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1. Жалпы ережелер 

1.1 Осы 8D02107-Өнертану 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 мақсат – жоғары моральдық-адамгершілік қасиеттері бар, өз 

бетінше ойлауға қабілетті жоғары білікті кадрларды даярлау. 

 

2. Докторантураға түсушілерге қойылатын талаптар  

2.1 Докторантураға түсушінің өнертану немесе өнер магистрі дәрежесі, 

жалпы білім және зияткерлік деңгейі жоғары, аналитикалық ойлауы, өнер, театр, 

балет, музыка, кино және бейнелеу өнерінің тарихы мен теориясы саласында 

білімі болуы тиіс. 

2.2 Докторантураға түсушінің келесі білімі мен дағдылары болуы тиіс: 

1) Өнертану әдіснамасы және оның теориялық негіздері саласындағы 

теориялық және практикалық жеке дайындық, өнертанудың негізгі ұғымдары 

мен әдістері туралы хабардар болу. 

2) Ақпараттық ағындардың тез жаңаруы мен өсуі жағдайында дәстүрлі 

әдістер мен әдістерді қолдану арқылы стандартты жағдайларда осы саладағы 

проблемаларды талдау және сыни бағалау қабілетіне ие болу. 

3) Инновациялық, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалана отырып, нақты дамып келе жатқан әлемнің жаңа жағдайларында 

проблемаларды шешу жолдарын анықтай білу, түйінді проблемаларды бөлу 

және тұжырымдау. 

4) Ұлттық сана-сезімді, төзімділікті дамыту үшін білімді пайдалана білу, 

кәсіби тақырыптың сындарлы сұхбат құра білу; қызметтің практикалық 

мәселелерін (білім беру, зерттеу, қоғамдық) шешу үшін қажетті білімді 

генерациялау қабілеті; алынған білімді академиялық ұтқырлық және өзге де 

білім беру жүйелерінде бейімдеу үшін негіз ретінде пайдалану қабілеті. 

 

3. Білім беру бағдарламасының пререквизиттері  

3.1 Докторантурада кадрлар даярлау магистратураның білім беру 

бағдарламалары базасында жүзеге асырылады. Бұл ретте докторантураның білім 

беру бағдарламасының бейіні магистратура бағдарламасымен сәйкес келген 

жағдайда, алдыңғы білім беру деңгейінің оқыту нәтижелері автоматты түрде 

танылады; докторантураның білім беру бағдарламасының бейіні магистратура 
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бағдарламасымен сәйкес келмеген жағдайда докторантқа игеру үшін 

пререквизиттер белгіленеді. Магистратурада оқу кезінде міндетті пәндер 

тізбесіне кіретін келесі пәндер 8D02107 – «Өнертану» мамандығы бойынша 

докторантураның білім беру бағдарламасының пререквизиттері болып 

табылады: 

1. Қазіргі өнертану әдіснамасы (5 кредит) 

2. Әлемдік музыка мәдениеті (5 кредит) 

3. Қазіргі театр (6 кредит) 

4. Әлемдік хореографиялық режиссураның үрдістері мен бағыттары (5 

кредит). 

3.2 Қажетті пререквизиттер тізбесін және оларды игеру мерзімдерін 

Академия дербес айқындайды. Пререквизиттер ақылы негізде меңгеріледі. 

Пререквизиттер ретінде докторант тиісті деңгейдегі бейресми білім берудің 

оқыту нәтижелерін ұсынады, олар Академияда Заңның 5-бабы 38-3) 

тармақшасына сәйкес танылады. Докторантураға бейіндік бағыттағы магистр 

түскен кезде оған пререквизиттер ретінде ғылыми-педагогикалық 

магистратураның педагогикалық бейінінің жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру бағдарламасы қосымша белгіленеді.  

 

4. Түсу емтихандарын өткізу тәртібі  

4.1 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) емтихан комиссиясы өткізетін, оқуға дайындығы және докторантураға 

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

тармақта әңгімелесуді бағалау критерийлері). 

4.2 Докторантураға түсу емтиханы қағаз форматында өткізіледі. 

4.3 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. 

4.4 Докторантураға түсушілер үшін түсу емтихандары 100 балдық жүйе 

бойынша бағаланады. 

