
8D02108-Хореография білім беру бағдарламасы бойынша  

докторантураға түсу емтихандарының бағдарламасы 

 
 

1. Жалпы ережелер 

1.1 Осы 8D02108-Хореография білім беру бағдарламасы бойынша түсу 

емтиханының бағдарламасы 8D031-Өнер дайындық бағыты бойынша оқуға 

түсушілер үшін түсу емтиханын өткізу тәртібін белгілейді. 

1.2 «Қазақ ұлттық хореография академиясы» КАҚ (бұдан әрі – Академия) 

білім беру бағдарламаларына оқуға түсетін тұлғаларды қабылдау тәртібі 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 

қазандағы №600 бұйрығымен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларымен регламенттеледі. 

1.3 Негізгі мақсаты – жоғары әлеуетті жоғары білікті кадрларды 

тереңдетілген ғылыми-зерттеу қызметіне, біліктілік докторлық диссертациясын 

жазуға, мәдениет пен өнер саласындағы ғылыми-педагогикалық жұмысқа және 

бейінді жоғары оқу орындарына даярлау. 

 

2. Докторантураға түсушілерге қойылатын талаптар  

2.1 Докторантураға түсушінің хореографиялық өнер бейіні бойынша 

өнертану ғылымдарының магистрі дәрежесі және кемінде 9 (тоғыз) ай жұмыс 

өтілі, жоғары жалпы білім және зияткерлік деңгейі, аналитикалық ойлауы, 

ғылыми жарияланымдары (хореографиялық пәндерді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі, балетмейстер өнері, хореография, балет педагогикасы мен 

режиссурасы) болуы (кемінде 5 жарияланым) тиіс. 

2.2 Докторантураға түсушінің хореографиялық өнер бейіні бойынша 

ғылыми зерттеулері, оның ішінде отандық балет өнері мен білім беру, балет, 

мәдениет және өнер, театр және әдебиет тарихы саласындағы білімі болуы тиіс, 

сондай-ақ: 

1) хореография өнері саласындағы және хореография, мәдениет пен өнер 

саласындағы кәсіптік білім мен құзыреттердің жоғары деңгейі; 

2) кәсіби және ғылыми ойлаудың жоғары деңгейі, мәдениет, өнер түрлері 

және хореографиялық өнер саласындағы проблемаларды барабар қабылдау; 

3) зерттеу мәселесін қарастыруда авторлық ұстанымды дәлелді қорғау 

қабілеті; 

4) жалпы дүниетанымдық ұстанымдардың, пәнаралық білімнің жеткілікті 

деңгейі болуы тиіс. 

 

3. Түсу емтихандарын өткізу тәртібі  

3.1 Докторантураға түсушілер үшін түсу емтихандар басталғанға дейін 

қабылдау комиссиясы жүзеге асырады: 

1) оқуға түсушілерге жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларының таңдалатын тобының мәселелері бойынша консультация 

беру, түсу емтиханының рәсімімен таныстыру; 



2) оқуға түсушілердің құжаттарын қабылдау және тексеруді ұйымдастыру; 

3) білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтиханын 

өткізуді ұйымдастыру (емтихан материалдары беріледі және титулдық 

парақтарды ресімдеу тәртібі, нәтижелерді жария ету уақыты мен орны және 

апелляцияға өтініш беру рәсімі түсіндіріледі). 

4) емтихан комиссиясы өткізетін, оқуға дайындығы және докторантураға 

түсу емтихандарына рұқсат беру үшін ұзақтығы 20 минуттық әңгімелесу (5.4-

тармақта әңгімелесуді бағалау критерийлері). 

3.2 Докторантураға түсу емтиханы қағаз форматында өткізіледі. 

3.3 Академия докторантурасына түсу емтиханы мыналардан тұрады: 

1) эссе жазу; 

2) білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан сұрақтарына 

жауаптар. 

Эссені бағалау нәтижелерін жинақтау және білім беру бағдарламасы 

тобының профилі бойынша емтихан сұрақтарына жауап беру арқылы алынған 

балдардың жиынтығы қорытынды баға болып табылады. 

3.4 Докторантураға түсушілер үшін түсу емтихандары 100 балдық жүйе 

бойынша бағаланады. 

