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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Нұр-Сұлтан қаласы



Қоғамның жұмыс істеуі және әлеуметтік-мәдени

дамуы - жоғары білімді және білікті кадрлардың ғылыми

білімі мен инновацияны тығыз біріктіре алатын

шығармашылық тұлғалардың табысты жұмысымен ғана

мүмкін болады. Қазақстанның маңызды мәдени

салаларының бірі - хореографиялық өнер. Қазақстанның ең

маңызды мәдени салаларының бірі - өзінің гүлдену

кезеңіне енген ұлттық өнер болып табылады. Оның шығу

тарихы мен қалыптасу тарихы бүгінгі таңда жетекші театр,

музыка теоретиктерінің, өнертанушылардың, тарихшылар

мен сыншылардың жұмыстарын мұқият зерттеу негізінде

болатын объективті талдауды қажет етеді. Бағдарламаның

жеке әдеби стильді қалыптастыруға бағытталуы жоғары

кәсіпқой-өнертанушыны тәрбиелеу үшін қажетті жағдай

жасауға мүмкіндік береді, ол еңбек нарығында бейіні

бойынша теориялық және тарихи пәндердің оқытушысы,

мәдениет мекемелеріндегі әдебиет бөлімінің меңгерушісі,

белгілі бір хореографиялық ұжымның өмірін кәсіби түрде

суреттейтін бұқаралық ақпарат құралдарының театр

шолушысы және редактор ретінде, арт-гид, театр сыншысы,

ғылыми-зерттеу орталықтары мен институттарында

зерттеуші бола алады.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ НЕГІЗДЕМЕСІ



ББ мақсаты: 

Білім беру бағдарламасының мақсаты:

Ғылыми-теориялық және зерттеу-аналитикалық ойлау деңгейіне, сондай-ақ кәсіби және басқарушылық

құзыреттерге ие, кәсіби стандарт пен білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес өнертану

саласындағы кәсіби міндеттерді өз бетінше орындауға дайын философия докторын даярлау.
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Ғылыми-зерттеушілік
Кәсіби қызметтің
функциялары мен
түрлері:

o - іргелі ғылыми және кәсіби дайындыққа ие болу, ғылыми

зерттеулерді жүргізуде заманауи әдістемелерді пайдалана

отырып, хореография тарихы мен теориясы саласындағы

шығармашылық және ғылыми-зерттеу қызметін қоса алғанда, 

қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеру;

o - өнертанушыларды оқыту мен тәрбиелеудің дәстүрлі

технологияларына сүйене отырып, шығармашылық процесті

жоспарлау және ұйымдастыру, зерттеушілердің эстетикалық

және адамгершілік мәдениетін қалыптастыру, кәсіби

қоғамдастықпен өзара өнімді іс-қимыл жасау.

o - өнертанудың тарихи тәжірибесіне және өнер туындысын

талдаудың заманауи әдіснамасына сүйене отырып, заманауи

хореографиялық процестің даму аспектілерін және ұлттық балет

театрын зерттеу тарихын зерттеуге бағытталған ірі ғылыми

жобаларды дербес және авторлық ұжым құрамында іске асыру.

Білім беру (педагогикалық)

o - орта арнаулы және жоғары оқу орындарында хореография

бойынша теориялық пәндерді оқыту, қосымша білім

беретін оқу орындарында, хореографиялық ұжымдарда

оқыту және тәрбиелеу процесін жүзеге асыру;

o - білім беру бағдарламаларын дербес әзірлеу, нормативтік

құқықтық актілерге сәйкес олардың тиімді іске асырылуына

дербес жауап беру;

o -оқытудың, тәрбиелеудің дәстүрлі және авторлық тәсілдері

мен модельдеріне сүйене отырып, оқу-тәрбие процесін

жоспарлау және ұйымдастыру, кәсіби біліктілік деңгейін

жүйелі түрде арттыру.



