
 



 



Паспорт  образовательной программы 5В010600-Музыкальное образование 

 

Цель ОП:  подготовка специалистов  в области музыкального образования, соответствующих  развивающимся 

социально-культурным потребностям общества, государства, человека. 

           Задачи ОП: 

           - подготовка специалистов, готовых к работе по обновленному содержанию образования; 

           -  освоение будущими работниками сферы музыкального  образования современных методик и  технологий, в том 

числе музыкально-цифровых; 

            - воспитание  музыкально-эстетической культуры  обучающихся, создание условий для творческой 

самореализации личности в процессе музыкальной деятельности; 

           -  формирование методологической культуры  студентов, подготовка их к осуществлению проектно-

исследовательской деятельности. 

  

Содержание профессиональной деятельности -  осуществление педагогической и организационно-

управленческой деятельности в системе образования, проведение занятий в общеобразовательных школах в должности 

учителя музыки. 

            Перечень квалификаций и должностей 

              Выпускнику данной образовательной программы присваивается академическая степень «бакалавр образования 

по специальности 5В010600-Музыкальное образование». 

Выпускники специальности 5В010600-Музыкальное образование могут работать на следующих должностях: 

-  учитель музыки, организатор по внеклассной работе, руководитель студий и музыкальных кружков  в 

общеобразовательных учреждениях всех типов (школах, лицеях, гимназиях и др.); 

-         преподаватель в педагогических колледжах, детских музыкальных школах, школах искусств; 

-    музыкальный руководитель в дошкольных учреждениях.  

            Ключевые  компетенции 

В результате процесса обучения  бакалавров образования по специальности 5В010600-Музыкальное образование 

должны быть сформированы  следующие ключевые компетенции: 

1. ценностно-смысловые (КК1)    



- способность оценивать окружающую действительность на основе мировоззренческих позиций, 

сформированных знанием основ философии, которые обеспечивают научное осмысление и изучение природного и 

социального мира методами научного и философского познания; 

- интерпретировать содержание и специфические особенности мифологического, религиозного и научного 

мировоззрения; 

- аргументировать собственную оценку всему происходящему  в социальной и производственной сферах; 

- вырабатывать собственную нравственную и гражданскую позицию; 

2. общекультурные (КК2) 

- способность проявлять гражданскую позицию на основе  глубокого понимания и научного анализа основных 

этапов, закономерностей и своеобразия исторического развития Казахстана; 

- использовать методы и приемы исторического описания для анализа причин и следствий событий современной 

истории Казахстана; 

- давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной коммуникации 

с учетом базового знания социологии, политологии, культурологи и психологии; 

- синтезировать знания данных наук как современного продукта интегративных процессов; 

3.учебно-познавательные (КК3) 
- способность использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки, а также всего социально-

политического кластера; 

- осуществлять выбор методологии и анализа; 

- обобщать результаты исследования; 

- синтезировать новое знание и презентовать его в виде гуманитарной общественно значимой продукции 

4. информационные  (КК4)  

- способность использовать в личной деятельности различные виды информационно-коммуникационных 

технологий: интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы по поиску, хранению, обработке, защите и 

распространению информации; 

5. коммуникативные (КК5) 

- способность вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного, межкультурного и производственного (профессионального) общения; 



- осуществлять использование языковых и речевых средств на основе системы грамматического знания; 

анализировать информацию в соответствии  ситуацией общения; 

-  оценивать действия и поступки участников коммуникации; 

6. социально-трудовые (КК6)  

- способность оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими нормами 

казахстанского общества; 

- демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность; 

- применять на практике знания в области общественно-гуманитарных наук; 

7. компетенции личностного самосовершенствования (КК7) 

- способность выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для саморазвития и 

карьерного роста, ориентироваться на здоровый образ жизни для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности посредством методов и средств физической культуры. 

 

Бакалавр по специальности 5В010600-Музыкальное образование владеет следующими специальными 

компетенциями в области музыкального образования: 

1. базовыми общепрофессиональными (СК1): 

-  осознает специфику среднего образования, владеет средствами реализации преемственности в образовании детей 

разных возрастов; 

-  владеет теоретическими основами и технологиями  обучения музыке учащихся средней школы  и способен 

применять их на практике; 

-  способен к формированию  представления  о музыке как о востребованном общечеловеческом явлении, о ее 

значимости и роли в жизни людей, о формах коммуникации посредством музыки;  

-  способен  формировать у учащихся понятие о целостной картине мира через интеграцию музыки с другими  

видами искусства и учебными предметами; 

- владеет методами формирования предметно-тематических знаний, умений и навыков школьников путем 

приобщения к анализу музыкальных произведений, исполнительству, импровизации, выполнению творческих заданий и 

презентаций, владеет приемами формирования  интереса к музыке и использования  знаний о музыке в повседневной 

жизни; 



-  способен формировать у учащихся художественное восприятие; навыки творческого, критического мышления, 

исследовательские навыки; когнитивную и эмоциональную сферу, нравственно-эстетические чувства, ассоциативное и 

образное мышление, потребность выражать свое отношение к миру в процессе музыкальной деятельности; 

2. специализированными (СК2) 

-  владеет знаниями в области теории музыки и способен формировать у учащихся знания основ музыкальной 

грамоты,  основных терминов и понятий музыкальной грамоты, понятий о стилях, жанрах, музыкально-выразительных  

средствах;  

-  владеет знаниями о лучших образцах казахской традиционной музыки и фольклора, музыкального творчества 

народов мира, произведениях композиторов-классиков и современности; 

-  владеет музыкально-исполнительскими навыками: игры на музыкальных инструментах, академического и 

эстрадного пения, хорового дирижирования; способен изучать и накапливать музыкально-педагогический репертуар; 

применять  эффективные методики обучения музыкальному исполнительству своих учеников и организовывать их 

концертные выступления; 

-  способен применять современные информационно-коммуникационные и музыкально-компьютерные технологии 

в учебном процессе,  создавать компьютерные аранжировки, фонограммы, петь и играть с фонограммой, играть на 

синтезаторе, а также формировать и развивать музыкально-исполнительские и технические знания и умения в процессе 

использования школьниками средств информационно-коммуникационных и музыкально-компьютерных технологий; 

-  способен к развитию позитивной самооценки, самопознания и саморазвития  школьников через выражение идей в 

музыкально-творческих работах (в сочинении, импровизации и аранжировке); 

-  способен осуществлять  музыкально-эстетическое, нравственно-духовное, патриотическое, экологическое, 

здоровьесберегающее  воспитание учащихся; организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

музыкальные кружки по интересам обучающихся; вести культурно-просветительскую деятельность среди  детей и 

молодежи в образовательных учреждениях различного типа; 

           3.организационно-управленческие (СК3)          

      -   способен осуществлять целеполагание,  организовывать, планировать, контролировать, анализировать  

музыкально-педагогическую деятельность; мотивировать и стимулировать деятельность учащихся; разрабатывать и 

применять разнообразные управленческие решения; извлекать и анализировать информацию из разных источников; к 

адаптации в новых ситуациях; к самоорганизации и рефлексии. 
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1. Общие обязательные модули  

Коммуникатив

ті  

Коммуникатив

ный  

Communicative 

знание и понимание:  особенностей 

слухового восприятия разговорной речи 

и произношения звуков языка; 

общеупотребительных слов и их 

способности к сочетанию, смысла 

готовых словосочетаний, служащих для 

передачи конкретных значений, значения 

и семантической структуры 

грамматических форм  языка, 

используемых для выражения мысли; 

лексических, грамматических, 

синтаксических особенностей 

15 26 2 Inf -1105 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілде) 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке) 

Information and 

communication 

technologies (in English 

language) 

ООД А ОК 3 Э КК 

4,5 



иностранного, казахского (русского) 

языка;  базовых понятий  основ 

информатики, функциональных 

возможностей операционных систем, 

операционных оболочек, текстовых 

процессоров, электронных таблиц, баз 

данных и общей методологии их 

использования; 

 

применение знаний и понимания:  

уметь использовать лексический и 

терминологический минимум по 

специальности; 

1) в области аудирования понимать 

самые распространенные фразы, простые 

предложения, небольшие тексты 

социально-бытового и 

культурологического характера. 

2) в области чтения понимать небольшие 

простые тексты, найти конкретную 

информацию в текстах повседневного 

общения. 

3) в области монологической речи 

использовать простые фразы и 

предложения, пересказать текст, 

рассказать об известных людях, условиях 

жизни, учебе. 

4) в области диалогической речи - 

общаться в простых речевых ситуациях, 

требующих непосредственного обмена 

информацией, поддерживать краткий 

диалог. 