3.5 Түсу емтиханының нәтижелері баға ведомосімен, комиссия 

хаттамасымен ресімделеді. Комиссия хаттамасына төраға және қатысып отырған 

барлық комиссия мүшелері қол қояды. 

3.6 Түсу емтихандарының нәтижелері емтихан өткізілген күні жарияланады. 

3.7 Түсу емтиханын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. 

 

4. Түсу емтиханының бағдарламасы 

4.1 Докторантураға түсушілерге арналған түсу емтиханы эссе жазудан және 

емтихан билеттері бойынша ауызша жауаптан тұрады: 

1) тақырыптар тізбесі бойынша эссе жазу – емтихан кезінде 1 сағат, кемінде 

3 бет (250 сөз); 

2) хореографиялық өнер тарихы және білім беру, хореографиялық пәндерді 

оқыту теориясы мен әдістемесі, балетмейстерлік тәсілдер мен балетмейстерлік 

шеберліктің технологиясы және әдіснамасы, балетмейстерлік өнерді дамытудың 

жалпы процестері және хореографиялық өнер саласындағы педагогикалық ой 

саласындағы сұрақтарға ауызша жауап беру (емтихан билетінде үш сұрақ бар) – 

2 сағат. 

Жауапқа дайындық кезінде ол ауызша жауап парағында жазба жүргізуге 

міндетті. Емтихан тапсыру барысында оқуға түсушілерге емтихан билетінің 

мазмұны бойынша, сондай-ақ түсу сынағының бағдарламасы шегінде пәннің кез 

келген бөлімі бойынша да қосымша сұрақтар қойылуы мүмкін. 

Сұраққа жауап хореографиялық өнердегі, білім беру және 

шығармашылықтағы тарих пен қазіргі заманғы процестерді талдауды қамтиды. 

4.2 Эссені бағалау түрлері мен критерийлері: 

Теориялық білім, әлеуметтік және жеке тәжірибе негізінде өз дәлелдерін 

құру қабілетінде көрсетілген аналитикалық және шығармашылық қабілеттердің 

деңгейін анықтау үшін эссенің келесі түрлері ұсынылады: 



 

Эссе түрлері Сипаттамасы 
Эссенің 

көлемі  

Мотивациялық  Оқуға түсушінің ғылыми-зерттеу қызметіне 

ынталану себептері туралы дәлелдемесі 

(research statement) 

250 сөз 

Ғылыми-талдамалық  Оқуға түсушінің болжамды зерттеудің өзектілігі 

мен әдіснамасына негіздеме беруі  

(research proposal) 

Проблемалық-

тақырыптық  

Пән білімінің өзекті аспектілері бойынша 

авторлық ұстанымын білдіру  

 

Эссені бағалау критерийлері  
Критерийлер Дескрипторлар Балл 

Тақырыпты ашу 

тереңдігі (3 балл) 
проблема ғылыми терминдер мен ұғымдарды дұрыс қолдана 

отырып, теориялық деңгейде ашылған 2 

проблеманы ашу кезінде өзіндік көзқарасы (ұстаным, 

көзқарас) берілген 1 

Айғақтау, 

дәлелдеу базасы  

(3 балл) 

эссе тақырыбына сәйкес келетін ғылыми әдебиеттер мен 

дереккөздерден дәлелдердің болуы 

3 

Композициялық 

тұтастық және 

мазмұндау 

логикасы  

(2 балл) 

композициялық тұтастықтың болуы, эссенің құрылымдық 

компоненттері логикалық түрде байланысқан  

2 

Сөйлеу мәдениеті 

(2 балл) 
академиялық хат жазудың жоғары деңгейін көрсету (лексика, 

ғылыми терминологияны білу, грамматика, стилистика) 2 

 Барлық балл саны  10 

 

4.3 Емтихан билеті 3 сұрақтан тұрады:  
Блоктар Сұрақтың сипаты  Балл саны 

1-сұрақ (бірінші 

күрделі деңгей) 

теориялық - теориялық білімнің деңгейі мен 

жүйелілігін анықтайды 20 

2-сұрақ (екінші 

күрделі деңгей) 

практикалық - функционалдық құзыреттіліктің 

қалыптасу дәрежесін анықтайды (пән саласындағы 

әдістерді, технологиялар мен технологияларды 

қолдана білу) 25 

3-сұрақ (үшінші 

күрделі деңгей) 