4.5 Түсу емтиханының нәтижелері баға ведомосімен, комиссия 

хаттамасымен ресімделеді. Комиссия хаттамасына төраға және қатысып отырған 

барлық комиссия мүшелері қол қояды. 
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4.6 Түсу емтихандарының нәтижелері емтихан өткізілген күні жарияланады. 

4.7 Түсу емтиханын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. 

 

5. Түсу емтиханының бағдарламасы 

5.1 Докторантураға түсушілерге арналған түсу емтиханы эссе жазудан және 

емтихан билеттері бойынша ауызша жауаптан тұрады: 

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

кемінде 3 бет. 

Эсседе жұмыс тақырыбы және магистранттың осы мәселеге жеке көзқарасы 

ашылып көрсетілуі керек. Эссеге осы мәселенің теориялық немесе тарихи 

ашылуын, тақырып бойынша магистранттың ғылыми білімін, берілген мәселенің 

немесе проблеманың ұлттық және әлемдік ауқымдағы болжамды шешімін қосуға 

болады. Эссе туындының талдамасын да қамтиды. Талапкер таңдалған өнер 

нысанын талдау тұрғысын өз бетінше таңдайды (тарихтағы орны, жанры, стилі, 

формасы, мәнерлік құралдардың ерекшеліктері, авторлық ой, шығарма тарихы 

және т.б.).  

2) өнер теориясы мен тарихы саласындағы сұрақтарға ауызша жауап беру 

(билеттер бойынша) – 2 сағат. 

Емтихан билеті өнердің бір түрі бойынша үш сұрақтан тұрады. 

Докторантураға түсушіге жауап дайындау үшін 30 минут беріледі. 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. 

5.2 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 
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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 

 

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

1-сұрақ (бірінші 

күрделілік деңгейі) 

теориялық - теориялық білімнің деңгейі мен 

жүйелілігін анықтайды 25 

2-сұрақ (екінші 

күрделілік деңгейі) 

практикалық - функционалдық құзыреттіліктің 

қалыптасу дәрежесін анықтайды (пән саласындағы 

әдістерді, технологиялар мен технологияларды 

қолдана білу) 25 

3-сұрақ (үшінші 

күрделілік деңгейі) 

зерделенетін пән саласын жүйелі түсінуді, зерттеу 

әдіснамасы саласындағы мамандандырылған білімді 

анықтайды (жүйелік құзыреттер) 20 

 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 10 

ұғымдық-категориялық аппаратты, ғылыми терминологияны 

меңгерген 5 

 Жиыны  25 

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 
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пән білімінің негізгі мәселелерін түсіндіруде әдіснамалық 

тәсілдерді жинақтайды 5 

процестерді, құбылыстарды, оқиғаларды талдау кезінде себеп-

салдарлық байланыстарды анықтайды 5 

 Жиыны  20 

 БАРЛЫҒЫ 70 

 

5.4 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 

 

5.5 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.  

 

6. Емтихан материалы 

6.1 Эссе тақырыптары: 

1) Өнердегі еркіндік пен тәуелділік 

2) Өнер қоғамдағы идеологияның нысаны ретінде 

3) Өмір тез өтеді, Өнер мәңгі...? 

4) Суретшінің шабыты мен өнер туындысы 

5) Өнер мен қолөнер арасындағы айырмашылық 

6) Сіз «талант» деген сөзді қалай түсінесіз 

7) Ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы өнерге әсері 

8) «Барлық дәуірлер мен халықтар» композиторы 

9) Шекспирдің балет сахнасындағы ең сәтті интерпретациялары  

10) Ең табысты қазақстандық музыкалық жоба 

 

6.2 Емтихан сұрақтары: 

а) бірінші күрделі деңгей сұрақтары  

1) Ежелгі Грециядағы бейнелеу өнерінің орны мен рөлі 
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2) Леонардо Да Винчи шығармашылығының эволюциясы 