5) в области письма - составить и 

1,2 

K(R)Ya -

1104 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) 

язык 

Kazakh (Russian) 

Language 

ООД А ОК 6 Э  

1,2 IYa -1103 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

ООД А ОК 6 Э 



записать небольшой текст на заданную 

тематику, текст поздравительной 

открытки, письмо подруге (другу), 

орфографический диктант; 

умение ориентироваться в компьютерных 

системах и информационных 

технологиях, работать в различных 

операционных системах, выбирать 

программное обеспечение для решения 

разного рода задач, применять 

информационные технологии в науке, 

образовании, экономике и других сферах; 

иметь навыки практического усвоения 

современных компьютерных технологий 

на примере социальных программ,  

 

выражение суждений:  умение 

выражать свои суждения на разных 

языках; 

коммуникативные способности: 
способность  формирование 

толерантности, этнической 

идентификации, умение адаптироваться в 

поликультурном обществе, уважать 

интересы представителей других 

народов, религий; 

 

способности к учебе:   структурирование 

знаний, ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, расширения, 

приращения накопленных знаний. 



Саяси-

әлеуметтік 

Социально-

политический 

The socio-

political 

знание и понимание:   
- основных тенденций  развития 

исторических процессов на территории 

Казахстана; 

- главных и общих направлений 

исторических процессов, происходивших 

на территории Казахстана и в 

сопредельных государствах, во 

взаимосвязи и взаимовлиянии; 

- основных закономерностей жизни 

общества и культуры; 

- основных экономических и правовых 

учений; 

- правовых аспектов профессиональной 

деятельности; содержания основных 

понятий теории права и государства; 

сущности права, соотношения его с 

другими нормативными системами;  

-системы права и системы 

законодательства;  форм реализации 

права; общей характеристики основных 

отраслей права. 

- основных закономерностей, 

определяющих взаимодействие живых 

организмов со средой обитания; 

распространения и динамики 

численности оргнизмов, структуры 

сообществ и их динамики;  

-закономерностей потока энергии через 

живые системы и круговорота веществ, 

функционирования экологических систем 

и биосферы в целом; социально-

экологических последствий 
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заман тарихы  

Современная история 

Казахстана 

The modern history of 

Kazakhstan 

ООД А ОК 3 Э КК  

1,2, 

6 

2 PS -1108 Саясаттану-

әлеуметтану 

Политология-

социология 

Political science-

sociology 

ООД В КВ 3 Э 

KUL-1108 Мәдениеттану  

Культурология 

Cultural Studies 

2 OE-1107 Экономика және 

кәсіпкерліктің 

негіздері  

Основы экономики и 

предпринимательства 

 The basics of 

Economics and 

entrepreneurship 

ООД В КВ 2 Э 

EUR-1107 Экология және 

тұрақты даму 

Экология и 

устойчивое развитие 

Environment and 

Sustainable 

Development 

1 OBZh -

1106 

Тіршілік қауіпсіздігін 

сақтау негіздері 

Основы безопасности 

ООД В КВ 2 Э 



антропогенной деятельности; основных 

принципов охраны природы и 

рационального природопользования;  

-концепции устойчивого развития, 

стратегий, экологических проблем и их 

решения на мировом, региональном и 

местном уровне. 

применение знаний и понимания:  

уметь 

- анализировать и дать оценку социально-

значимым проблемам общества; 

- применять научные методы познания в 

профессиональной деятельности; 

-  критически анализировать 

существующие концепции, теории и 

подходы к изучению процессов и 

явлений; 

-  креативно мыслить и творчески 

подходить к решению новых проблем и 

ситуаций. 

- анализировать закономерности 

протекания экологических процессов, 

связанных с антропогенным 

воздействием на окружающую среду; 

выявлять их причины и пути устранения; 

использовать полученные знания о 

закономерностях взаимодействия живых 

организмов и окружающей среды в 

практической деятельности. 

выражение суждений: давать оценку  

ценностей и норм, существующих в 

обществе; современных экологических 

проблем;  

жизнедеятельности 

Bases of life safety 

1 OP -1106 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 



коммуникативные способности:  иметь 

навыки построения отношений и 

взаимодействия с себе подобными и 

миром  на основе взаимопонимания, 

взаимоуважения; 

 

способности к учебе:    готовность 

осваивать разнообразные 

методологические подходы к решению 

современных общественных проблем. 

 

 

Общегуманита

рный 
знание и понимание:  

 -основных терминов и проблем 

философии;  

-основных философских концепций; 

-основных философских способов 

решения мировоззренческих       вопросов 

в контексте культуры; 

-  основных понятий и определений, целей, 

задач и содержание психологии, 

теоретических основ  психологической 

науки; 

- качеств, необходимых для успешного 

осуществления  профессиональной 

деятельности;   культуры общения; 

-  основных принципов организации 

обучения и закономерностей  

педагогического процесса, перспектив 

развития системы образования в 

Республике Казахстан, структуры и 

функций учебно-воспитательной 

деятельности, форм и методов  

9 15 4 Fil -2102 Философия 

Философия 

Philosophy 

ООД А ОК 3 Э КК 

1,2,

СК1 

 3 

Psi -2203 

Психология 

Психология 

Psychology 

ООД А ОК 3 Э 

3 Ped -2202 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

ООД А ОК 3 Э 



управления учебно-воспитательным 

процессом, связи обучения и развития;  

методологии науки и методов научно-

педагогического исследования; типов и 

видов, сущности, содержания, целей и 

задач, принципов, форм и методов 

воспитания, обучения и образования;  

структуры педагогической деятельности 

и мышления; типов и видов 

профессиональных педагогических задач, 

структуры процесса их решения. 

 

применение знаний и понимания:  
уметь 

- определять мировоззренческие вопросы 

в контексте конкретной культуры;  

- определять альтернативные способы 

постановки и решения 

мировоззренческих проблем в истории 

человечества; 

- анализировать и дать оценку социально-

значимым проблемам общества; 

-  уметь  ссопоставлять, анализировать  

явления и факты, самостоятельно применять 

на практике полученные знания в 

организации учебно-воспитательного 

процесса; 

выражение суждений:  способность к 

анализу и оценке личностных и 

социальных проблем; 

 

коммуникативные способности:  иметь 

навыки построения отношений и 



взаимодействия с себе подобными и 

миром  на основе взаимопонимания, 

взаимоуважения; 

 

способности к учебе:    готовность 

осваивать разнообразные 

методологические подходы к решению 

современных общественных проблем. 

 

 

Кәсіби-

коммуникативт

iк 

Профессионал

ьно-

коммуникатив

ный 

Professionally-

сommunication 

знание и понимание:  

 -  основных понятий и терминов 

музыкального образования на 3 языках; 

целей и задач музыкального воспитания; 

истории развития музыкального 

воспитания в Казахстане;  программ по 

музыке для общеобразовательных 

школ,   действующих на современном 

этапе в РК,  системы критериального 

оценивания на уроках музыки;  

методики построения урока, 

планирования и анализа урока музыки, 

основных и специальных методов 

музыкального воспитания; видов 

деятельности учащихся и учителя; 

-подходов, закономерностей, принципов 

и методов образовательной деятельности; 

нормативно-правовых и инструктивных 

документов по  обновленному содержанию 

образовательного процесса; 

применение знаний и пониманий:  

-  умение  подбирать школьный 

репертуар с точки  зрения научно-

7 12 6 POIYa -

3207 

Кәсіби-бағытталған 

шет тілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented 

foreign language 

БД А ОК 2 Э КК5

,СК

1 

 

5 PK(R)Ya -

3206 

Кәсіптік қазақ (орыс) 

тілі 

Профессиональный 

казахский(русский) 

язык 

Professional Kazakh 

(Russian) Language 

БД А ОК 2 Э 

5 MPM-3205 Музыканы оқыту 

әдістемесі 

Методика 

преподавания музыки 

Methods of teaching 

music 

БД А ОК 3 Э 



методического подхода; использовать в 

своей работе современные 

педагогические и  интерактивные 

методики в учебно-воспитательном 

процессе на уроке музыки; 

- иметь навыки построения целостного 

урока музыки; разработки и проведения 

внеклассного музыкального 

мероприятия; 

-  использовать в своей работе  

современные педагогические и  

интерактивные методики в учебно-

воспитательном процессе на уроке 

музыки 

формирование суждений: уметь 

размышлять о художественно-

педагогическом потенциале 

произведений, изучающихся в школе;  

коммуникативные способности:  

 - способность к составлению аннотаций, 

бесед, сообщений, докладов, рефератов о 

творчестве композиторов, 

произведениях, музыкальных стилях и 

жанрах на 3 языках; 

- способность к пониманию музыки как 

особого языка;   

способности к учебе: навыки поиска, 

сбора, систематизации и обработки 

информации, необходимой для 

профессиональной деятельности в 

области музыкального образования 

 

 



2 Обязательные модули по специальности   

Орындаушылы

қ 1 

Исполнительск

ий 1 

Performance 1 

знание и понимание:  

 -  основ музыкального исполнительства; 

основных понятий, терминов, 

касающихся музыкального 

исполнительства,  исполнительских 

приемов;   наиболее типичных черт  

инструментальной и вокальной музыки 

разных стилей, эпох, национальных 

школ, художественных направлений;  

репертуара для работы на уроке музыки  

и во внеклассной работе;  методики 

работы  над музыкальным 

произведением; 

