
Білім беру бағдарламасының паспорты 
 

Білім беру саласының 

коды және жіктелуі 
6В01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық 

бағыттарының коды 

мен жіктел 

6В014 Жалпы  пәндік арнайы мамандандыққа мұғалімдерді 

дайындау 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды және атауы 

6В01404 Музыкалық білім 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В006 Музыка мұғалімдерін дайындау 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі  

1.Шығыс Қазақстан аймағындағы БББ түлектерінің жоғары 

қажеттілігі. 
2. БББ-да оқыту Шығыс Қазақстанда танымал 

орындаушылардың, композиторлардың, музыкатанушылардың 

бірегей шығармашылық тәжірибесіне, сондай-ақ білім беру 

процесіне көрнекті шетелдік ғалымдар мен педагогтерді 

тартуға негізделген. 
3. ББ-да ШҚО жетекші әншісі, п. ғ. к., ҚР Мәдениет қайраткері 

А. Б. Нұрғожинаның вокалдық мектебі жұмыс істейді. 
4. Ең заманауи дыбыс жазу жабдығымен жабдықталған 

музыкалық-сандық студия-зертхананың болуы. 
5. Оқу үрдісінде білім алушыларға фонограмма, аранжировка, 

дыбыс режиссурасын жасау саласында жұмыс дағдыларын 

меңгеруге мүмкіндік беретін заманауи музыкалық-

компьютерлік технологиялар қолданылады. 
6. Білім алушыларға классикалық және халықтық музыка 

негізінде дәстүрлі дайындықпен қатар эстрада өнері 

саласындағы құзыреттілікті меңгеруге мүмкіндік берілді . 
7.БББ түлектерін жүз пайыз жұмысқа орналастыру. 

Білім беру бағдарламасы шеңберіндегі дайындық бейінінің картасы 
 
БББ мақсаты 

Музыкалық білім мазмұнын жаңарту жағдайында кәсіби 

қызметті жүзеге асыруға қабілетті бәсекеге қабілетті 

мамандарды даярлау. 

БББ міндеттері 

1.Қазақстандық музыкалық білім берудің стратегиялық 

мақсаттарын түсінетін, білім берудің жаңартылған мазмұнына 

сәйкес оқу қызметін жоспарлай алатын және құрастыра алатын 

педагогты даярлау. 
2. Музыка мұғалімінің кәсіби қызметінің негізгі түрлерін 

жүзеге асыру барысында міндеттерді шығармашылық шешуге 

қабілетті, креативті, сыни ойлайтын тұлғаны дамытуға ықпал 

ететін коллаборативті білім беру ортасын жобалау. 
3.Этносаралық, конфессияаралық және мәдениетаралық 

диалогқа қабілетті, мәдени әралуандылыққа ашық толерантты 

тұлғаны қалыптастыру. 
4. Музыкалық-педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін 

педагогикалық, ақпараттық-коммуникациялық, сандық 

технологияларды іріктеуге және барабар қолдануға қабілетті 



түлектердің технологиялық құзыреттілігін дамытуға 

бағыттылығы. 

БББ бойынша оқу 

нәтижелері 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім 

алушылар қабілетті болады деп күтілуде: 
1.Практикада білім алушылардың коммуникативтік, 

ақпараттық, құқықтық, экологиялық, кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыру принциптері мен әдістерін білу. 
2. Өзге мәдениетке, өзге де өмір салтына төзімді қарым-
қатынасты қалыптастыру. 
3. Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып оқу 

процесін құрастыру. 
4. Музыкалық-педагогикалық қызметте инновациялық, соның 

ішінде қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалану. 
5. Білім алушылардың жеке және жеке қажеттіліктерін ескере 

отырып, оның ішінде инклюзивті білім беру кеңістігінде 

ерекше білім беру қажеттілігі бар музыкалық-эстетикалық 

тәрбиені жүзеге асыру. 
6. Музыканы жалпыадамзаттық құбылыс ретінде ұғыну, оның 

адам өміріндегі маңызы мен рөлі, оның басқа өнер түрлері 

арасындағы орны, музыка арқылы коммуникация түрлері 

негізінде оқу-тәрбие қызметін құру. 
7. Вокалдық, хор және аспаптық жанрлардың педагогикалық 

