 

- Интерактивті тақта; 

- Led-экран; 

- музыкалық орталық. 
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Модульдің атауы Элективті модуль 19 

Пәннің коды және атауы Дипломдық жұмыстарды жазу әдістемесі 

Семестр 6 семестр 

Пәннің кредиттер саны 3 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының тегі, аты – жөні, 

атқаратын лауазымы 

Кульбекова А.К. – профессор 

Кензикеев Р.В. – аға оқытушы 

Оқыту тілі орыс / қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша жалпы сағат саны 

(Дәрістер, семинарлық, 

практикалық, зертханалық және 

студиялық, СӨЖ және т. б.) 

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

Пререквизиттер Педагогикалық практикасы 

Постреквизиттер Кәсіби қызмет 

Пәнді меңгерудегі  мақсаты және нәтижелері, қалыптасатын құзыреттіліктер 



Мақсаты – бұл дипломдық жұмысты жазуды ұйымдастыру әдіснамасын, зерттеудің негізгі 

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

мен құзыреттіліктерін қалыптастыру  

Білуі керек – 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 

Меңгеруі керек – 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, оқыту барысында қалыптасқан құзыреттердің деңгейі 

анықталады 

Емтихан 

Кредитти меңгеруге жасалатын жағдай 

- Модуль бойынша орындалатын жұмыс түрлері: 

- сабаққа қатысу; 

- СӨЖ орындау; 

- конспектілерді жүргізу; 

- бақылау жұмысы; 

- реферат және т.б. 



Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

қажетті оқыту құралдары 

(таратылатын материалдар) 
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