- основных элементов музыки и 

особенностей их взаимодействия: звук и 

его физические свойства;   лад и его 

элементы; интервалы, аккорды от звука и 

в ладу; типы тональных соотношений; 

-  концепции обновленного содержания 

среднего образования;  

применение знаний и пониманий:  

-  умение раскрыть художественное 

содержание произведений с помощью 

соответствующих средств музыкальной 

выразительности; 

-строить  и интонировать звукоряды 

ладов, интервалы, аккорды от звука и в 

ладу; 

формирование суждений: уметь 

размышлять о художественно-

педагогическом потенциале исполняемых 

произведений; 

14 24 1,2 IP-1208 Орындаушылық 

оқыту  

Исполнительская 

подготовка  

Performing training  

БД В КВ 5 Э СК 

2 

FEA-1208 

 

Фольклорлық-

эстрадалық ансамбль 

Фольклорный и 

эстрадный ансамбль 

Folklore and variety 

ensemble 

1,2 TM-1201 Музыка теориясы 

Теория музыки 

Theory of music 

БД В ОК 3 Э 

1,2 PG -1302 Дауысты 

қалыптастыру 

Постановка голоса 

Voice training 

ПД В КВ 3 Э 

VMI-1302 Музыка өнеріне  

кіріспе 

Введение в 

музыкальное 

искусство 

Introduction to the art 

of music 

1,2 Sol-1209 Сольфеджио 

Сольфеджио 

Solfeggio 

БД В КВ 3 Э  

DS-1209 Джаз Құлақ оқыту   

Джазовое сольфеджио  

Jazz Ear Training  

 



коммуникативные способности:  

 - способность к составлению аннотаций, 

бесед, сообщений  об исполняемых 

произведениях; 

- способность к пониманию музыки как 

особого музыкального языка;   

- способность к работе в команде, к 

успешной и позитивной деловой 

коммуникации;  

навыки обучения или способности к 

учебе: 

- самостоятельной работы над 

педагогическим и концертным 

репертуаром; 

- моделирования социально-культурной 

ситуации, выражением которой явилось 

то или иное произведение; 

сравнительного анализа произведений 

различных форм и жанров; 

- использования  аудио-, видеозаписей, 

Интернет-ресурсов, ЭУР в процессе 

подготовки к занятиям 

- рефлексии над собственной 

деятельностью и ее коррекции. 

 

 

 

 

Музыкалық-

теориялық 1 

Музыкально-

теоретический

1 

Musical-theory 

знание и понимание:  

- особенностей отечественной  

музыкальной культуры; основных 

периодов развития истории музыки; 

основных  жанровых и стилевых 

особенностей казахской музыки;   

8 14 3,4 IKM-2204 Қазақ музыкасының 

тарихы 

История казахской 

музыки 

History of the Kazakh 

music 

БД А ОК 4 Э СК2 



1 творчества основных представителей 

казахской музыкальной культуры; 

 - жизненного и творческого пути 

композиторов; наиболее ценных  для 

эстетического воспитания молодежи 

образцов классической музыки 

 -  гармонии как одного из важнейших 

выразительных средств музыки,    

соотношения гармонии с другими 

элементами выразительности в 

музыкальном искусстве;  

- основных закономерностей 

гармонического изложения; правил 

записи аккордов в 4-хголосии; правил 

соединения аккордов;  закономерностей 

тонально-гармонического развития в 

музыкальном произведении; 

- концепции обновленного содержания 

среднего образования;  

применение знаний и пониманий:  

-  уметь  определять содержание и 

особенности музыкального языка, 

жанрово-стилевые особенности 

музыкальных произведений ; 

-  иметь навыки  определения на слух 

произведений казахской фольклорной, 

народно-профессиональной,  

профессиональной  музыки и их анализа; 

- умение подбирать аккомпанемент к 

песням, сочинять небольшие 

произведения с использованием 

пройденных гармонических средств; 

 

3,4 Gar -2213 Гармония 

Гармония  

Harmony 

БД В КВ 4 Э 

OM -2213 Музыка шыңдау 

негіздері 

Основы 

музицирования 

Fundamentals of music-

making 



формирование суждений о ценности 

мировой музыкальной  классики; о 

глубинных закономерностях 

музыкального мышления,  об 

особенностях тонально-гармонического 

развития как основы музыкальной 

формы;  о художественно-

педагогическом потенциале исполняемых 

произведений; 

коммуникативные способности: 

 - способность к составлению аннотаций, 

бесед, сообщений, докладов, рефератов  

об исполняемых произведениях; 

- способность к пониманию музыки как 

особого языка;   

- способность к коммуникации в 

профессиональном сообществе; 

навыки обучения или способности к 

учебе: 

- навыки работы с клавиром, партитурой,  

справочной музыкальной литературой, 

обобщения материала на основе изучения 

разных источников,  выступления перед 

аудиторией с докладами 

- моделирования социально-культурной 

ситуации, выражением которой явилось 

то или иное произведение; 

сравнительного анализа произведений 

различных форм и жанров; 

- использования  аудио-, видеозаписей, 

Интернет-ресурсов, ЭУР в процессе 

подготовки к занятиям; 

- рефлексии над собственной 



деятельностью и ее коррекции. 

Орындаушылы

қ 2 

Исполнительск

ий 2 

Performance 2 

знание и понимание:  

 - основ музыкального исполнительства – 

инструментального и вокально-хорового, 

сольного и ансамблевого;   

- концепции обновленного содержания 

среднего образования; 

применение знаний и пониманий:  

-  умение раскрыть художественное 

содержание произведений с помощью 

соответствующих средств музыкальной 

выразительности; 

формирование суждений о ценности 

исполняемых произведений; 

коммуникативные способности:  

 - способность к составлению аннотаций, 

бесед, сообщений  об исполняемых 

произведениях; 

- способность к пониманию музыки как 

особого музыкального языка;   

-  способность к работе в команде, к 

успешной и позитивной деловой 

коммуникации;  

 

навыки обучения или способности к 

учебе: 

- самостоятельной работы над 

педагогическим и концертным 

репертуаром; 

- использования  аудио-, видеозаписей, 

Интернет-ресурсов, ЭУР в процессе 

14 24 3,4 IP-2210 Орындаушылық 

оқыту 1 

Исполнительская 

подготовка 1 

Performing training 1 

БД В КВ 5 Э СК 

2 

TIS-2210 Синтезаторда 

ойнаудың 

технологиясы 

Технология игры на 

синтезаторе 

Technology of playing 

the keyboards 

3,4 Sol1 -2211 Сольфеджио1  

Сольфеджио 1 

Solfeggio 1 

БД В КВ 3 Э 

DS-2211 Джаз Құлақ оқыту  1 

Джазовое 

сольфеджио1  

Jazz Ear Training 1 

3,4  

HKPRH -

2212 

Хор класы және 

хормен жұмыс жасау 

практикумы  

Хоровой класс и 

практикум работы с 

хором  

Choral class and 

workshop of work with 

a choir 

БД В КВ 3 Э 

OK-2212 Оркестрлік сынып  



подготовки к занятиям. 

-- рефлексии над собственной 

деятельностью и ее коррекции. 

 

 

Оркестровый класс 

Orchestral class 

3,4 DMI-2303 

 

 

 

Қосымша музыкалық 

аспап немесе  

Дополнительный 

музыкальный 

инструмент  

Additional musical 

instrument 

ПД В КВ 3 Э 

VA-2303 Хор сольфеджио 

Хоровое сольфеджио 

Choral solfeggio 

 

Орындаушылы

қ 3 

Исполнительск

ий 3 

Performance  

3 

знание и понимание:  

 - основ музыкального исполнительства; 

основных понятий, терминов, 

касающихся музыкального 

исполнительства,  исполнительских 

приемов;   наиболее типичных черт  

инструментальной и вокальной музыки 

разных стилей, эпох, национальных 

школ, художественных направлений;  

репертуара для работы на уроке музыки  

и во внеклассной работе;  методики 

работы  над музыкальным 

произведением; 

- музыки как  целостного явления,  как 

отражения логики общественной  

жизнедеятельности человека;  

- содержания музыкального 

произведения и средств его выражения,  

формы как одного из важнейших средств 

музыкальной выразительности; главных 

18 

 

31 

 

5,6 DMI -3304 

 

 

 

Қосымша музыкалық 

аспап немесе 1 

Дополнительный 

музыкальный 

инструмент 1 

Additional musical 

instrument1 

ПД В КВ 5 Э СК2 

 

SM-3304 Музыканың мәні 

Сущность музыки 

The essence of music 

5,6 IP2 -3216 Орындаушылық 

оқыту 2 

Исполнительская 

подготовка 2  

Performing training 2 

БД В КВ 7 Э 

MP-3216 Музыкалық 

психология 

Музыкальная 

психология 

Musical psychology 



и второстепенных музыкально-

выразительные средств и типов их 

взаимодействия;  типовых музыкальных 

форм. 