репертуарының шығармаларын орындау. 
8. Балалар хор ұжымын басқару. 
9. Жеке музыкалық-сандық білім беру ресурстарын дербес құру 

және педагогикалық репертуардың шығармаларын 

аранжировкалау. 
10. Педагогикалық репертуардың музыкалық шығармаларын 

олардың мазмұны мен формаларының бірлігі тұрғысынан 

талдау. 
11. Музыкалық-эстетикалық қызметтің әр түрлі түрлері мен 

нәтижелерінің тәрбиелік әлеуетін бағалау. 
12. Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында музыкалық-
шығармашылық ұжымдар мен солисттердің сыныптан тыс 

музыкалық жұмысын және қызметін ұйымдастыр. 
13. Музыкалық білім беру саласында ғылыми зерттеу және 

академиялық жазу әдістерін қолдану. 
14.Музыкалық педагогика саласында оқушылардың жобалау-
зерттеу қызметін басқаруды жүзеге асыру. 
15. білім беру нәтижелеріне қол жеткізу үшін IT, смарт және 

стем - технологияларды, АКТ-ны дербес қолдану, соның ішінде 

білім берудің жаңартылған мазмұны шеңберінде аралас және 

қашықтықтан оқыту жағдайында оқушыларды оқыту үшін 

өзіндік сандық білім беру ресурстарын құру үшін. 
Бітірушінің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дәреже 6В01404 Музыкалық білім беру бағдарламасы бойынша білім 

бакалавры 

Лауазымдар тізімі 

- орта мектептерде, гимназияларда, лицейлерде, БММ, 

студияларда музыка мұғалімі; 
- көркемөнерпаздар хор ұжымдарының, халық аспаптар 

ансамбльдерінің, вокалдық ансамбльдердің жетекшісі; 



- мәдениет және мәдени орталықтар басқармасының 

қызметкері, тәрбие жұмысы жөніндегі әдіскер 
Кәсіби қызмет 

объектісі 
- жалпы білім беру мекемелері (мектептер, лицейлер, 

гимназиялар және т. б.); 
- ТжКББ мекемелері, Балалар музыка мектептері, өнер 

мектептері, студиялары және музыкалық үйірмелер, мектепке 

дейінгі мекемелер 
 



 
Паспорт образовательной программы 

 
Код и классификация 

области образования  
6В01 Педагогические науки  

Код и классификация 

направлений 

подготовки 

6В014 Подготовка учителей с предметной специализацией 

общего развития 

Код и наименование 

образовательной  

программы  

6В01404 Музыкальное образование 

Группы 

образовательных 

программ 

В006 Подготовка учителей музыки 

Уникальность 

образовательной 

программы  

1.Высокая потребность в выпускниках ОП в Восточно-
Казахстанском регионе. 
2. Преподавание на ОП основано на уникальном творческом 

опыте известных в Восточном Казахстане исполнителей, 

композиторов, музыковедов, а также на привлечении к 

образовательному процессу видных зарубежных ученых и 

педагогов. 
3. На ОП функционирует  вокальная школа ведущей певицы 

ВКО, к.п.н., деятеля культуры РК Нургожиной А.Б. 
4. Наличие музыкально-цифровой студии-лаборатории, 

оснащенной самым современным звукозаписывающим  

оборудованием. 
5. В учебном процессе используются современные музыкально-
компьютерные технологии, дающие возможность 

обучающимся овладеть навыками работы в области создания 

фонограмм, аранжировок, звукорежиссуры. 
6. Обучающимся предоставлена возможность наряду с 

традиционной подготовкой на основе классической и народной 

музыки освоения компетенций в области эстрадного искусства. 
7.Стопроцентное трудоустройство выпускников ОП. 

        Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  
 
Цель ОП 

Подготовка конкурентоспособных специалистов, способных к 

осуществлению профессиональной деятельности в условиях 

обновления содержания музыкального образования.  

Задачи ОП 
 

1.Подготовка  педагога, понимающего стратегические цели 

казахстанского музыкального образования, способного 

планировать и конструировать учебную деятельность в 

соответствии с обновленным содержанием образования. 
2. Проектирование коллаборативной образовательной среды , 

способствующей  развитию креативной, критически мыслящей 

личности, способной к творческому решению задач в процессе 

осуществления  основных видов профессиональной 

деятельности учителя музыки. 
3.Формирование толерантной личности, открытой к 

культурному многообразию, способной к межэтническому, 

межконфессиональному и межкультурному диалогу. 



4. Направленность на развитие технологической 

компетентности выпускников, способных отбирать и адекватно 

применять педагогические, информационно-
коммуникационные, цифровые технологии для осуществления 

музыкально-педагогической  деятельности. 

Результаты обучения 

по ОП 

По завершении образовательной программы обучающиеся 

будут способны: 
1.Применять на практике знание принципов и методов 

формирования коммуникативных, информационных, 

правовых, экологических, профессиональных компетенций 

обучающихся. 
2. Формировать толерантное отношение к иной культуре, к 

иному образу жизни. 
3. Конструировать учебный процесс с учетом национальных 

приоритетов Казахстана. 
4. Использовать в музыкально-педагогической деятельности 

инновационные, в том числе, дистанционные образовательные 

технологии. 
5. Осуществлять музыкально-эстетическое воспитание с 

учетом личностных и индивидуальных потребностей 

обучающихся, в том числе, с особыми образовательными 

потребностями  в пространстве инклюзивного образования. 
6. Строить учебно-воспитательную деятельность  на основе 

осмысления музыки как востребованного общечеловеческого 

явления,  ее значимости и роли в жизни людей, ее места среди 

других видов искусства,  форм коммуникации посредством 

музыки. 
7. Исполнять произведения педагогического репертуара 

вокального, хорового и инструментального жанров. 
8. Управлять  детским хоровым коллективом. 
9. Самостоятельно создавать собственные музыкально-
цифровые образовательные ресурсы и аранжировки  

произведений педагогического репертуара. 
10. Анализировать музыкальные произведения 

педагогического репертуара с точки зрения единства их 

содержания и формы 
11. Оценивать воспитательный потенциал различных видов и 

результатов  музыкально-эстетической деятельности. 
12. Организовывать внеклассную воспитательную 

музыкальную работу и деятельность музыкально-творческих 

коллективов и солистов в условиях обновления содержания  

среднего образования. 
13. Применять  методы научных исследований и 

академического письма в области музыкального образования. 
14.Осуществлять руководство проектно-исследовательской 

деятельностью учащихся в области музыкальной педагогики. 
15. самостоятельно применять IT, смарт- и стем-технологии, 
ИКТ для достижения образовательных результатов, в том числе 

для создания собственных цифровых образовательных 
ресурсов для обучения учащихся в условиях смешанного и 

дистанционного обучения в рамках обновленного содержания 

образования. 



Квалификационная характеристика выпускника  
Присуждаемая степень Бакалавр образования по образовательной программе 6В01404 

Музыкальное образование 

Перечень должностей 

- учитель музыки в средних школах, гимназиях, лицеях, ДМШ, 

студиях; 
- руководитель хоровых коллективов художественной 

самодеятельности, ансамблей народных инструментов, 

вокальных ансамблей; 
- сотрудник управления  культуры и культурных центров, 

методист по воспитательной работе 
Объект 

профессиональной 

деятельности 

-  общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии 

и др.);   
- учреждения ТиПО, детские музыкальные школы, школы 

искусств, студии и музыкальные кружки общеобразовательных 

учреждений всех типов, дошкольные учреждения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Passport of educational program 