3) Тәуелсіз Қазақстанның бейнелеу өнері 

4) XVIII ғасырдағы Францияның салондары мен көркем өмірі 

5) П. Пикассоның шығармашылық портреті 

6) Қайта өрлеу дәуіріндегі фреска тарихы 

7) Қазақстан бейнелеу өнерінің негізін қалаушылар 

8) Ә. Қастеевтің шығармашылық мұрасы 

9) Хореография мен пластикалық өнердің өзара байланысы 

10) Л. ван Бетхов  ен шығармашылығының эволюциясы 

11) И.С. Бахтың шығармашылығы және оның музыкалық өнерге әсері 

12) Романтик-композиторлар шығармашылығындағы бағдарламалық цикл 

13) «Алып топ» композиторларының эстетикалық идеялары 

14) 17-18 ғасырлардағы итальяндық опера: жанрларға шолу 

15) Ахмет Жұбановтың шығармашылық портреті 

16) XVIII ғасырдағы Батыс Еуропа симфониялық музыкасының даму жолдары 

17) Постмодернизм: классикалық және ұлттық би синтезі 

18) Әлемдік балеттегі заманауи бағыттың ерекшеліктері 

19) Бейнелеу өнері мен архитектурадағы стильдер мен бағыттар 

20) Қазіргі заманғы қазақстандық балет өнерінің даму үрдістері 

21) Қазақстанның өнері мен мәдениетіндегі айтулы есімдер 

22) Фольклорлық би және оның хореография режиссурасындағы 

интерпретациясы 

23) Түркі халықтарының дәстүрлі дүниетанымы және олардың би өнеріндегі 

көрінісі 

24) Қазіргі гуманитарлық зерттеулердегі өнерді зерттеу әдістері 

25) Балет - театр өнерінің бір түрі 

26) В. И. Немирович - Данченконың шығармашылығы және оның театр өнерін 

дамытуға қосқан үлесі 

27) Ә.М. Мәмбетовтің шығармашылық қызметі және оның режиссерлік театр 

педагогикасына ықпалы 

28) А. Чеховтың әлемдік театрға қосқан үлесі 

29) Романтизм дәуіріндегі театрдың қоғамға әсері 

30) Қайта өрлеу дәуіріндегі театр өнерінің дамуына «Комедия дель арте» 

ұғымының маңызы  

31) Қазақстанда қуыршақ театрының қалыптасуы және бүгінгі репертуарлық 

саясат 

32) Театр сыншысы Әшірбек Сығайдың театр және зерттеу қызметі 

33) Өнер синтезі әр түрлі өнер түрлерінің мәнерлілік құралдарының бірлігі 

ретінде 

34) Кинематографтағы өнер синтезі 

35) Балеттегі өнер синтезі 

36) өнер түрлерінің ерекшеліктерін талдау 
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37) Музыкадағы өнер синтезі 

38) Драма театрының синтетизмі 

39) Заманауи театр сахнасындағы жаңа технологиялар 

40) Экранизация – шығарманы түсіндіру тәсілі ретінде 

41) Орындаушылық өнердегі интерпретация 

42) Орындаушының музыкалық туындыны түсіндіруі 

43) Театр сахнасында көркем шығарманы интерпретациялау 

44) Интерпретация немесе экранизация? 

45) Хореограф - көркем шығарманы түсіндіруші ретінде 

46) Әдеби шығармашылықтағы интерпретация 

47) Ғалымдардың зерттеу жұмыстары үшін деректанудың маңызы 

48) Деректану ғылымының негізгі ұғымдары мен терминдері 

49) Деректанулық зерттеудің кезеңдері 

50) Аннотация және реферат: құрылымы мен мақсаттары 

51) Театрдың шығармашылық қызметі нәтижесінде туындайтын дереккөздер 

жиынтығы 

52) Әбіров - қазақтың тұңғыш кәсіби балетмейстері 

53) Хореограф Зәуір Райбаевтың шығармашылық қызметі 

54) Хореограф Мыңтай Тілеубаевтың шығармашылық қызметі 

55) Хореограф Болат Аюханов, авторлық балет ұжымын құру және дамыту 

56) Тәуелсіздік кезеңінде ұлттық балет театрының дамуы 

57) Абай атындағы Мемлекеттік академиялық опера және балет театрының 

шығармашылық қызметінің қалыптасуы мен дамуы.  

58) ХІХ ғасырдағы Батыс Еуропаның бейнелеу өнері 

59) XX-XXI ғасырлардағы қазіргі батыс өнері 

60) Ежелгі орыс бейнелеу өнері 

61) XVII-XVIII ғасырларда Ресейде бейнелеу өнерінің дамуы. 