- концепции обновленного содержания 

среднего образования; 

применение знаний и пониманий:  

-  умение использовать полученные 

знания в процессе музыкально-

эстетического воспитания школьников; 

раскрыть художественное содержание 

произведений с помощью 

соответствующих средств музыкальной 

выразительности; 

формирование суждений: уметь 

подбирать исполнительский репертуар 

для школьников и обосновывать его 

педагогический потенциал; 

коммуникативные способности:  

 - способность к составлению аннотаций, 

бесед, сообщений  об исполняемых 

произведениях; 

 

- способность к пониманию музыки как 

особого музыкального языка и 

выражению смыслов с помощью 

музыкально-выразительных средств;   к 

организации работы музыкального 

коллектива; 

- способность к работе в команде, к 

успешной и позитивной деловой 

коммуникации;  

навыки обучения или способности к 

5,6 HKPRH -

3217 

Хор класы және 

хормен жұмыс жасау 

практикумы 1 

Хоровой класс и 

практикум работы с 

хором 1 

Choral class and 

workshop of work with 

a choir1 

 

БД В КВ 3 Э 

OK-3217 Оркестрлік сынып 1  

Оркестровый класс 1 

Orchestral class 1 

6 AMP-3219 

 

Музыкалық 

туындыларға талдау 

Анализ музыкальных 

произведений 

Analysis of musical 

compositions 

БД В КВ 3 Э 

OP -3219 Полифония негіздері 

Основы полифонии 

Basics of Polyphonic 



учебе: 

- самостоятельной работы над 

педагогическим и концертным 

репертуаром; 

- моделирования социально-культурной 

ситуации, выражением которой явилось 

то или иное произведение; 

сравнительного анализа произведений 

различных форм и жанров; 

- использования  аудио-, видеозаписей, 

Интернет-ресурсов, ЭУР в процессе 

подготовки к занятиям. 

Орындаушылы

қ 4 

Исполнительск

ий 4 

Performance 4 

знание и понимание:   

- основ музыкального исполнительства; 

основных понятий, терминов, 

касающихся музыкального 

исполнительства,  исполнительских 

приемов;   наиболее типичных черт  

инструментальной и вокальной музыки 

разных стилей, эпох, национальных 

школ, художественных направлений;  

репертуара для работы на уроке музыки  

и во внеклассной работе;  методики 

работы  над музыкальным 

произведением; 

- концепции обновленного содержания 

среднего образования; 

 применение знаний и пониманий:  

-  умение использовать полученные 

знания в процессе музыкально-

эстетического воспитания школьников; 

раскрыть художественное содержание 

произведений с помощью 

9 15 7 HKPRH -

4220 

Хор класы және 

хормен жұмыс жасау 

практикумы 2 

Хоровой класс и 

практикум работы с 

хором 2 

Choral class and 

workshop of work with 

a choir2 

БД В КВ 4 Э СК2 

OK-4220 Оркестрлік сынып 2  

Оркестровый класс 2 

Orchestral class 2 

7 IMUM -

4301 

Музыка мұғалімінің 

орындаушылық 

шеберлігі (хорды 

дирижирлеу) 

Исполнительское 

мастерство учителя 

музыки 

(дирижирование 

ПД А ОК 3 Э 



соответствующих средств музыкальной 

выразительности; 

формирование суждений:  уметь 

подбирать исполнительский репертуар 

для школьников и обосновывать его 

педагогический потенциал; 

  коммуникативные способности:  

- способность к пониманию музыки как 

особого музыкального языка и 

выражению смыслов с помощью 

музыкально-выразительных средств;   к 

организации работы музыкального 

коллектива; 

- способность к работе в команде, к 

успешной и позитивной деловой 

коммуникации;  

навыки обучения или способности к 

учебе: 

- самостоятельного отбора репертуара 

для школьников, организации 

индивидуальной и коллективной 

репетиционной деятельности. 

 

 

 

:  

хором) 

Performance skills of 

music teacher (choir 

conductor) 

7 IMUM -

4301 

Музыка мұғалімінің 

орындаушылық 

шеберлігі (Негізгі 

музыкалық аспап) 

Исполнительское 

мастерство учителя 

музыки (Основной 

музыкальный 

инструмент) 

Performance skills of 

music teacher (Basic 

musical instrument) 

ПД А ОК 2 Э 

3. Модули по выбору для определенной специальности  
Білім беру бағдарламасы: көркем-музыкалық жұмысты ұйымдастырушы-педагог 

Образовательная программа: педагог-организатор музыкально-художественной работы 

Education program: teacher-organizer of musically-artistic work 

Музыкалық 

қызмет 

Музыкальная 

знание и понимание:   

- основ коллективного музыкального 

исполнительства;  основных понятий, 

 11 19   6 PPOMVR -

3306 

Сыныптан тыс 

музыкалық 

жұмыстарды 

ПД   С

   

КВ   3   Э   СК 

2,3 



деятельность 

Musical activity 

терминов,  касающихся коллективного 

музыкального исполнительства, состава  

вокальных и инструментальных 

ансамблей;  репертуара для работы на 

уроке музыки  и во внеклассной работе;  

методики работы  с детскими  

коллективами;  

- основ работы над произведениями 

школьного репертуара; особенностей 

вокально-хоровой  работы в школе; 

методов изучения вокально-хорового 

произведения и его интерпретации. 

- основных закономерностей развития 

мировой музыки; 

- концепции обновленного содержания 

среднего образования; 

применение знаний и пониманий: 
уметь 

- вести работу в ансамбле и работу с 

солистами; подобрать репертуар; 

интерпретировать произведения; 

- аккомпанировать собственному 

исполнению, солисту, а также группе 

исполнителей или классному хору; 

исполнить песню наизусть под 

собственный аккомпанемент, раскрывая 

ее художественную красоту; 

- иметь навыки певческого 

голосообразования на основе 

правильного дыхания, оптимального 

использования регистров и сознательного 

регулирования работы артикуляционного 

аппарата; 

ұйымдастыру 

практикумы 

Практикум по 

организации 

музыкальной 

внеклассной работы 

Workshop on the 

organization of musical 

extracurricular 

activities 

6 IМM -3218 

 

Әлем музыкасының 

тарихы 

История мировой 

музыки 

History of World Music 

БД С КВ 4 Э 

5 PShPR -

3305 

Мектеп әндері 

репертуары бойынша 

практикум 

Практикум по 

школьному песенному 

репертуару 

Workshop on school 

repertoire 

ПД С КВ 4 Э 



- уметь анализировать музыкальные 

произведения в общественно-культурном 

контексте; 

формирование суждений о 

художественно-педагогическом 

потенциале исполняемых произведений; 

коммуникативные способности:  

 - способность к организации совместной 

деятельности учителя и учащихся в 

процессе репетиций и концертных 

выступлений;  

- культурная осведомленность и 

толерантное отношение к иным 

культурам, приобщенность к системе 

общечеловеческих и  национальных 

ценностей в их единстве; 

навыки обучения или способности к 

учебе: навыки самостоятельной работы 

над педагогическим и концертным 

репертуаром. 

 

Қазіргі музыка 

шыңдау 

Современные 

формы 

музицирования 

Modern forms 

of music-

making 

знание и понимание:  

  - историко-теоретических и 

практических основ  музыкально-

компьютерных технологий; основ работы 

с компьютером; нотного редактора 

FINALE; программы CUBASE; 

- наиболее ценных  для эстетического 

воспитания молодежи образцов 

современной музыки, особенностей 

развития современной музыки и 

осмысления этих вопросов  в 

музыковедении;  жанрово-стилевых 

9 15 7 SMT -4307 

 

 

 

Қазіргі заманғы 

музыкалық 

технологиялар 

Современные 

музыкальные 

технологии 

Modern musical 

technologies 

ПД С КВ 3 Э СК2 

7 EP -4308 

 

 

Эстрадалық ән айту 

Эстрадное пение 

Variety singing 

ПД С КВ 3 Э 

7 SMK -4309 Қазіргі заманғы ПД С КВ 3 Э  



направлений современной музыки;  

жизненного и творческого пути 

современных композиторов; 

- основ эстрадного  исполнительства; 

основных понятий, терминов, 

касающихся эстрадного исполнительства, 

эстрадных исполнительских приемов; 

наиболее типичных  черт   эстрадной 

музыки; репертуара для работы на уроке 

музыки  и во внеклассной работе; 

методику работы  над музыкальным 

произведением и проведения 

внеклассных мероприятий; 

- концепции обновленного содержания 

среднего образования; 

применение знаний и пониманий:  

-   использовать музыкально-

компьютерные технологии на уроке 

музыки; 

- пропагандировать серьезную музыку 

среди молодежи; 

- исполнить эстрадную песню под 

фонограмму, под  собственный 

аккомпанемент на фортепиано, детскую  

песню под фонограмму; 

 - разработать сценарий внеклассного 

мероприятия; 

- иметь навыки записи фонограммы, 

создания собственных композиций, 

создания аранжировок, цифровой 

звукозаписи; 

-определения на слух произведений 

современной музыки и их анализа; 

 

 

музыка мәдениеті 

Современная 

музыкальная культура 

The modern musical 

culture 

(На англ. языке) 



- певческого голосообразования на 

основе правильного дыхания, 

оптимального использования регистров и 

сознательного регулирования работы 

артикуляционного аппарата. 