Кәсіби қызметтің функциялары
мен түрлері:

Шығармашылық-ұйымдастырушылық:

o - кәсіби конкурстар мен фестивальдерді өткізуге қазылар алқасы

немесе сарапшы ретінде қатысады;

o - хореографиялық өнер және ғылыми зерттеулер салалары

бойынша республикалық және халықаралық деңгейдегі

шығармашылық жобаларды ұйымдастырады;

o -отандықмәдениеттің рухани-адамгершілік құндылықтары мен

идеяларын, хореографиялық өнер жауһарлары мен Қазақстан

халықтарының хореографиялық шығармашылығын насихаттау

жөніндегі ТВ хабарлар мен бұқаралық ақпарат құралдары

қызметінің басқа да нысандарын дайындау мен өткізуге

қатысады.

Шығармашылық:

o - қазіргі театр өнерінің құбылыстарын талқылауға

қатысу және мерзімді басылымдарда мақалалар

жариялау арқылы авторлық сыни қызметтер

жүргізу;

o - көркем сынның әртүрлі жанрларында жеке

творчестволықшығармалар жасау: рецензиялар, 

аналитикалық мақалалар, шығармашылық

портреттер, проблемалық очерктер, өнер

туындыларын көркем-эстетикалық талдау негізінде

эссе;

o - практикалық тұрғыдан өнер туындыларын жасау

мен қайта қалпына келтіру жұмыстарына редактор, 

ғылыми кеңесші ретінде қатысу;

o - хореографиялық мұраның үздік үлгілерінің

ұғымдық аппараты мен текстологиясына ие бола

отырып, әлеуметтік-мәдени және тарихи контекстегі

кез-келген түрлі хореографиялық шығармаларға

өнертанушылық талдау жүргізу.
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Басқарушылық-ұйымдастырушылық:

Кәсіби қызмет түрлері:

o - ұжымдарды стратегиялық және тактикалық басқаруды

ұйымдастырады, стандартты емес жағдайларда

ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер шығарады, 

ұйымның әкімшілік-ұйымдастырушылық қызметін

жоспарлайды және жүзеге асырады;

o - ұйым қызметінің тиімділігінің болжамынжасау үшін

қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асырады, оны іске асыру үшін

қажетті қаржы қаражатын іздейді;

o - ұйымның мақсаттарын елдің мәдени саясатын іске

асырумен үйлестіреді, шығармашылық ұйымның барлық

қызметкерлері мен сыртқы серіктестерінің оның қызметін

жүзеге асырудағы өзара іс-әркеттерге жағдай жасайды.

Кәсіби қызмет саласы:

Мәдениет және өнер, білім, 

мемлекеттік мекемелер, БАҚ
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Кәсіптік, жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру мекемелері, 
білім берудің барлық деңгейлеріндегі
бағдарламалар бойынша білім
алушылардың әртүрлі санаттары;

Мәдениет мекемелері (театрлар, 

кітапханалар, мұражайлар, мұрағаттар, 

баспалар, газет және журнал
редакциялары); әртүрлі өнер және
мәдениет мекемелерінің
қайраткерлері; бұқаралық ақпарат
құралдары;

Тарихи-хореографиялық және
теориялық тұжырымдамалар; 

әлеуметтік-мәдени орта; 

хореографиялық өнер
туындыларын жасаушылар-

авторлар; шығармашылық
ұжымдар; орындаушылар; әр
түрлі нысандағы хореографиялық
туындылар;

Ғылыми-зерттеу орталықтары
мен институттары;

Мәдениет және өнер басқармалары, 

бейінді министрліктер.

Кәсіби қызмет объектісі



 Зерттеу орталықтары мен ғылыми институттардың жетекші ғылыми
қызметкері, ғылыми жобалардыңжетекшісі;

 Барлық білім беру деңгейлеріндегі өнер теориясы мен тарихының
оқытушысы, білім беру бағдарламаларын әзірлеуші;

 Театр шолушысы, балет сыншысы, БАҚ редакторы, радио мен
теледидардағы авторлық бағдарламалардыңжүргізушісі;

 Шығармашылық ұжымдардың әдеби бөлімінің басшысы және
қызметкері, шығармашылық бөлімдердің меңгерушісі;

 Шығармашылық жобалар кураторы, білім және мәдениет
саласындағы мемлекеттік басқару органдарының басшысы;

 Әдеби-драмалық бөлімнің меңгерушісі (жетекшісі);
 Редактор.