62) ХІХ ғасырдағы орыс өнері: жасаушылар, шығармалар. 

63) ХХ ғасырдағы орыс өнері. 

64) Қазақ мәдениетінің бастауы. Дәстүрлі қазақ мәдениеті. 

65) Қазақстанда бейнелеу өнерінің кәсіби мектебін дамыту. Алғашқы 

суретшілер. 

66) Кеңестік кезеңдегі Қазақстан өнері. 

67) Қазіргі заманғы бейнелеу өнері және Қазақстан архитектурасы. 

68) XVII ғасырдың камералық-аспаптық музыкасындағы жанрлардың 

эволюциясы 

69) XVIII ғасырдағы опера өнерінің жанрлары 

 

б) екінші күрделі деңгей сұрақтары  

1) Алдыңғы қатардағы орыс суретшілерінің эстетикалық идеялары 

2) Озық модерн мектептері. Қазақстандағы модерн 

3) Бейнелеу өнеріндегі импрессионизм идеялары 
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4) Еуропалық өнердегі маньеризм 

5) Орыс византологиясы: атаулары, жанрлары 

6) Ежелгі дәуірдегі архитектура теориясындағы Пифагорлық сан туралы 

түсінік 

7) XVIII ғасырдың Батыс Еуропа көркем мәдениетіндегі Рококо идеялары 

8) 19 ғасырдағы Батыс Еуропа көркемсуретіндегі Реализм 

9) 19 ғасырдағы шетелдік операның тарихы 

10) ХХ ғасырдың ортасында Еуропа мен Америкадағы заманауи бидің негізгі 

бағыттары 

11) Романтикалық аспаптық миниатюра: музыкалық мәнерлілік құралдары 

12) И. Стравинский шығармашылығының эволюциясы 

13) Вена классиктерінің сонаталық формасы 

14) Қазақ музыкалық театрының жанрларына шолу 

15) Бағдарламалық симфониялық поэма жанрының эстетикасы 

16) Ғ. Жұбанова туралы музыкатану әдебиеті 

17) Қазіргі өнердегі қазақтардың көшпелі мәдениетінің мұрасы 

18) Қазақстанның заманауи балет театры: ұлттық тақырып мәселелері 

19) Театрдағы және балет театрындағы режиссура 

20) Авторлардың бастапқы дереккөзбен жұмыс істеу ерекшеліктері 

21) Театр қойылымдарындағы режиссер-хореографтың рөлі 

22) Балеттерде ұлттық билерді қолданудың дивертисменттік қағидаты 

23) ХХ ғасыр өнеріндег модерн стилінің ерекшеліктері 

24) Өнердегі мифтердің рөлі мен көріністері 

25) Еуропа мен Ресейдегі жаңа драманың дамуы 

26) Қазақ театрының қалыптасуына үлес қосқан режиссерлердің 

шығармашылық және педагогикалық қызметі. 

27) Театр сыншысы Б. Құндақбаевтың зерттеу қызметі және театр сыны 

педагогикасына қосқан үлесі 

28) А. Тоқпановтың кәсіби режиссер ретінде қазақ театрын дамытуға және 

алғашқы кәсіби режиссерлерді даярлауға қосқан үлесі 

29) Қазіргі театр сахнасында абсурд драматургиясын оқу 

30) Қазақстан халықтары театрларының шығармашылық қызметі және олардың 

қазақ театрларымен өзара іс-қимылы 

31) Ж. Шаниннің ұлттық театр режиссурасын қалыптастыруға қосқан үлесі 

32) Өнерлердің өзара іс-қимылы және өнер синтезі 

33) Пластикалық өнер синтезі 

34) Сахна өнерінің синтезі 

35) Бейнелеу өнері және оны өнердің басқа түрлерімен синтездеу 

36) Синтез процесінде өнердің сахналық түрлерін дамыту 

37) Балет- әртүрлі өнер түрлерінің синтезі, олардың өзара іс-қимылы және 

дербестігі 
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38) Өнер синтезі әр түрлі өнер түрлерінің мәнерлілік құралдарының бірлігі 

