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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Нұр-Сұлтан қаласы



Ұлттық хореография өнері өзінің аса көрнекті

әртістерімен және хореографтарымен бірге, Қазақстанның

рухани мәдениетінің маңызды құрамдас бөліктерінің бірі

болып табылады. Бұл саладағы байыпты зерттеулер аз, бұл

қоғамға және оның рухани қажеттіліктеріне терең әсер ете

алатын ерекше құбылысты білудің жетіспеушілігін

тудырады. Балеттің синтетикалық мәні жоғары білімді

маман даярлауды талап етеді, ол бүкіл көркемдік

қойылымның барлық салаларын бағалай алады:

хореография, музыка, кескіндеме, драматургия; қазақ

хореографиясының ерекшеліктерін түсінетін және оның

өзіндік қалыптасу тарихын білетін кәсіби маман. Мұндай

мамандар еңбек нарығында бейіні бойынша теориялық

және тарихи пәндердің оқытушылары, ғылыми-зерттеу

мекемелеріндегі зерттеушілер, мәдениет мекемелеріндегі

әдеби бөлімнің меңгерушілері/редакторлары, белгілі бір

хореографиялық ұжым мен балет театрларының өмірін

кәсіби түрде баяндайтын бұқаралық ақпарат құралдарының

журналистері мен сыншылары ретінде сұранысқа ие

болады.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ НЕГІЗДЕМЕСІ



ББ мақсаты

Білім беру бағдарламасының мақсаты: қазақстандық қоғамдастық сұраныстарына сәйкес келетін және оның

рухани-эстетикалық дамуына ықпал ететін хореография теориясы, тарихы және балет сыны саласында

жалпы мәдени, тереңдетілген кәсіби, ғылыми құзыреттіліктерге ие хореография саласындағы өнертану

ғылымдарының бәсекеге қабілетті магистрлерін даярлау.



Білім беру бағдарламасының ерекшелігі: жоғары кәсіби құзыреттілікке ие,

қоғамның әлеуметтік – мәдени, адамгершілік және ғылыми сұраныстарына

икемді жауап беретін, елдің патриоттық бағыттағы мүшесі-адамгершілік

тұлғаны дамытуға бағытталу.

Ерекшеліктері



5

Ғылыми-зерттеу:

Кәсіби қызметтің
функциялары мен
түрлері:

o ғылыми және кәсіби дайындықтың болуы, ғылыми зерттеулер

жүргізуде заманауи әдістемелерді пайдалана отырып, 

хореография тарихы мен теориясы саласындағы

шығармашылық және ғылыми-зерттеу қызметін қоса алғанда, 

қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеруі;

o дербес және авторлық ұжым құрамында балеттанудың тарихи

тәжірибесіне және өнер туындысын талдаудың заманауи

әдіснамасына сүйене отырып, қазіргі заманғы хореографиялық

процестің даму аспектілерін және ұлттық балет театрын зерттеу

тарихын зерделеуге бағытталған ірі ғылыми жобаларды іске

асыру.

Білім беру (педагогикалық):

• орта арнаулы және жоғары оқу
орындарында хореография бойынша
теориялық пәндерді оқыту, қосымша
білім беретін оқу орындарында, 
хореографиялық ұжымдарда оқыту
және тәрбиелеу процесін жүзеге
асыру;

• білім беру бағдарламаларын дербес
әзірлеуге, нормативтік құқықтық
актілерге сәйкес олардың тиімді іске
асырылуына дербес жауап беруге;;

• дәстүрлі және авторлық тәсілдер мен 
оқыту модельдеріне сүйене отырып, 
оқу процесін жоспарлау және
ұйымдастыру, кәсіби біліктілік
деңгейін жүйелі түрде арттыру;
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Ұйымдастырушылық-басқарушылық:

Кәсіби қызметтің
функциялары мен

түрлері:

o шығармашылық ұжымдарды басқару стратегиясын

әзірлеуге қатысады;;

o ұлттық хореографияны дамыту және насихаттау

мақсатында шығармашылық жобаларды ұйымдастырады;

o өз саласында ұжымды басқаруға дайындығы әлеуметтік, 

этникалық, конфессиялық және мәдени

айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, 

кәсіби қызмет.

Ұйымдастыру-шығармашылық:

o қазылар алқасы немесе сарапшы ретінде кәсіби

конкурстар мен фестивальдерді өткізуге, 

спектакльдерді талқылауға қатысады, кез-келген

түрдегі хореографиялық туындыға кәсіби балеттану

талдауын жүргізеді;

o хореографиялық өнер бойынша және ғылыми

зерттеулер саласында республикалық және

халықаралық деңгейдегі шығармашылық

жобаларды ұйымдастыру және өткізу;

o отандық мәдениеттің рухани-адамгершілік

құндылықтары мен мұраттарын, хореографиялық

өнер жауһарлары мен Қазақстан халықтарының

хореографиялық шығармашылығын насихаттау

жөніндегі ТВ хабарлар мен бұқаралық ақпарат

құралдары қызметінің басқа да нысандарын

дайындау мен өткізуге қатысады



КЖ бойынша біліктілік деңгейі
(лауазымдардың, 

Басшылардың, мамандардың
және басқа да қызметшілердің
біліктілік анықтамалығы)