формирование суждений: о 

современных формах музицирования, их 

особенностях и педагогическом 

потенциале; 

коммуникативные способности: 

способность осуществлять общение с 

учащимися в процессе совместной 

музыкальной деятельности с 

использованием современного 

репертуара, современных средств 

выразительности и форм музицирования; 

 навыки обучения или способности к 

учебе: 

- самостоятельной работы над 

педагогическим и концертным 

репертуаром; 

- моделирования социально-культурной 

ситуации, выражением которой явилось 

то или иное произведение; 

сравнительного анализа произведений 

различных форм и жанров; 

- использования  аудио-, видеозаписей, 

Интернет-ресурсов, ЭУР в процессе 

подготовки к занятиям. 

 

3.2  Білім беру бағдарламасы:өнер пәні мұғалімі 

Образовательная программа: учитель искусства 

Education program:teacher of art 



Музыкалық 

қызмет 

Музыкальная 

деятельность 

Musical activity 

знание и понимание: 

-  различных приемов хорового письма; 

-  лучших образцов музыки различных 

жанров и стилей; 

- концепции обновленного содержания 

среднего образования; 

применение знаний и понимания:  
уметь 

- делать переложения с  одного  

исполнительского состава на другой; 

- отбирать хоровые произведения для 

практической работы с хором; 

- анализировать музыкальные произведения в 

единстве их содержания и формы; 

выражение суждений:  владеть методом 

всестороннего анализа хоровых 

произведений в пределах, необходимых 

для исполнительской и педагогической 

практики; 

коммуникативные способности:  уметь 

сообщать учащимся о художественной 

ценности и особенностях содержания и 

музыкального языка произведений; 

способности к учебе: уметь 

самостоятельно отбирать произведения 

для изучения в общеобразовательной 

школе. 

11 19 6 IHI -3306 Хор орындау тарихы 

История хорового 

исполнительства 

History of choral 

singing 

ПД С КВ 3 Э СК2 

6 ZML -3218 Шетел музыка 

әдебиеті 

Зарубежная 

музыкальная 

литература 

Foreign musical 

literature 

БД С КВ 4 Э 

5 HL -3305 

 

 

 

Хор әдебиеті 

Хоровая литература 

Choral literature 

ПД В КВ 4 Э 

Өнертану 

Искусствоведч

еский 

Art Knowledge 

знание и понимание:  

  -  закономерностей и особенностей 

хорового искусства, типов и видов хоров; 

- технических характеристик наиболее 

распространенных  типов музыкального 

оборудования и комплектующих; 

9 15 7 OKA -4307 Компьютерде ән 

өңдеу негіздері 

Основы 

компьютерной 

аранжировки 

Fundamentals of 

ПД С КВ 3 Э  

СК2 



- особенностей развития искусства и 

осмысления этих вопросов  в 

искусствоведении; 

- концепции обновленного содержания 

среднего образования; 

применение знаний и пониманий:  

-    уметь подбирать репертуар для пения 

в классе и в хоровом коллективе; 

- иметь навыки репетиционной работы с 

хором; 

- уметь набирать и  редактировать нотный 

материал; 

- иметь навыки работы в программах: 

Sound Forge, Nuendo и аналогичных им 

Audio и Midi редакторах 

- иметь навыки анализа произведений 

мировой классики 

формирование суждений: иметь навыки 

анализа произведений мировой классики 

и обоснования их художественно-

педагогической ценности; 

коммуникативные способности:  уметь 

вести пропаганду высоких образцов 

мирового  искусства  

навыки обучения или способности к 

учебе: 

- самостоятельной работы над 

педагогическим и концертным 

репертуаром; 

- моделирования социально-культурной 

ситуации, выражением которой явилось 

то или иное произведение; 

сравнительного анализа произведений 

computer arrangement 

7 Hor -4308 

 

Хорды жүргізу 

Хороведение 

Choir studying 

ПД С КВ 3 Э 

7 TII -4309 

 

 

Өнер теориясы мен 

тарихы 

Теория и история 

искусства 

Theory and History of 

Art 

ПД С КВ 3 Э 



различных форм и жанров; 

- использования  аудио-, видеозаписей, 

Интернет-ресурсов, ЭУР в процессе 

подготовки к занятиям. 

 

 

4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации  

Аксиологиялы

қ  

Аксиологическ

ий 

Аxiological 

знание и понимание: основных 

определений антикоррупционной 

культуры, международного и 

национального законодательства, 

регулирующего противодействие 

коррупции, основных подходов к 

формированию антикоррупционной 

культуры в различных социальных 

группах, меры ответственности за 

коррупционные правонарушения в 

различных сферах; сущностных 

характеристик медиакомпетенции и 

методов её развития; способов 

эффективного использования медиа в 

учебно-воспитательном процессе; 

традиций и обычаев, уклада жизни 

народа, его привычек, национальных 

особенностей; основ этикета и 

менталитета казахов, его основных черт;  

основных теоретических и 

организационно-технологических основ 

государственной молодёжной политики; 

теоретических  основ  краеведения;           

предмета, методов  религиоведения, 

места религиоведения в системе наук, 

структуры религиоведения, истории 

5 9 3 OAK -2214 

 

 

Жемқорлық 

мәдениеттің негіздері 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption 

culture 

БД В КВ 2 Э КК1

,2 

At-2214 Абайтану 

Абаеведение 

Abayevedeniye 

Med-2214 Медиапедагогика 

Медиапедагогика 

Mediapedagogy 

NT-2214 Ұлт дәстүрі 

Национальные 

традиции 

National traditions 

MP-2214 Жастар саясаты 

Молодежная политика 

Youth politics 

K ra -2214 

 

Өлкетану 

Краеведение 

Local history 

Rel -2215 Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

БД В КВ 3 Э 



развития данной отрасли знания; 

правовых норм, регламентирующих 

образовательные правоотношения в 

системе казахстанского законодательства 

об образовании; 

- концепции обновленного содержания 

среднего образования; 

применение знаний и понимания:  
уметь применять полученные знания в 

процессе решения общественных и 

педагогических проблем; 

- приверженность к высшим социальным 

ценностям, к идеям гуманизма; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка 

информации, оценка ее полезности и 

целенаправленное применение в 

перспективе для решения поставленных 

учебных задач; 

коммуникативные способности: 
формирование толерантности, 

этнической идентификации, умение 

адаптироваться в поликультурном 

обществе, уважать интересы 

представителей других народов, религий; 

способности к учебе:  планирование 

собственной учебной деятельности;  

демонстрация навыков логического, 

критического  мышления  

 

 

 

ОP-2215 Білім беру заңы 

Образовательное 

право  

Educational Law 



5. Модули практик 

Оқу 

Учебный 

Learning 

знание и понимание  основ организации 

учебно-воспитательной  работы; 

воспитательного потенциала 

музыкальной деятельности; 

- концепции обновленного содержания 

среднего образования; 

применение знаний и понимания:   
- навыки исследования практики в сфере 

музыкального образования и 

использования результатов в целях 

совершенствования собственной 

деятельности; 

выражение суждений: уметь 

рефлексировать над собственной 

деятельностью, выносить ей оценку и 

корректировать ее; 

коммуникативные способности:  

- иметь навыки совместной с учащимися 

и коллегами деятельности по 

организации музыкально-воспитательных  

мероприятий; 

- проявление уважения к личности 

ученика и понимание важности 

доброжелательных  взаимоотношений  с 

коллегами; 

- умение работать в условиях 

педагогического сообщества школы; 

-  адекватное реагирование на 

конструктивную критику и 

рекомендации;  

способности к учебе: 

2 1 2 Uch Оқу іс-тәжірибе  

Учебная практика  

Teaching practice 

ДВО А ОК 2 О КК5

, 

СК1 



-   умение планировать собственную 

деятельность по выполнению заданий 

учебной  практики.; 

-  принятие ответственности за процесс 

планирования в целях достижения 

эффективной образовательной  практики. 