ретінде 

39) Қазақстандағы заманауи мәдениеттегі өнер синтезі 

40) Интерпретация көркем шығарманы жасау тәсілі ретінде  

41) Көркем шығарманы әдебиеттің басқа өнер түрлерімен интеграциясы 

арқылы түсіндіру 

42) Хореографияны өнердің басқа түрлерімен түсіндіру 

43) Өнердің әртүрлі түрлеріндегі интерпретацияның жалпы принциптері 

44) Кинематографиядағы көркем шығармаларды түсіндіру тәсілдері 

45) Көркем шығарманы талдау 

46) Драмалық сахнада көркем шығарманы интерпретациялау ерекшеліктері 

47) Әдеби дереккөздердің хореографиялық интерпретациясының принциптері 

48) Хореограф – әдеби шығарманы жасаушы немесе бірлескен автор 

49) Тарихи дереккөз әлеуметтік-мәдени ақпараттың тасымалдаушысы ретінде  

50) Шара Жиенқұлова – қазақтың тұңғыш бишісі 

51) Ұлттық халық би ансамбльдерін дамыту 

52) Қазақстандағы заманауи биді дамыту: хореографтар, ұжымдар, 

орындаушылар 

53) Қазақстан хореографиясындағы теориялық ойдың дамуы 

54) Қазақ хореографтарының шығармашылығындағы ұлттық спектакльдер 

55) Ұлттық балет мектебінің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері 

56) XVIII ғасырдың камералық-аспаптық музыкасындағы жанрлардың 

эволюциясы 

57) XIX ғасырдағы опера өнерінің жанрлары 

58) Орта ғасыр дәуірінің полифониялық туындылары 

59) Симфониялық поэма: жанрдың генезисі мен эстетикасы 

60) XIX ғасырдың ұлттық музыка мектептері 

61) Музыкалық өнердегі интонация ұғымы 

62) Композитор шығармашылығындағы музыкалық синестезияның көрінісі 

63) Модуляция және ауытқулар. Тональды ұқсас дәрежелер 

64) Месса: жанрлардың жіктелуі. Барокко дәуіріндегі месса 

65) Қазақстандық фортепианолық миниатюра: қалыптасу тарихы 

66) Менестрель өнері 

67) Музыкалық өнердегі стиль ұғымы 

68) Р. Вагнердің опералық шығармашылығындағы өнер синтезі 

69) Музыкалық өнер коммуникация құралы ретінде 

70) Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның музыкалық театры 

 

в) үшінші күрделі деңгей сұрақтары  

1) Барокко дәуірі суретшілерінің эстетикалық тұжырымдамасы 

2) Г. Лессингтің «Лаокоон» трактаты: өнер арасындағы шекараны анықтау 

мәселесі 
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3) Джорджо Вазаридің еңбегі: негізгі идеялар 