зерделенетін пән саласын жүйелі түсінуді, зерттеу 

әдіснамасы саласындағы мамандандырылған білімді 

анықтайды (жүйелік құзыреттер) 25 

 Барлық балл саны 70 

 

 

Емтихан билетінің сұрақтарына жауаптарды бағалау критерийлері:   

Сұрақ  Бағалау критерийлері Балл саны 

1-сұрақ зерттелетін пән саласының негізгі процестері туралы білімдерін 

көрсетеді; мәселенің ашылу тереңдігі мен толықтығы 10 



талқыланатын мәселе бойынша өз пікірін қисынды және дәйекті 

түрде білдіреді 5 

ұғымдық-категориялық аппаратты, ғылыми терминологияны 

меңгерген 5 

 Жиыны  20 

2-сұрақ пәндік саласындағы проблемаларды шешу үшін әдістерді, 

техникаларды, технологияларды қолданады 10 

құбылыстарға, оқиғаларға, процестерге дәледер келтіреді, 

салыстырады, жіктейді; практикалық дағдылар негізінде 

тұжырым жасайды және қорытындылайды  10 

әртүрлі дереккөздерден алынған ақпаратты талдайды  5 

Жиыны  25 

3-сұрақ  теориялық және практикалық әзірлемелерді, ғылыми 

тұжырымдамаларды және ғылым дамуының қазіргі заманғы 

үрдістерін сыни тұрғыдан талдайды және бағалайды 10 

пән білімінің негізгі мәселелерін түсіндіруде әдіснамалық 

тәсілдерді жинақтайды 10 

процестерді, құбылыстарды, оқиғаларды талдау кезінде себеп-

салдарлық байланыстарды анықтайды 5 

 Жиыны  25 

 БАРЛЫҒЫ 70 

 

4.4 Түсушімен әңгімелесу 
Критерийлер Дескрипторлар Балл саны 

Мотивация Таңдалған білім беру бағдарламасы бойынша 

докторантурада оқу және белгілі бір ЖОО-ға түсу 

мотивтерін дәлелдеу. Оқуды аяқтағаннан кейін кәсіби 

және жеке өсу перспективаларын көру 5 

Зерттеу 

құзыреттілігі 

Белгілі бір пән саласындағы ғылыми-зерттеу іс-

әрекетіне қажетті зерттеу дағдылары мен тәжірибесінің 

болуы 6 

Креативтік Стандартты емес ойлау, есептерді шешудегі 

шығармашылық және балама тәсілдер, ситуациялық 

тапсырмалар 5 

Коммуникативтік Қысқа, репрезентативті, логикалық, өз көзқарасын 

дәлелді жеткізе білу, жалпылау және қорытынды жасай 

білу. Тілдік дағдылар 4 

 Барлық балл саны 20 

 

4.4 Түсу емтиханын өткізу регламенті. 

Оқуға түсу емтиханының ұзақтығы - 3 сағат, осы уақыт ішінде оқуға түсуші 

эссе жазады, 3 сұрақтан тұратын емтихан билетіне жауап береді. Сұрақтар тізімі 

мен эссе тақырыбы Академия сайтында жарияланады.  

 

5. Емтихан материадары 

5.1 Эссе тақырыптары: 

1. Қазақстанның хореографиялық білім берудегі педагогикалық дәстүрлердің 

қалыптасуының мәдени-әлеуметтік сипаттамасы 

2. Хореографиялық өнердегі педагогикалық дәстүрлер 



3. Өнер – біздің өміріміздің ажырамас бөлігі 

4. Менің кәсіби қызметтегі мақсатым 

5. Жоғары хореографиялық білім берудің заманауи құндылықтары 

6. Хореографтың кәсіби шеберлігі: негізгі ұғымдардың өлшемдері 

7. Ұлттық хореографияны дамыту контекстіндегі дәстүрлі мәдениет 

8. Тұлға қасиеттерін дамытудағы хореографияның рөлі 

9. Қазақстандық балет театрының болашағы 

10. ЖОО-ның хореографиялық факультеттерінде оқытудың дәстүрлі 

әдістемелері мен ақпараттық-интерактивті әдістерінің өзара іс-қимылы 

 