Лауазымдар тізбесі



Білім беру бағдарламасы

Ғылыми зерттеулерді жазу
тұжырымдамасы:

Би және өнер философиясы:

 Академиялық жазу .  Ғылыми зерттеу әдістері.  Әлем халықтарының би
генезисі мен
философиясына ғылыми
талдау; Қазіргі әлемдегі
өнер және ғылым;

Ғылыми зерттеу әдістері:

Көркем сын:

Кәсіби ғылыми зерттеулер:
 Қазіргі көркем

сын/еуропалық көркем
сынның тарихы.

 Өнертанудағы ғылыми
зерттеу әдістемесі/ 

Отандық өнертанудағы
деректану.  ДҒЗЖ.

Зерттеу әдістемесі:
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«Театр Астана Балет» ЖШС «Казакконцерт»

МКҚК

КӘСІПТІК ПРАКТИКА БАЗАЛАРЫ
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«Астана Опера» мемлекеттік опера және балет театры «Астаналық Цирк» МКҚК

КӘСІПТІК ПРАКТИКА БАЗАЛАРЫ
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«Қ. Қуанышбаева атындағыМемлекеттік
академиялық қазақ музыкалық драма театры»

МКҚК

«Қазақстан Республикасы ұлттық музейі» МКҚК

КӘСІПТІК ПРАКТИКА БАЗАЛАРЫ



КЕШЕНДІ ЕМТИХАН/ 

ДОКТОРЛЫҚ
ДИССЕРТАЦИЯ ҚОРҒАУ.

БІТІРУШІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ



ОҚУ
МЕРЗІМІ –

2 ЖЫЛ

ДОКТОР PhD   

ДИПЛОМЫ БЕРІЛЕДІ

"PhD ФИЛОСОФИЯ ДОКТОРЫ«

ДӘРЕЖЕСІ БЕРІЛЕДІ

8D02107 ӨНЕРТАНУ БІЛІМ
БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША
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Тоқсанына бір рет «Arts 

Academy» ғылыми журналы
шығады

Білім алушыларға қатысу
мүмкіндігі беріледі :

 ЖОО ішіндегі Ғылым

апталығы

 республикалық

конференцияларда

 халықаралық

конференцияларда
Тоқсанына бір рет «Arts 

Academy» ғылыми журналы
шығады

ҒЫЛЫМИЖҰМЫСТАР



БІЛІМ
АЛУШЫЛАРДЫҢ

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ӨМІРІ
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БІЛІМ
АЛУШЫЛАРДЫҢ

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ӨМІРІ



18

БІЛІМ
АЛУШЫЛАРДЫҢ

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ӨМІРІ
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ӨНЕР ФАКУЛЬТЕТІНІҢ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚҰРАМЫ



Толысбаева Ж.Ж.
филология ғылымдарының

докторы, профессор

Джумасеитова Г.Т.
өнертану ғылымдарының
кандидаты, өнертану

профессоры

Саитова Г.Ю.
өнертану ғылымдарының
кандидаты, өнертану

профессоры



Кызырова А.М.
филология ғылымдарының

кандидаты

Досжан Р.К
PhD докторы, доцент

Кожантаева Ж.К.
Заң ғылымдарының кандидаты

Сактаганов Б.К.
PhD докторы, доцент



ӨНЕР ФАКУЛЬТЕТІ
БАРЛЫҚ СҰРАҚТАРЫҢЫЗҒА
ЖАУАП БЕРУГЕ ДАЙЫН!

Нұр-Сұлтан қ., Ұлы Дала 9

info@balletacademy.kz

Art_management_balletacademy