4) 20 ғасырдың бейнелеу өнеріндегі негізгі тенденциялар 

5) Орта ғасырдағы әулиелер шежіресі мен өміріндегі бейнелеу өнерінің 

сипаттамасы 

6) 19-20 ғасырлардағы өнер дамуының негізгі үрдістері  

7) Вена өнертану мектебінің өкілдері 

8) Қайта өрлеу дәуіріндегі «Еркін өнер» және көркемсурет 

9) Э. Курттың шығармасындағы Романтизм дәуірінің үйлесімділік проблемасы 

10) Музыкалық өнердегі орындаушылық интерпретация 

11) Өнердегі белгілі әдеби сюжеттерді түсіндіру 

12) 20 ғасырдағы музыкалық театр: негізгі бағыттары 

13) 20 ғасыр музыкасындағы стилистикалық үрдістер 

14) Ғалымдардың еңбектеріндегі «интонация» ұғымы 

15) Музыкалық өнердегі визуалды бейнелеу мәселесі 

16) Музыкалық мазмұнның теориялық проблемалары 

17) Заманауи технологияның спектакльдің жалпы идеясына әсері 

18) Қазақстан балет театрының режиссер-хореографтары: бір балеттің 

мысалында хореографтың жеке қолтаңбасын ашу 

19) Қазіргі заманғы хореографтардың балеттеріндегі ұлттық және классикалық 

синтез 

20) Қазақ операсындағы айтыс принциптері  

21) Постмодернизм: әдебиет пен өнердегі ұғымның негізгі түсіндірмелері 

22) Неоклассика ХХ ғасырдың хореографиялық өнеріндегі жаңа бағыт ретінде 

23) Әртүрлі өнер түрлеріндегі Шекспир образдарын заманауи түсіндіру 

24) Режиссер Ә. Мәмбетов пен композитор Ғ. Жұбанованың музыкалық-

драмалық шығармаларда ұлттық тақырыпты дамытудағы шығармашылық 

одағының рөлі 

25) Қазіргі театр сахнасында қазақ эпостары мен аңыздарын интерпретациялау 

26) Екінші дүниежүзілік соғыс театры мен соғыстан кейінгі жылдардағы француз 

теоретиктері педагогикасының ерекшеліктері («Төртеудің картелі» 

мысалында) 

27) Француз режиссері А. Антуанның өзіндік қолтаңбасы және оның әлемдік 

режиссураның қалыптасуына қосқан үлесі 

28) Бүгінгі таңда актерлерді дайындауда қолданылатын К С. Станиславскийдің 

жүйесіне зерттеушілер мен мұғалімдердің көзқарасы 

29) Ж.П. Сартрдың экзистенциалистік драматургиясының ерекшеліктері. 

30) Дж. Ануидің зияткерлік драмаларының ерекшеліктері  

31) Питер Бруктың театрлық зерттеулері және «Бос кеңістік» бойынша жұмыс 

32) Е. Гротовскийдің театрлық зерттеулері 

33) Әлемдік театр өнерінің дамуындағы Аристотель «Поэтикасының» маңызы 

34) Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ театр өнерінің даму аспектілері 

35) Өнер синтезінің анықтамасы  
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36) Өнер морфологиясы 

37) Әдебиет - әр түрлі өнер түрлерінің пайда болу жолындағы синтездің негізі 

38) ХХ ғасырдағы театр - синтез экспериментінің басталуы 

39) Синтез негізінде көркемдік практикалардың жаңа түрлері 

40) Көркем шығарма және оны талдаудың ерекшелігі 

41) Көркем шығарманы интерпретациялау герменевтикасының ерекшеліктері 

42) Көркем шығарманы интерпретациялау адекваттылығының проблемалары 

43) Әдеби шығарманың семиотикасы 

44) Интерпретация – анықтамасы, құрамдас бөліктері және бейнелеу тәсілдері 

45) Герменевтика - шығарманы жанды қабылдау және оны оқырманның 

түсіндіруі туралы ілім 

46) Көркем шығарманың бейнелі жүйесі 

47) Театр өнерінің әртүрлі түрлеріндегі «кезбе» сюжеттерді интерпретациялау 

48) Көркем шығарманың заттық-бейнелік басталуы 

49) Көркем шығарманың формалды және мазмұнды элементтері 

50) Көркем шығарманың жүйелі және құрылымдық бастаулары 

51) Сахналық өнер түрлерін түсіндірудегі әдеби кейіпкер 

52) Балет туындыларын әдеби негізде талдау 

53) Балет интерпретациясының ерекше заңдары 

54) Хореография – көркем шығарманы трансформациялау жолы ретінде 

55) «Тарихи дереккөз» ұғымының эволюциясы 

56) Гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі деректану мәртебесі  мен мазмұнының 

өзгеруі 

57) Тарихи куәлік және тарихи факт 

58) Жеке шығу көздерін және аудиовизуалды дереккөздерін түрлері бойынша 

талдау ерекшеліктері 

59) М. Блок, Р. Коллингвуд және басқа да заманауи зерттеушілердің 

еңбектеріндегі деректанулық талдаудың мазмұны мен әдістері (білім 

алушының таңдауы бойынша кез келгені) 

60) Дереккөзден ақпаратты анықтау әдістері (Блок, Февр, Гуревич, Бахтин, 

Коллингвуд – авторлардың кез келгені) 

61) XIX ғасырдың камералық-аспаптық музыкасындағы жанрлардың 

эволюциясы 

62) ХХ ғасырдағы опера өнерінің жанрлары 

63) К. Монтевердидің опералық ізденістері 

64) ХХ ғасырдың негізгі музыкалық стильдері 

65) И.С. Гендель мен И.С. Бахтың шығармаларындағы Барокко дәуірінің 

эстетикалық белгілері 

66) Романтик-композиторлардың сыни қызметі 

67) XIX ғасырдың музыкалық драмасы 

68) Романтизм дәуірінің миниатюрасы 
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69) ХХ ғасырдың ұлттық музыка мектептері. Қазақстандық композиторлық 