5.2 Емтихан сұрақтары: 

а) бірінші күрделі деңгей сұрақтары  

1. С. Прокофьевтің музыкасына арналған балеттер 

2. Хореографиялық факультеттерде оқу процесін ұйымдастырудың әдістемелік 

қағидаттары 

3. Хореографиялық пәндердің әдістемелік-мазмұндық аспектілері 

4. Хореографиялық оқу орындарындағы жүйелі тәсіл негізінде ЖОО-дағы 

студент-хореографтардың кәсіби шеберлігін қалыптастыру 

5. Жоғары оқу орындарында хореограф-мамандарды қалыптастырудың жүйе 

құраушы элементі ретінде пәнаралық байланыстар 

6. Оқу-шығармашылық қызмет процесінде хореограф-студенттердің 

ұйымдастырушылық дағдыларын қалыптастыру 

7. Хореография факультеттері студенттерінің орындаушылық дағдыларын 

дамытудың мәні 

8. Хореография факультеттерінде студенттердің өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру ерекшелігі 

9. Өнердегі постмодернизм 

10. Кәсіптік практика – болашақ мамандардың кәсіптік даярлығының сапалық 

критерийі 

11. Д. Т. Әбіровтің өмірі мен шығармашылығы 

12. Хореографиялық спектакльдің жанрлары 

13. Қосымша білім беру шеңберінде хореографиялық өнер және хореографиялық 

білім беру саласында кәсіби шеберлікті жетілдіру және кадрларды қайта 

даярлау 

14. Біліктілікті арттыру курстары мен факультеттері хореограф-мамандарды 

жетілдірудің негізі ретінде 

15. Қазақ халқының тұрмысындағы мәдениеттің орны 

16. Қазақстанның ұлттық балет өнерінің көрнекті балетмейстерлері 

17. Қазақстандық балет мектебінің қалыптасуы. 