Өндірістік 

Производствен

ный 

Production 

знание и понимание: 

- классических положений школьной 

дидактики в интеграции с 

теоретическими концепциями 

музыкального образования); 

- новых достижений в области психолого 

- педагогических наук; 

- традиционных технологий и 

дидактических средств обучения, 

включая ИКТ; 

- особенностей физиологии и психологии 

детей подросткового возраста; 

- педагогических  

технологий дифференцированного и 

интегрированного обучения, 

развивающего обучения,  

особенностей и специфики 

компетентностного подхода в обучении4 

- концепции обновленного содержания 

среднего образования; 

применение знаний и пониманий:  

- уметь организовывать  музыкальную 

учебно-познавательную деятельность в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

школьников,   организовывать и 

17 18 2 PP(N) Педагогикалық іс-

тәжірибе (үздіксіз) 

Педагогическая 

практика 

(непрерывная) 

Teaching practice 

(continuous) 

ДВО А ОК 1 О  

3,4 PPP Психологиялық-

педагогикалық 

практика (үздіксіз) 

Психолого-

педагогическая 

практика 

(непрерывная) 

Psychological and 

pedagogical practices 

(continuous) 

ДВО А ОК 2 О 

5,6 UVPP(N) Оқу тәрбиеліқ 

педагогикалық 

практикасы (үздіксіз) 

Учебно-

воспитательная 

педагогическая 

практика 

(непрерывная) 

ДВО А ОК 4 О 



проводить различные музыкально-

художественные мероприятия; уметь 

применять  эффективные методики 

обучения музыкальному 

исполнительству своих учеников и 

организовывать их концертные 

выступления;  

иметь навыки  осуществления психолого-

педагогического наблюдения 

обучающихся; 

формирование суждений: способность к 

формированию суждений на основе 

самостоятельного анализа учебно-

воспитательного процесса в школе; 

коммуникативные способности:  

 - логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь;  

-  учитывать этические и правовые нормы 

в межличностном общении; 

-  проявлять толерантность в 

выстраивании отношений с учащимися;  

- иметь навыки совместной с учащимися 

и коллегами деятельности по 

организации музыкально-воспитательных  

мероприятий; 

- умение работать в условиях 

педагогического сообщества школы; 

-  адекватное реагирование на 

конструктивную критику и 

рекомендации;  

навыки обучения или способности к 

учебе: 

- навыки работы с нормативно-

Training and 

educational teaching 

practice (continuous) 

8 PP Өндірістік 

педагогикалық іс-

тәжірибе  

Производственная 

педагогическая 

практика  

Pedagogical 

рrofessional practice 

ДВО А ОК 10 О 



правовыми документами, 

регулирующими деятельность 

образовательных учреждений;  

способность критически осмысливать 

накопленный опыт,  осуществления 

профессионального самообразования и 

личностного роста, проектирования 

дальнейшего образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры;  умение 

планировать собственную деятельность 

по выполнению заданий педагогической 

практики. 

Дипломалды 

Преддипломны

й 

Pre-diploma 

знание и понимание:  

принципов и методов исследования 

образовательной среды, исследования 

образовательной практики; методов 

исследования в педагогике; методов 

психолого-педагогического 

отслеживания деятельности 

обучающихся; 

- концепции обновленного содержания 

среднего образования; 

применение знаний и пониманий:  

- использование  результатов 

диагностики индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- выявление  потребностей  и 

затруднений в обучении; 

- использование  методов  совместной с 

коллегами рефлексии в контексте 

исследования практики; 

- навыки исследования образовательной 

среды  

1 1 

 

 

 

 

 

8 PD Диплом алдындағы іс-

тәжірибе  

Преддипломная 

практика  

Pre-diploma practice 

ДВО А ОК 1 

 

О КК3 



формирование суждений: способность к 

формированию суждений на основе 

самостоятельного анализа учебно-

воспитательного процесса в школе; 

коммуникативные способности:  

 - логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь;  

-  учитывать этические и правовые нормы 

в межличностном общении; 

- умение работать в условиях 

педагогического сообщества школы; 

-  адекватное реагирование на 

конструктивную критику и 

рекомендации;  

-  проявлять толерантность в 

выстраивании отношений с учащимися;  

навыки обучения или способности к 

учебе: 

- навыки работы с нормативно-

правовыми документами, 

регулирующими деятельность 

образовательных учреждений;  

способность критически осмысливать 

накопленный опыт,  осуществления 

профессионального самообразования и 

личностного роста, проектирования 

дальнейшего образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры;  умение 

планировать собственную деятельность 

по выполнению заданий педагогической 

практики. 

 

 



6. Дополнительные модули 

Қосымша 

модуль 

Дополнительн

ый модуль 

Extra module 

 

знание и понимание:  

- целей, задач, принципов, средств, 

методов и форм проведения 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий среди учащейся молодежи; 

роли физической культуры в системе  

 воспитания детей дошкольного возраста 

и молодежи. 

-базовых понятий основ информатики, 

функциональных возможностей 

операционных систем, операционных 

оболочек, текстовых процессоров, 

электронных таблиц, баз данных и общей 

методологии их использования; 

 - подходов, закономерностей, принципов 

и методов образовательной деятельности; 

- глобальных факторов, направлений, 

принципов, конкретных проектов 

модернизации общественного сознания; 

- концепции обновленного содержания 

среднего образования; 

применение знаний и пониманий:  
-осуществлять организационно – 

массовую работу среди подрастающего 

поколения;  

-  иметь навыки планирования, контроля 

и управления процессом физического 

воспитания, проведения массовых 

мероприятий; 

- умение ориентироваться в 

компьютерных системах и 

информационных технологиях, работать 

13 22 1-4 FK Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

ДВО А ОК 8 Д

и

ф

.з 

КК4

,7 

1 OIK Ақпараттық мәдениет 

негіздері 

Основы 

информационной 

культуры 

Fundamentals of 

Information Culture 

ДВО В КВ 1 Э 

2 3 4 MOS Қоғамдық сананы 

жаңғырту пәні  

Модернизация 

общественного 

сознания  

Modernization of the 

public consciousness 

ДВО В КВ 2 Э КК1 

3 5 5 IPO Оқыту мен оқудағы 

инновациялық 

бағыттар 

Инновационные 

подходы в 

преподавании и 

обучении 

Innovative approaches 

in teaching and learning 

ДВО В КВ 3 Э СК1 



в различных операционных системах, 

выбирать программное обеспечение для 

решения разного рода задач, применять 

информационные технологии в науке, 

образовании, экономике и других сферах; 

- иметь навыки практического усвоения 

современных компьютерных технологий 

на примере социальных программ;   

-  использовать в своей работе  

современные педагогические и  

интерактивные методики в учебно-

воспитательном процессе на уроке 

музыки; 

- иметь навыки анализа современной 

общественной ситуации. 

формирование суждений о роли 

культуры в жизни человека и общества; о 

педагогическом потенциале 

традиционных и инновационных методов 

преподавания и обучения;  

коммуникативные способности: 

способность к осуществлению 

эффективной коммуникации с 

учащимися, учителями, родителями в 

процессе различных мероприятий; уметь 

представлять и отстаивать свою 

педагогическую позицию; 

навыки обучения или способности к 

учебе: стремиться к духовному и 

физическому самосовершенствованию. 

 

 

7. Модуль итоговой аттестации 



Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация 

модулі 

Модуль 

итоговой 

аттестации 

Module of final 

examination  

знание и понимание:  

инструментального и вокально-хоровой 

репертуара; методологии педагогических 

исследований; 

- концепции обновленного содержания 

среднего образования; 

применение знаний и пониманий:  

-  уметь исполнять произведения  

различных форм, жанров, стилей; иметь 

навыки планирования и проведения 

исследований образовательной среды;  

формирование суждений: способность к 

формированию самостоятельных 

суждений в рамках дипломного 

исследования на основе анализа научной 

и методической литературы, 

образовательной среды;; 

коммуникативные способности:  

 - логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь;  

- способность к пониманию музыки как 

особого   языка, к передаче смыслов с 

помощью средств музыкальной 

выразительности;   

- навыки успешной и эффективной 

коммуникации в профессиональной 

среде; 

навыки обучения или способности к 

учебе: 

- самостоятельной работы над 

концертным репертуаром; 

- навыки работы с нормативно-

правовыми документами, 

3 12 8 NZDRSGE Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі 

бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік 

емтихан тапсыру 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных 

экзаменов по двум 

профилирующим 

дисциплинам 

Writing and defence of 

diploma work (project) 

or handing over of state 

examinations on two 

profiling disciplines 

   2 З

Д

Р 

Г

Э 

КК3

СК1

,СК

2 

 GES Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный 

экзамен по 

специальности 

State examination in the 

specialty 

   1 Г

Э 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регулирующими деятельность 

образовательных учреждений;  

способность критически осмысливать 

научные и методические источники и 

накопленный опыт,  умение планировать 

собственную научно-исследовательскую 

деятельность. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ/КАТАЛОГ КУРСОВ 

по ECTS 

Специальность 5В010600-Музыкальное образование 

Кафедра музыкального образования 

ИНФОРМАЦИЯ 

об институте 

 

Общая информация о вузе 

1.  Название и адрес вуза: Восточно-Казахстанский государственный  

университет имени Сарсена Аманжолова, ул. Бажова,7,корпус № 2. 

2. Академический календарь: 4 года обучения (очная форма) 

Для  студентов бакалавриата на 2018-2019 учебный год 
Осенний семестр 

27 августа-1 сентября Адаптационная неделя 

27 августа - 8 сентября Регистрация на осенний семестр. Сдача 

индивидуальных учебных планов в отдел 

регистрации и деканаты 

30 августа День Конституции Республики Казахстан 

1 сентября День знаний и торжественное открытие начала 

учебного года 

3 сентября – 15 декабря Осенний семестр 

28 сентября Последний день оплаты за первый этап 

обучения (50%) 

15-20 октября Рубежный контроль. Рейтинг №1
 

10-15 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2
 

15 декабря Завершение осеннего семестра 

16-17 декабря День независимости Республики Казахстан 

17 декабря – 5 января Экзаменационная сессия 

31 декабря- 4 января Предварительная регистрация  на весенний 

семестр 2018-2019 учебного года 

1 января Последний день оплаты за первый этап 

обучения (100%) 

1-2 января Новый год 

7 января Рождество 



7-19  января Зимние каникулы 

Весенний семестр 

11-16января Регистрация  на весенний семестр. 