мектеп: жалпы сипаттамасы және кезеңділігі 

70) Музыкадағы жанр ұғымы 

 

6.3 Ұсынылатын әдебиеттер 

а) негізгі әдебиеттер 

1) Ванслов В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемы балета. – 

Л.: 1980 

2) Рязанова Ю.Ю. Влияние различных видов искусства на балетный театр и его 

выразительные средства в XX веке. -  Международный научный журнал 

«Мир науки, культуры, образования» № 2 (45) 2014. – с. 289- 294         

3) Базанова О.А. Взаимосвязь хореографии и пластических искусств. -  МГИМО 

«Теория и история культуры». Интернет-ресурс http://fki.lgaki.info/2017/11/20 

4) Герасимова И. А. Танец: эволюция кинестезического мышления / 

И. А. Герасимова // Эволюция. Язык. Познание / под общ. ред. И. П. 

Герасимова И. А. Философское понимание танца, 1998. – № 4. – С. 50 – 63. 

5) Горшкова Е. В. От жеста к танцу. – М.: Гном и Д, 2002. – 120 с. 

6) Полисадова О.Н. Балетмейстеры ХХ века: индивидуальный взгляд на 

развитие хореографического искусства. Учебное пособие. – Владимир: ИЗД-

во ВлГУ, 2013. – 202 с.  

7) Макарова О.Национальный танец в современном балете. – СПб.: Балийские 

сезоны, 2012. -  176 с. 

8) Все, что Вы хотели знать о современном танце. Журнал «Театр» Гл.ред. 

М.Давыдова. июль № 20, 2015. – М.: Пресса России, 2015. – 212 с. 

9) Жумасеитова Г.Т. Хореография Казахстана. Период независимости. 

Монография. – Алматы: «Жибек Жолы», 2014. – 220 с.  

10) Коптелова Е.Д. Игорь Моисеев – академик и философ танца. - СПб.: Лань, 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021. - 416 с. 

11) Алишева А.Т. Основы режиссуры народно-сценического танца: учебное 

пособие. – Нур-Султан, 2019. – 176 с. 

12) Жумасеитова Г. Т. Истоки и развитие танцевальных традиций казахов. / 

Искусство казахов в аспекте общекультурных традиций. - Алматы, 2017 – 

С234 – 318.  

13) Мальцева О. Юрий Любимов: режиссерский метод. – 2-е изд. – М.: АСТ, 

2010- 411 с.  

14) Зарипов Р.С., Валяева Е.Р. Драматургия и композиция танца: учебно-

справочное пособие.- СПб.: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. – 768 с. 

15) Искусство режиссуры за рубежом: Первая половина ХХ века: хрестоматия. 

Сост. Л.И. Гительман, В.И. Максимов. Изд. 2-е испр. – СПб: Изд-во 

СПбГАТИ, 2015. – 320 с.  
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16) Есырева Э.Г. Балет: либретто и сценарий./ учебное пособие для студентов 

творческих ВУЗов специальности 050406 – «Режиссура» - 2-е изд. – Алматы: 

КазНАИ им. Т.Жургенова, 2017. – 284 с.  

17) Режиссура массового театрализованного действа: учебное пособие. Словарь. 

Сост. Л.И. Футлик, Р.П. Козлова - Пермь: УПЦ«ДИККС», 1999. - 113с. 

18) Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: Учебник для 

студентов театральных высших учебных заведений. Изд.3-е, испр. М.: РАТИ-

ГИТИС, 2009. – 336 с. 

19) Гаевский В. Дивертисмент. – М.: Искусство, 1981. – 383 с. 

20) Аюханов Б. Биография чувств. – Алматы: Фонд Сорос-Казахстан, 2002. – 

336с. 

21) Березин В.И. Искусство сценографии мирового театра.Т.12: Сценографы 

России в контексте истории и современной практики мирового театра. – М.: 

КРАСАНД, 2019. – 656 с. 

22) Жумасеитова Г. Страницы Казахского балета. – Астана: Елорда, 2001. – 144с. 