18. Қазақстандық балет өнерінің қалыптасуы 

19. Мамандандырылған хореографиялық оқу орындарының «типтік емес» мәні 

20. А.Я. Ваганованың педагогикалық принциптері 

21. Классикалық би мектебі кәсібиліктің негізі ретінде 

22. Халықтың көркем-қолданбалы өнері қазақ болмысының айнасы ретінде 

23. Педагог-хореограф қызметінің тәрбиелік функцияларының рөлі 



24. «Жабық» хореографиялық оқу орнының мәні 

25. Музыкалық-балет драматургиясы хореографиялық туындыны жасау 

кезіндегі негізгі фактор ретінде 

26. Балет әртістерін кәсіби даярлаудың тәрбие процесінің педагогикалық 

негіздері 

27. Хореография өнерінің түрлері, стильдері мен жанрлары 

28. М.Ж. Тілеубаевтың шығармашылық қызметі 

29. Драматургияның негізгі заңдары және оларды хореографиялық шығармада 

қолдану 

30. Сипатты би мектебінің негізін қалаушылар 

31. Н.И. Тарасовтың педагогикалық жүйесі 

32. Би суреті – хореографиялық туындының мәнерлі құралы ретінде 

33. Б.Г. Аюхановтың балет эстетикасы 

34. Хореографиялық шығармадағы музыка, оның мәні 

35. Заманауи хореография мектептері 

36. Классикалық би бойынша оқу-әдістемелік әдебиеттерге шолу 

37. Балет спектакльдеріндегі халық хореографиясы мұрасының үлгілері 

38. С.И. Көшербаеваның шығармашылық және педагогикалық қызметі 

39. Классикалық хореографияның музыкалық нысандары мен стильдері 

40. Жоғары мектеп педагогикасының мақсаты мен міндеттері 

41. Кәсіби даярлық процесінде тұлғаның шығармашылық қабілеттерін дамыту 

42. «Әдіснама», «әдіс» және «әдістеме» ұғымдары, олардың сипаттамасы 

43. Қазақстанның халық би ансамбльдері 

44. Музыканың, хореографиялық мәтіннің, суреттің және хореографиялық 

туындының өзара байланысы 

45. Қазақстандағы қазіргі хореография балетмейстерлерінің қызметі 

46. Қазақ биінің бастаулары 

47. Биді құрастырудың композициялық тәсілдері 

48. Кәсіптік оқыту процесінің мәні 

49. Балет театрында дуэт биінің қалыптасуы мен дамуы 

50. Кеңестік балеттің даму жолдары 

51. Балет академизмі және М.И. Петипаның хореографиясы  

52. Орта ғасыр театрының жанрлары 

53. Би түрлері және олардың сипаттамасы. Ұғымдарды анықтаңыз: классикалық, 

заманауи, халықтық, тарихи-тұрмыстық би 

54. Марта Грэмдің шығармашылық жолы 

55. Қазақстанның кәсіби балет труппалары 

56. Режиссер-хореограф мамандығы және оның мәні 

57. Балет драматургиясының музыкалық негіздері 

58. Балет спектаклінің либреттосын бағалау әдістемесі 

59. Педагог хореограф мамандығы және оның маңызы 

60. Халықаралық балет конкурстары – қазіргі заманғы үрдістер 

61. Балет педагогикасының шеберлері 

62. Балеттегі әлем әдебиетінің образдары 

63. Гран па: балет спектакліндегі құрылымы мен маңызы 



64. ХХ ғасырдың көрнекті хореографтары 

65. Хореограф жұмысындағы музыканың рөлі 

66. Әлемнің жетекші балет мектептері 

67. Б. Эйфман хореографиясының ерекшелігі 

68. «Аққу көлі» балетінің көркемдік ерекшелігі 

69. Болашақ балет әртістеріне білім беру жүйесіндегі «Халық-сахналық би» 

пәнінің мақсаты мен міндеттері 

70. Болашақ балет әртістеріне білім беру жүйесіндегі «Заманауи би» пәнінің 

мақсаты мен міндеттері 

 

б) екінші күрделі деңгей сұрақтары 

1. Арнайы пәндер бойынша хореографиялық оқу орындарындағы әдістемелік 

жұмыстың міндеттері 

2. Жоғары оқу орындары мен мәдениет және өнер мекемелерінде 

хореографтарды даярлау процестерін интеграциялау 

3. Қосымша хореографиялық білім берудің мақсаттары мен міндеттері 

4. Қазақстанның балет театрларындағы сахна шеберлерінің тәлімгерлік қызметі 

5. Онлайн би марафондары мен зертханалары хореограф-мамандарды 

жетілдіру құралы ретінде 

6. Қазақстанның қазіргі заманғы балетмейстер өнеріндегі стильдік 

ерекшеліктер 

7. Қазақстандық балетмейстерлер шығармашылығының сипаттамасы. ҚР 

заманауи балет театрларының шығармашылық ізденістерін талдау 

8. Балет әртістері мен педагог-хореографтардың кәсіби құзыреттілігінің жалпы 

сипаттамасы. Салыстырмалы талдау 

9. Қазақстанның заманауи балетіндегі ұлттық би 

10. Қазақстан хореографиясы режиссурасының негізгі ерекшеліктері 

11. Қазақстанның заманауи хореографиясы 

12. Өнертанудағы ұлттық хореографияның зерттелу деңгейі 

13. Қазақстан аумағындағы мәдениет ескерткіштері 

14. Қазақстандық өнерді дамыту және оның халықаралық деңгейдегі орны 

15. Кәсіби хореография өнерінде халық аңыздарын қолдану 

16. Кәсіби хореографиялық білім беру педагогикасының теориялық-әдіснамалық 

негіздері 

17. Хореографиялық педагогика және кәсіби хореографиялық білім беру 

теориясы 

18. Хореографиялық білім берудің әдіснамалық негіздері (теория және практика) 

19. Балетмейстер өнерінің әдіснамалық негіздері (теория және практика) 