 
Code and classification 
of the field of education 

6В01 Pedagogical science 

Сode and classification 
of training areas 

6В014 Training of teachers with subject specialization of General 
development 

Educational program 

code and name 
6В01404 Musical education 

Groups of educational 

programs 
В006 The training of music teachers 

The uniqueness of the 

educational program 

1.There is a high demand for graduates of EP in the East Kazakhstan 

region. 
2. Teaching on EP is based on the unique creative experience of 

famous performers, composers, musicologists in East Kazakhstan, 

as well as on the involvement of prominent foreign scientists and 

teachers in the educational process. 
3. The vocal school of the leading singer of East Kazakhstan region, 

Ph. D., cultural worker of Kazakhstan Nurgozhina A. B. functions at 

the EP. 
4. The presence of music and digital Studio-laboratory, equipped 

with the most modern recording equipment. 
5. In the educational process, modern music and computer 

technologies are used, which enable students to master the skills of 

working in the field of creating phonograms, arrangements, sound 

engineering. 
6. Students are given the opportunity, along with traditional training 

based on classical and folk music, to develop competencies in the 

field of pop art. 
7.One hundred percent employment of graduates of EP. 

        Profile map of training within the educational program 
 
The purpose of the EP 

Training of competitive specialists capable of carrying out 
professional activities in the context of updating the content of music 
education. 

Tasks EP 

1.Training of a teacher who understands the strategic goals of 
Kazakhstan's music education, able to plan and design educational 
activities in accordance with the updated content of education. 
2. Designing a collaborative educational environment that promotes 
the development of a creative, critically thinking person capable of 
creative problem solving in the implementation of the main types of 
professional activities of a music teacher. 
3.Formation of a tolerant personality, open to cultural diversity, 
capable of interethnic, interfaith and intercultural dialogue. 
4. Focus on the development of technological competence of 
graduates who are able to select and adequately apply pedagogical, 
information and communication, digital technologies for the 
implementation of musical and educational activities. 

Learning outcomes at 

the EP 

Upon completion of the educational program, students will be able 
to: 
 



1.Apply in practice knowledge of the principles and methods of 
formation of communicative, informational, legal, environmental, 
professional competencies of students. 
2. Form a tolerant attitude to a different culture, to a different way 
of life 
3. Design the educational process taking into account the national 
priorities of Kazakhstan. 
4. Use innovative, including remote educational technologies in 
music and teaching activities. 
5. Exercise musical and aesthetic education with the personal and 
individual needs of students, including those with special 
educational needs in the space of inclusive education. 
6. Build educational activities based on the understanding of music 
as a popular universal phenomenon, its significance and role in 
people's lives, its place among other forms of art, forms of 
communication through music. 
7. Perform works of pedagogical repertoire of vocal, choral and 
instrumental genres. 
8. Manage a children's choir. 
9. Independently create your own music and digital educational 
resources and arrangements of works of the pedagogical repertoire. 
10. Analyze musical works of the pedagogical repertoire from the 
point of view of the unity of their content and form. 
11. Evaluate the educational potential of various types and results of 
musical and aesthetic activities. 
12. Organize extracurricular educational musical work and activities 
of musical and creative groups and soloists in the conditions of 
updating the content of secondary education. 
13. Apply research and academic writing methods in the field of 
music education. 
14. Manage the project and research activities of students in the field 
of music pedagogy. 
15. independently apply IT, smart and stem technologies, and ICTs 
to achieve educational results, including creating their own digital 
educational resources for teaching students in mixed and distance 
learning within the updated content of education. 

Qualification characteristics of the graduate 
Degrees awarded Bachelor of education programm 6В01404 Music 

List of posts 

- music teacher in secondary schools, gymnasiums, lyceums, 

schools, studios; 
the Director of choral collectives of Amateur performances, 

ensembles of folk instruments, vocal ensembles; 
- employee of the Department of culture and cultural centers, 

methodologist for educational work 
Object of professional 

activity 
- General education institutions (schools, lyceums, gymnasiums, 
etc.);   
- teacher training colleges, children's music schools, art schools, 
studios and music clubs of General education institutions of all 
types, pre-school institutions 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