23) Аловерт Н. Борис Эйфман: вчера, сегодня …/ Прилож.: статьи А.Дегена. – 

СПб: Балтийские сезоны, 2012. – 144 с. 

24) Никитин В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце: учебное 

пособие. – 3-е изд.- СПб.: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017. – 520 с.  

25) Мосиенко Д.М. Казахский музыкальный театр: история становления. 

Монография. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2017 - 384 с. 

26) Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века. М., 2003. 

27) Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней. М., 1994.  

28) Батракова С. П. Искусство и миф: Из истории живописи XX века. М., 2002. 

29) Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук. М., 1986. 

30) Бобровский В. П. О переменности функций музыкальной формы. М., 1970. 

31) Бонфельд, М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной 

музыки: уч. пособие для студентов высших уч. заведений: в 2 ч. М., 2003.  

32) Ботникова А. Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм. 

Воронеж, 2004. 

33) Гомбрих Э. Г. История искусства. М., 2013.  

34) Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств. М., 2001 

35) Рапацкая Л. История русской музыки. М., 2015.  

36) Шеллинг Ф. В. Философия искусства. СПб., 1996. 

37) Шахназарова Н.Г. Музыка Востока и музыка Запада. Типы музыкального 

профессионализма. – М., 1983. 

38) Цукер, А.М. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М.,  2010.  

39) Чернова, Т.Ю. О понятии драматургии в инструментальной музыке// 

Музыкальное искусство и наука. Вып. 3. – М., 1978. – С. 13-45. 

40) Холопов, Ю.Н. Введение в музыкальную форму. М., 2014.  

41) Ярустовский Б. Очерки по драматургии ХХ века. М., 1978. 

42) Барбой Ю.М. К теории театра. СПб., 2008. 
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43) Введение в театроведение. СПб., 2011. 

44) Искусство режиссуры. 20 век: антология. М., 2008. 

45) Искусство режиссуры. 20 век: антология. М., 2008 

46) Максимов В.И. Из истории теории театра и науки о театре. СПб.,2014. 

б) қосымша әдебиеттер 

1) Воробьев И., Синайская А. Композиторы русского авангарда. СПб., 2007. 

2) Высоцкая М., Григорбева Г. Музыка ХХ века: от авангарда к постмодерну. 

М., 2014. 

3) Гамалей Ю. Оперный и балетный спектакль. Связь музыки с постановкой. 

СПб., 2018. 

4) Гозенпуд А. Оперный словарь. СПб., 2018. 

5) Михеева Л. 166 биографий знаменитых композиторов. СПб, 2017. 

6) Савенко С. Игорб Стравинский. М., 2001. 

7) Суханова Э. Вокруг музыкальных терминов. 7 языков. Словарь-пособие. 

СПб., 2016. 

8) Мархасев Л. XX век в легком жанре. СПб., 2016. 

9) Лиепа И. Мой балет. М., 2018.  

10) Лифарь С. С Дягилевым. М., 2018. 

11) Лопухов Ф., Ширяев А., Бочаров А. Основы характерного танца. СПб., 2006. 

12) Меднис, Н.В. Введение в классический танец. Спб., 2016. 

13) Волконский С.М. Человек на сцене. СПб., 2016. 

14) Сарынова Л. П. Балетное искусство Казахстана. Алма-Ата, Ғылым, 1976.   

15) Наш Александр Селезнев / Сост. А. Садыковой, Д. Уразымбетовой, Л. 

Жуйковой. СПб, 2018. 

16) Александрова М.Е. Актерское мастерство: Первые уроки. Спб., 2014. 

17) Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном 

воприятии реального пространства. СПб., 2016.  

18) Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет». М., 2014.  

19) Белякова Н. Психолого-педагогические аспекты овладения технологией 

актерского искусства [Электронный ресурс] Режим доступа:  

file:///C:/Users/WW/Downloads/psihologo-pedagogicheskie-aspekty-ovladeniya-

tehnologiey-akterskogo-iskusstva%20(3).pdf.  

20) Богданов Г.Ф. Основы хореографической драматургии: учебное пособие. – 

Изд. 2-е, доп.  М., 2010.  

21) Булгакова Т.В. Современные педагогические концепции процесса развития 

актерского мастерства учащихся системы хореографического образования 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.art-education.ru/electronic-
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