20. Интеграциялық процестер және Қазақстанның қазіргі заманғы 

хореографиялық мектебін жаңғырту жолдары 

21. Жоғары хореографиялық білім беру педагогикасының негіздері 

22. Хореографиялық оқу орындарындағы білім беру процесінің ғылыми-

әдістемелік базасы 

23. Хореография факультеттерінде оқу процесін ұйымдастырудың әдістемелік-

мазмұндық негіздері 



24. Хореография өнеріндегі педагогикалық авторлық технологиялар 

25. Хореография өнеріндегі балетмейстерлік авторлық технологиялар 

26. Балет өнерінің ұлы реформаторы – Ж.Ж. Новерр 

27. Джордж Баланчиннің балеттегі неоклассикалық стильді дамытудағы рөлі 

28. Мәдениет, салт-дәстүрлер және олардың ұлттық хореографияны 

қалыптастыруға тигізетін әсері 

29. Әлемдік хореографиялық өнердің дамуына Орыс жыл мезгілдерінің әсері 

30. Болашақ балет әртістерін даярлауда рухани және адамгершілік тәрбиенің 

рөлі 

31. Оқушылардың өз бетінше білім алуы мен өзіндік жұмысына жетекшілік 

етудің педагогикалық мәселелері 

32. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру нысандары 

33. Кәсіби хореографиялық білім берудің өзекті мәселелері. 

34. Қазақстанда хореографиялық өнер саласында кәсіби педагогикалық білім 

беруді қалыптастыру және дамыту 

35. Зәуірбек Райбаевтың хореографиялық мұрасы 

36. Романтизм дәуірінің жетекші балетмейстерлері: А. Бурнонвиль, А. Сен-Леон 

37. Ш. Жиенқұлованың орындаушылық және педагогикалық қызметі 

38. Петербург және Мәскеу балет мектептері: қалыптасу және даму тарихы 

39. Кеңестік балеттің әлемдік хореографияның дамуына әсері 

40. Би фольклоры және оның сахналық интерпретациясы 

41. Классикалық би хореографияның мәнерлі құралдарының тұрақты жүйесі 

ретінде 

42. Халық биі – би өнерінің түрлерін дамыту көзі 

43. Хореография бойынша сабақтарды музыкалық сүйемелдеудің ерекшеліктері 

44. Ю. Григоровичтің шығармашылық жолы және оның Қазақстанның балет 

театрлары сахнасындағы балеттері 

45. Балет драматургиясының заңдары – негізгі бөліктері 

46. Педагогикалық процесс ретінде жоғары білім берудің мақсаттары мен 

міндеттері 

47. Оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі әдістері мен нысандары 

48. Хореографиялық мәтін образдың / кейіпкердің мінезін білдіру құралы 

ретінде 

49. Хореография факультеттерінде қашықтықтан және онлайн оқыту: 

зерттеушінің пікірі 

50. Хореографиядағы педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы 

51. Хореографиялық сюитаның нысаны 

52. Дж. Баланчин американдық балеттің жасаушысы ретінде 

53. Балет театрындағы халық-сахналық бидің эволюциясы 

54. Ф. Тальони мен М. Тальонидің қызметі 

55. Дель Арте комедиясы 

56. Үзінді, акт, спектакль бойынша жұмыстағы драмалық шығарманы талдау. 

57. Балет спектакліндегі кордебалеттің рөлі 

58. Қазақстандық хореографиялық мектептің қалыптасуындағы                                  А. 

Селезневтің рөлі 



59. Романтизм дәуірінің балеттері 

60. Қазіргі хореографияның негізгі бағыттары 

61. Заманауи хореографиядағы «постмодернизмнің» негізін қалаушы – Мерс 

Каннингем 

62. Хореографиялық өнердегі балетмейстердің рөлі 

63. Балет спектакльдерінде сценарий жазу қағидаттары 

64. Қазақстандық хореографияның формалары мен көркемдік құралдарын 

дамыту 

65. Музыкалық-балет драматургиясын құрудың негізгі кезеңдері 

66. Заманауи хореографияның көрнекті балетмейстерінің шығармашылығы: 

Иржи Килиан 

67. Балет әртістерінің кәсіби қалыптасу кезеңдері 

68. В. Шекспирдің балет сахнасында орындалған шығармалары 

69. «Жизель» балет спектаклі романтизм дәуірінің шыңы ретінде 

70. ХІХ ғасыр балеттеріндегі пантомима 

 