Корректировка индивидуальных учебных 

планов 

21 января –4 мая Весенний семестр 

8 марта Международный женский день 

05-9  марта Рубежный контроль. Рейтинг №1 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

1 мая Праздник единства народов Казахстана
 

29 апреля -4  мая Рубежный контроль. Рейтинг №2 

9 мая День Победы
 

4 мая Завершение весеннего семестра
 

6 мая – 25 мая Экзаменационная сессия 

27-30  мая Регистрация на осенний семестр  2019-2020 

учебного года 

22-24 мая Регистрация на летний семестр (для ликвидации 

академической задолженности)
 

8 июля -31 августа Летние каникулы 

Летний семестр 

27  мая -6 июля Летний семестр* 

6 июля День Астаны 

 

3. Руководство вуза 

Ректор- к.ю.н. Толеген М.А. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе -   доктор PhD 

Сералин Г.А. 
Проректор  по учебно-методической работе – д.б.н. Мырзагалиева А.Б. 

Проректор  по воспитательной работе  -  к.п.н. Ровнякова И.В. 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования–

Алимбекова Н.Б. 

Директор  департамент академической политики и управления образовательными 



программами - к.п.н. Стеблецова И.С. 
Начальник отдела организации и контроля учебного процесса –  Н. 

Сәдірбекова  

Декан факультета психологии, педагогики и культуры– к.п.н. Куленова Г.Б. 

Заведующей кафедрой  музыкального образования – к.фил.н., Мужчиль М.Д. 

4.Общая характеристика вуза 
В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов 

в рамках  многоуровневой структуры высшего образования в соответствии с 

государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности в 

сферах среднего профессионального, высшего и послевузовского 

профессионального образования без ограничения срока действия: 

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. При 

этом срок обучения в бакалавриате - 4 года, на заочной и заочно-

дистанционной форме обучения – 3 года, получение высшего образования по 

сокращенной форме: на базе высшего образования – 2 года,  на базе 

технического и профессионального образования – 3 года. 

- по 30 специальностям магистратуры; 

- по 3 специальностям докторантуры PhD.  

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-04 

учебного года - для студентов экономических специальностей; с 2004-05 

учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей высшего 

профессионального образования. 

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах. 

В состав  факультета психологии, педагогики и культуры входит 5 

выпускающих кафедр, в том числе кафедра музыкального образования. 

На кафедре музыкального образования работают известные в Республике 

Казахстан исполнители  Нургожина А.Б., Жунусов У.Ж. и др.; созданы такие  

творческие коллективы, как смешанный хор, оркестр казахских народных 

инструментов, фольклорный, эстрадный ансамбли. Кафедра ежегодно 

проводит областной конкурс-фестиваль «Таланты Востока», в котором 

принимают участие талантливые молодые певцы и инструменталисты.  

Студенты и преподаватели  участвуют  в международных, республиканских, 

региональных конференциях, конкурсах, фестивалях и т.д., таких как 



Международный Интернет-фестиваль хоровой музыки (г. Москва), 

Международный Интернет-фестиваль «Планета талантов», Международный 

фестиваль русского искусства в г. Семипалатинске,  «Дельфийские игры», 

Республиканская олимпиада среди студентов специальности 5В010600-

Музыкальное образование  и др.  На кафедре функционирует студия-

лаборатория музыки, оснащённая самым современным оборудованием. 5. 

Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения) 

1. Бакалавриат: 5В010600 - Музыкальное образование  (стоимость обучения –

443300  тенге) 

6.Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Лица, поступающие на специальности, требующие творческой подготовки, 

сдают творческие экзамены, проводимые приемными комиссиями выбранных 

ими высших учебных заведений. 

Для выпускников организаций общего среднего (среднего общего) 

образования или выпускников организаций образования, реализующих 

образовательные программы технического и профессионального (начального 

и среднего профессионального), послесреднего образования, поступающих на 

творческие специальности, учитываются баллы по истории Казахстана, 

грамотности чтения (язык обучения). 

Для лиц, поступающих на творческие специальности по родственным 

специальностям по сокращенным образовательным программам с 

ускоренным сроком обучения, учитываются баллы по профилирующей 

дисциплине. 

Прием заявлений поступающих для сдачи творческого экзамена 

осуществляется по месту нахождения выбранных ими высших учебных 

заведений с 20 июня по 7 июля. 

Творческий экзамен проводится с 8 по 13 июля. 

Лица, поступающие на специальности, требующие творческой подготовки, 

имеющие документы о среднем (среднем общем) или техническом и 

профессиональном (начальном и среднем профессиональном), послесреднем 

образовании, сдают два творческих экзамена. 

Лица, поступающие на специальности, требующие творческой подготовки по 



родственным специальностям по сокращенным образовательным программам 

с ускоренным сроком обучения, сдают один творческий экзамен. 

Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы об общем 

среднем (среднем общем) или техническом и профессиональном, 

послесреднем образовании, оцениваются по 40-балльной системе. 

Творческий экзамен для поступающих на родственные специальности по 

сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения 

оценивается по 20-балльной системе. 

Лица, получившие по творческому экзамену менее 15 баллов (лица, 

имеющие документы об общем среднем (среднем общем) или техническом и 

профессиональном, послесреднем образовании) или менее 5 баллов (лица, 

поступающие на родственные специальности по сокращенным 

образовательным программам с ускоренным сроком обучения), или не 

явившиеся на него, к КТ для поступления и участия в конкурсе на 

присуждение образовательного заказа (образовательного гранта) по данной 

специальности не допускаются. 

ИНФОРМАЦИЯ  

о программах 

обучения 

(Каталог курсов) 

Общая характеристика программ обучения 

Бакалавриат: 

Выпускнику бакалавриата по специальности 5В010600 – Музыкальное 

образование присуждается академическая степень «бакалавр образования» 

по специальности 5В010600 – Музыкальное образование. Студентам 

предлагаются 2 специализации: «Учитель музыки и педагог-организатор 

музыкально-художественной работы» и «Учитель музыки и   искусства». 

Требования по  приему на программу (компетенции) 

Поступающие на специальность  бакалавриата 5В010600 - Музыкальное 

образование   сдают 2 творческих экзамена. 

Творческие экзамены включают в себя проверку: 

 -     умений и навыков по основному музыкальному инструменту и вокалу; 

-      общих музыкальных способностей 

По основному инструменту абитуриент должен сыграть программу из трех 

произведений: 

1)  полифония 

2)  крупная форма 



3)  пьеса или этюд 

Для    абитуриентов,    играющих    на    струнных,    народных    или    

духовых инструментах,   программа   состоит   из   двух   произведений   по   

основному инструменту (домбра, баян, аккордеон) и одного произведения, 

исполненного  на фортепиано. Проверка    вокальных    данных    включает    

в    себя    исполнение         двух разнохарактерных произведений с 

аккомпанементом (романс, школьная песня). 

 

Образовательные и профессиональные цели программы/возможность 

дальнейшего продолжения обучения 

Основными образовательными  целями программы бакалавриата 

являются: 

- владение общегуманитарными знаниями в цикле общеобразовательных 

дисциплин (ООД): сохранение, пропаганда и передача культурно-

исторического опыта казахского народа (Современная история Казахстана); 

формирование широкой эрудиции и мировоззренческой платформы 

(Философия); знание языков как средства межнациональных 

коммуникативных взаимоотношений (казахский, русский, иностранный 

языки); вход в Интернет и владение основами компьютерных знаний ( 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке)); иметь 

представления о физической деятельности человека (Физическая культура); 

быть политически грамотным, разбираться в вопросах экономики, 

социологии  и права (Политология-социология, Основы права и  Основы 

экономики). 

Структура программы с указанием кредитов (60 кредитов ECTS в год) 

Приложение 1 

Итоговая  аттестация: 
Государственный экзамен по специальности 

Написание и защита дипломной работы (проекта) или сдача государственных 

экзаменов по двум профилирующим дисциплинам  

Фамилия, имя,  отчество лекторов по каждой дисциплине 

1) Мужчиль  Марина Дмитриевна  - к.ф.н., зав. кафедрой музыки –Теория 

музыки, Гармония, История казахской музыки, Анализ музыкальных 



произведений,  Современная музыкальная культура, Дополнительный 

музыкальный инструмент, Исследовательская деятельность педагога-

музыканта, Профессионально-ориентированный иностранный язык. 

2) Нургожина Альмира Бекказыевна - к.п.н., доцент – Постановка голоса, 

Практикум по школьному песенному репертуару, Эстрадное пение. 