• Мәдениет және өнер, білім, ғылым, 

БАҚ, Білім және мәдениет
саласындағы мемлекеттік
органдар
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оқушылардың әртүрлі санаттары және
мектеп, кәсіптік, жоғары білім беру, оның
ішінде балаларға қосымша білім беру
мекемелері;

мәдениет мекемелері (театрлар, 

кітапханалар, мұражайлар, мұрағаттар, 

баспалар, газет және журнал
редакциялары);

Тарихи-хореографиялық және
теориялық тұжырымдамалар; 

әлеуметтік-мәдени орта;

хореографиялық өнер
туындыларын жасаушы авторлар, 

шығармашылық ұжымдар, 

орындаушылар, әр түрлі
нысандағы хореографиялық
туындылар,

түрлі өнер және мәдениет мекемелерінің
қайраткерлері; бұқаралық ақпарат
құралдары

мәдениет және өнер басқармалары
(әкімдіктер, министрліктер)

Кәсіби қызмет саласы



 Кәсіби және жоғары оқу орындарында өнер
теориясы мен тарихының оқытушысы

 ғылыми қызметкер
 әдебиет бөлімінің қызметкері
 шығармашылық ұйымдар бөлімінің меңгерушісі
 баспа басылымдарында, радио мен

теледидарда театр шолушысы және журналист
 шығармашылық жобалардың авторы
 мемлекеттік басқару органдарының өнер

жөніндегі қызметкері
 Әдеби-драмалық бөлімнің меңгерушісі

(жетекшісі), редактор, бөлім меңгерушісі (халық
шығармашылығы үйі, демалыс орталығы, 

мәдениет сарайы (үйі) )

Маман лауазымдарының тізбесі
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Жалпы кәсіби құзыреттіліктер

 Ғылым тарихы мен философиясы
 Шет тілі (кәсіби)

 Жоғары мектеп педагогикасы
 Басқару психологиясы

Кәсіби құзыреттілік

Ғылыми зерттеу әдіснамасы 

және әдістемесі модулі

 Хореографиядағы ғылыми
зерттеу әдіснамасы / заманауи
өнертану әдіснамасы

 Зерттеуді ұйымдастыру және
магистрлік диссертацияны
жазу әдістемесі

Ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру модулі 

 Ғылыми зерттеу
тұжырымдамасы / қазіргі
заманғы өнер және мәдениет
тұжырымдамасы

 Ғылыми мақалаларды жазудың
тәсілдері мен әдістері/

 Ғылыми мақалаларды
халықаралық журналдарда
жариялау

Білім беру бағдарламасының мазмұны
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Кәсіби құзыреттілік

Өнер теориясы мен тарихы

модулі

 Өнер теориясы / әлемдік музыка
мәдениеті

 Әлемдік хореографиялық өнердің
даму тенденциялары

 Өнер саласындағы Жобаларды
басқару / мәдениетаралық
коммуникация және өнер
мәселесі

Хореографиялық өнердің даму 

үрдісінің модулі

 Қазіргі хореографиялық өнердің
негізгі бағыттары/

 Қазіргі хореографиялық драматург
мәселелеріӘлемдік
хореографиялық режиссураның
үрдістері мен бағыттары/

 Балет спектаклінің сценографиясы
мен көркемдік кеңістігі

Өнердегі синтез 

интерпретациясы модулі

 Өнер және көркем тілдер синтезі / 

хореографиялық формаларды талдау
 Өнердегі көркем шығарманы

интерпретациялау / балет және театр
спектакльдеріндегі орындаушылық
өнерді талдау

 МҒЗЖ

Білім беру бағдарламасының мазмұны
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Тәжірибе түрлері

 Педагогикалық практика
 Зерттеу практикасы

Диссертациялық зерттеу және 

қорытынды аттестаттау модулі

 МҒЗЖ
 Қорытынды аттестаттау

Білім беру бағдарламасының мазмұны
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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 атындағы Мемлекеттік
академиялық қазақ музыкалық драма театры»

МКҚК

«Қазақстан Республикасы ұлттық музейі» МКҚК

КӘСІПТІК ПРАКТИКА БАЗАЛАРЫ



КЕШЕНДІ ЕМТИХАН/ 

МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯ
ҚОРҒАУ

БІТІРУШІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ



ОҚУ
МЕРЗІМІ - 2 

ЖЫЛ

МАГИСТР ДИПЛОМЫ
БЕРІЛЕДІ

"ӨНЕРТАНУ МАГИСТРІ" 

ДӘРЕЖЕСІ БЕРІЛЕДІ

7М02107 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

Жыл сайын
университеттің ғылым

апталығында мақалалар
жинағы шығарылады

ҒЫЛЫМИЖҰМЫСТАР



БІЛІМ
АЛУШЫЛАРДЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ӨМІРІ
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БІЛІМ
АЛУШЫЛАРДЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ӨМІРІ
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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, доцент

Досжан Р.К
PhD докторы, доцент

Кожантаева Ж.К.
Заң ғылымдарының кандидаты, 

доцент

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