в) үшінші күрделі деңгей сұрақтары 

1. Қазақстандық хореографиялық өнер қайраткерлерін оқытудың авторлық 

технологиялары 

2. Хореографиялық туындыны жасау кезіндегі балетмейстерлік тәсілдердің 

тұжырымдамасы мен технологиялары 

3. Шетелдегі хореографиялық білім: шетелдік балет мектептері 

4. Дәстүрлі хореографиялық білім беруді және балет өнерін оқытудың қазіргі 

заманғы әдістемелерін салыстырмалы талдау 

5. Джон Ноймаердің балеттеріндегі пластикалық және би шешімдері 

6. Батыс еуропалық хореографтардың балеттеріндегі романтизм идеяларын 

трансформациялау 

7. Балет спектакліндегі әдеби сюжетті интерпретациялау (балеттердің бірінің 

мысалында) 

8. Эклектика шығармашылықтағы стиль және көркемдік әдіс ретінде 

9. Балеттердегі шығыс поэзиясы 

10. Балет өнерінің реформаторлары және олардың хореографияны дамытудағы 

рөлі 

11. М. Авахри шығармашылығындағы ізденістер мен мәнерлі құралдар 

12. Дж. Баланчиннің би симфониясы және жаңалығы  

13. Әр дәуірдің қалыптасу кезеңіндегі би мәдениетінің тарихи-әлеуметтік 

жағдайы. 

14. ТЖ жағдайында ҚР білім беру жүйесі: үрдістер мен перспективалар 

15. Балетмейстерлік өнерді жүзеге асырудың теориялық негіздері 

16. Қазақстандық хореографиялық білім берудің негізгі бағыттарының 

сипаттамасы 

17. Жоғары оқу орындарында хореограф-мамандарды кәсіптік даярлаудың 

сапалық-бағалау критерийлері 

18. Қазақстан ұлттық балет мектебінің үздік педагогтары 

19. Хореографиялық білім берудегі «педагогикалық дәстүр» ұғымы 



20. Қазақстанның хореографиялық білім берудегі педагогикалық дәстүрлердің 

қалыптасуының жалпы сипаттамасы 

21. Орыс балет мектебінің қалыптасуының тарихи процесі 

22. Кәсіби хореографиялық білім берудің мақсаттары мен міндеттері 

23. Төменгі және орта буындағы кәсіби хореографиялық білім беру 

педагогикасының негіздері 

24. Қазақстандағы балет әртістерін кәсіби даярлаудың оқу процесінің жалпы 

сипаттамасы 

25. Балет әртістерін кәсіби даярлаудың тәрбие процесінің педагогикалық 

негіздері 

26. Оқу-тәрбие процесінде жеке адамның жас және жеке-психологиялық 

ерекшеліктерін ескеру  

27. Педагогикалық шеберліктің теориялық және практикалық негіздері 

28. «Құзыреттілік» және «құзыреттер» ұғымдары 

29. Балет композиторлары: А. Адан, Л. Минкус, Р. Дриго 

30. П.И. Чайковскийдің балеттері 

31. ХХ ғағырдағы Батыс Еуропа балеті: Р. Пети 

32. Балет академизмі және М.И. Петипаның хореографиясы  

33. Хореографиялық өнердің би бағыттары және олардың синтезі 

34. Қазақстандық хореографияның формалары мен көркемдік құралдарын 

дамыту 

35. Уильям Форсайт. Шебердің шығармашылық портреті 

36. Әлемдік хореографияның теориясы мен реформаторлары: М. Фокин 

37. Ғылым ретіндегі психология туралы жалпы түсінік 

38. Балет тарихы мен теориясы: Л.Д. Блок 

39. Орыс сахнасындағы балет романтизмі 

40. Хореографиялық симфонизм ұғымы. Анықтама және мысалдар 

41. ХХ ғасырдағы француз балет театры. Бағыттар мен стильдер 

42. Хореографияның заманауи бағыттары: бастаулары  мен дамуы, модернизм 

және постмодернизм 

43. ХХ ғасырдағы ағылшын балет театры. Орыс классикалық мектебінің әсері 

44. Дель арте комедиясы кейіпкерлерінің пластикалық сипаттамасы 

45. Орыс және шетелдік балет әртістерінің орындаушылық мәнерін салыстыру 

46. Балет әртісінің сахналық образға айналу процесінде шығармашылық 

даралығын ашу 

47. Балет әртісі шығармашылығындағы импровизация принципі 

48. Балеттегі әлемдік және ұлттық әдебиеттің бейнелері 

49. Қазақстанда балет білімінің пайда болуы 

50. Қазақстанның шығармашылық хореографиялық ұжымдары: репертуарлық 

саясат 

51. Неміс модерн би мектебі: Рудольф фон Лабан 

52. Қазақстандық балетмейстерлердің балеттеріндегі ұлттық тақырып 

53. Әлемдік классикалық хореография мұрасындағы либреттология тарихы 

54. Біліктілікті арттыру курстары мен факультеттері хореограф-мамандарды 

жетілдірудің негізі ретінде 



55. Шығыс тақырыбындағы балет спектакльдерінің өзгешелігі 

56. П.Чайковскийдің балет музыкасының хореографиялық өнерді дамытудағы 

рөлі 

57. Әдебиет пен балет өнерінің байланысы 

58. Балет сценографиясының шеберлері 

59. Хореодрама және «драмбалет» 

60. Арнайы пәндер сабақтарында педагогтің практикалық көрсетілімі мен 

ауызша түсініктемелерінің рөлі мен өзара байланысы 

61. Оқу процесінде білім алушы тұлғасының даму динамикасы  

62. Педагогикалық процесті ұйымдастыру нысандарын анықтау 

63. Балет театрындағы суретшілер 

64. Жоғары хореографиялық білім берудің заманауи құндылықтары 

65. Хореография өнеріндегі педагогикалық авторлық технологиялар 

66. ЖОО-ның хореография факультеттерінде оқытудың дәстүрлі әдістемелері 

мен ақпараттық-интерактивті әдістерінің өзара іс-қимылы 

67. Хореографтың кәсіби шеберлігі: негізгі ұғымдардың өлшемдері 

68. Балет сахнасындағы қазақстандық композиторлардың шығармалары 

69. Хореодрама. Балетмейстер Р.В. Захаровтың рөлі және оның «Бақшасарай 

фонтаны» балеті 

70. Қазақстанның қазіргі заманғы хореографиялық мектебін жаңғыртудың 

интеграциялық процестері мен жолдары 

 

5.3 Ұсынылатын әдебиеттер  

а) негізгі әдебиеттер  

1. Балет. Энциклопедия. – М.: Сов. энциклопедия, 1981 

2. Государственная Программа развития образования Республики Казахстан на 

2011-2020 годы. 
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7. Якунин В.А. Педагогическая психология// учебное пособие СПб., 2000. 
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«Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2016. – 128с. 

11. Захаров Р.В. Работа балетмейстера с исполнителями. – Москва: Искусство, 



1967г., 62 с. 

12. Новерр Ж.Ж. Письма о танце. – СПб. – М. – Краснодар: Планета музыки, 

2007. – 384с. 

13. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. – М.: Искусство, 

1987г. 

14. Жумасеитова Г. Хореография Казахстана. Период независимости – Алматы: 

«Жибек жолы», 2010. – 220с. + 32с. (цв. вклейка) 

 

б) қосымша әдебиеттер  

15. Алешина С.А., Заир-Бек Е.С., Иваненко И.А., Ксенофонтова А.Н. Педагогика 

профессионального образования. Учебно-методическое пособие. – 

Оренбург, 2013г.  

16. Вопросы хореографического искусства и образования конца ХХ- начала ХХI 

века// материалы международной научно-практической конференции. – 

Алматы, КазНАИ им. Т. Жургенова, 2017 

17. Гомелева О.В. Межпредметные связи в формировании коммуникативных 

умений// Иностранные языки в школе., 1987 (№ 6). – С.71-73. 

18. Государственный общеобязательный стандарт образования Республики 

Казахстан (2009, 2012, 2013, 2018 гг.) 

19. Симонов В.П. Педагогический менеджмент. – М., 1999. 

20. Сушков Д.В., Саитова Г.Ю., Николаева Л.А. Основные направления развития 

высшего хореографического образования РК в период 2010-2013гг. (из опыта 

работы факультета «Хореография») – Алматы: КазНАИ им. Т. Жургенова, 

2013. 

21. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 1996. 

22. Материалы международных, республиканских, внутривузовских научно-

практических конференций по проблемам хореографического искусства и 

хореографического образования за последние 3 года. 

23. Научный журнал «Arts Academy» (периодическое издание НАО «Казахская 

национальная академия хореографии»). 