3) Есютина Марина Павловна, старший преподаватель – Сольфеджио, 

История мировой музыки,  Методика преподавания музыки, Практикум по 

организации музыкальной внеклассной работы,  Исполнительская 

подготовка. 

4) Ананьев Юрий Дмитриевич – Современные музыкальные технологии. 

5) Жунусов Уатхан Жунусович,  старший преподаватель – Исполнительская 

подготовка, Дополнительный музыкальный инструмент. 

6) Дюсупова Майра Шакеровна,  старший преподаватель – Исполнительская 

подготовка,  Дополнительный музыкальный инструмент, Профессиональный 

казахский(русский) язык,   Методика преподавания музыки. 

7) Закирьянова Жанна Хайруллиновна,  старший преподаватель – 

Исполнительская подготовка, исполнительское мастерство учителя музыки.  

8) Ситникова Елена Станиславовна, к.э.н. - Основы экономики и 

предпринимательства 

9) Сейлханова Жанар Мухамедоллаевна к.э.н.,ст. преподаватель - Основы 

экономики и предпринимательства 

10) Шуршитбай Бейбитгул, к.и.н.-Политология-социология 

11) Абилмажина Арай Мауткановна, преподаватель – Основы права 

12) Байркенова Г.Т. , к.ю.н.   - Основы антикоррупционной культуры 

13) Дуйсембаева С.Д., магистр - Основы права 

14) Садуакасова Л.К. - Основы права 

15) Буканова З.Ч., ст.преподаватель - Основы права  

16) Рамазанова А.С., к.ю.н. - Основы права 

17) Алимхан А.А., к.ф.н. – Казахский (русский) язык 

18) Федосова С.А., к.ф.н. – Иностранный язык 

19) Колкутин А.М., к.п.н. – Физическая культура 

20) Бенеш Н.И., к.п.н. - Казахский (русский) язык 

21) Демченко Л.Н., к.ф.н. - Казахский (русский) язык 



22) Оскембай А.А., к.и.н. - Современная история Казахстана 

23) Дюсенбаева А.Т., к.п.н. – Педагогика 

24) Губайдулина Г.Н., к.п.н. – Педагогика, Инновационные подходы в 

образовании 

25) Дячук М.И., магистр – Основы права 

26)Ахметжанова К., д.ф.н. - Религиоведение 

1. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) 

2. Приложение 2 

Дополнительная 

информация для 

студентов 

 

Размещение/ проживание -  Комфортабельный Дом студентов на 1789 

мест, в котором предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха 

студентов –«Библиотека»,  «Читальный зал» . 

- Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается 

работой 8 столовых в учебных корпусах, общей площадью 1240 кв.м. и 390 

посадочными местами. Нотариально заверенные копии с арендаторами 

столовых прилагаются. 

- Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов 

университета осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и 

ГПС), где оказывается первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, 

профилактические мероприятия. Имеется договор о медицинском 

обслуживании студентов и ППС с городской больницей №1 г.Усть-

Каменогорск (нотариально заверенная копия доп.соглашения прилагается). 

Регулярно проводятся «Круглые столы» – встречи работников городского 

«Центра здоровья» со студентами Университета.  

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий 

осуществляет заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание 

этих условий несут коменданты соответствующих объектов. 

- Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся 

структурным подразделением университета, объединивший в себе ранее 

созданные Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а также 

студенческие молодежные объединения:  молодежное крыло НДП «Нур 

Отан» «Жас Отан», филиал республиканской молодежной организации 

«Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции 

«Қыран», студенческие молодежные трудовые отряды. 



- Условия для обучения - Кабинеты с интерактивным оборудованием - 22 

Специализированные кабинеты - 53 

Лаборатории - 45 

Компьютерные классы - 30 

Компьютерный (лингафонный) класс - 2 

Спец.кабинет для индивидуальных занятий (для студентов специальности 

Музыкальное образование) – 11 

Спортивные залы - 8 

Лаборатория плавания - 1 

Открытое спортивное сооружение - 5 

Спец.площадка – 2 

Электронный читальный зал - 10 

Интернет-кафе – 1; 

в том числе специальность «Музыкальное образование» располагает: 

музыкальной студией-лабораторией, оснащенной  синтезаторами YamahaKB-

220, YamahaPSR-550, KORGPA-50, электропиано CASIO,  микшерными 

пультами SpiritFX-16.4,  Beringer,  компьютерами, усилителями  SpiritST-2.3 

P,  Yamaha,  акустическими системами Spirit,   звуковыми колонками  EVY, 

микрофонами TAKSTARSM-58, SHURESM-58, музыкальным центром, 

видеодвойкой, DVD-проигрывателем 

- классами для занятий по дисциплинам исполнительского и музыкально-

теоретического циклов, оснащенными  фортепиано,  инструментами ансамбля 

казахских народных инструментов, аккордеонами, баянами, духовыми 

инструментами; 

концертным залом (корпус №5) 

(полная информация представлена в Сведениях о лабораторной базе 

университета и Приложениях 5 по специальностям); 

Международные программы – заключено более 60 договоров с 

зарубежными и отечественными вузами по программе обмена. 

Условия/ база для отдыха - Имеется база отдыха для студентов 

«Сибинские озера», «Бухтарминское водохранилище». 

Условия/база для занятий спортом - Спортивные залы в главном 

корпусе, в корпусах  №2 и №7  и спортивный модуль. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Название – Основы права 

Код- OP -1106 

Тип - ООД  КВ 

Уровень курса/ дисциплины - ВА 

Год обучения- 1 курс 

Семестр обучения – 1 
Количество кредитов  - 2 РК/ 3ECTS 

Ф.И.О  лектора – Дячук М.И., магистр, Дуйсембаева С.Д., магистр. 

Цель курса: формирование правовой культуры, под которой понимается система ценностей, правовых идей, убеждений, навыков и 

стереотипов поведения, правовых традиций, принятых членами определенной общности (государственной, религиозной, этнической) и 

используемых для регулирования их деятельности. 

Пререквизиты курса – «Основы права»  в общеобразовательной школе 

Краткое содержание курса: Правовое государство. Конституционное право Республики Казахстан. Административное право. 

Государственное управление. Местные представительные и исполнительные органы. Гражданское право Республики Казахстан. Трудовое 

право Республики Казахстан. Основы правового положения человека и гражданина в Республике Казахстан. Уголовное право Республики 

Казахстан. Экологическое право Республики Казахстан. Процессуальное право Республики Казахстан. 

Компетенции: 

Студенческие ассоциации. 

- студенческий отряд содействия полиции «Қыран» 

- дебатный клуб ВКГ; 

- студенческая юридическая клиника; 

- хореографическая студия «Әлем»; 

- фольклорный казахский ансамбль; 

- смешанный хор; 

- эстрадный ансамбль; 

- фольклорный ансамбль «Забава»; 

- духовой оркестр; 

- студенческий театр; 

- команды КВН факультетов; 

- творческое объединение жанровой песни; 

- творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам». 



1.иметь представление  об основных элементах правовой культуры 

 2. знать  правовые аспекты профессиональной деятельности; содержание основных понятий теории права и государства; сущность права, 

соотношение его с другими нормативными системами;  систему права и систему законодательства;  формы реализации права; общую 

характеристику основных отраслей права; 

3.стремиться к профессиональному росту,  к  расширению кругозора;  

4. иметь  навыки применения полученных знаний из области права в будущей практической деятельности  

5.быть компетентным в  вопросах  законодательства 

Рекомендуемая литература: 

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная части) []. - Алматы : Юрист, 2017. - 352 с. 

2. Земельный кодекс Республики Казахстан []. - Алматы : Юрист, 2017. - 136 с. 

3. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях []. - Алматы : Юрист, 2017. – 

4. Трудовой кодекс Республики Казахстан []. - Алматы : Юрист, 2017. 

5. Уголовный кодекс Республики Казахстан []. - Алматы : Юрист, 2017. - 212 с 

6.     Оспанов, Кайрлы Иманалиевич.     Основы права [] : [учеб. пособие] / К. И. Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. - 328 с. 

7. Нурсултан Назарбаев - Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру [] : статьи, интервью, выступления, экспертные комментарии и справочно-

аналитические материалы / [общ. ред. З. К. Шаукенова]. - Астана : КИСИ при Президенте РК, 2017. - 512 с. 

8.       Набор кодексов Республики Казахстан: Налоговый кодекс. Трудовой кодекс. Кодекс предпринимательский []. - Алматы : [б. и.], 2016.  

9. Енгибарян, Роберт Вачаганович.     Теория государства и права [] : учеб. пособие / Р. В. Енгибарян, Ю. К. Краснов ; МГИМО МИД России 

; Международный ин-т управления. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - М. : НОРМА, 2015. - 576 с. 

10. Турлаев, А. В.     Основы современного казахстанского права (Основы права) [] : учебное пособие / А. В. Турлаев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Алматы : Эпиграф, 2015. - 186 с 

11. Габдуалиев, Мереке Тлекович.     Основы казахстанского права [] : учеб. пособие / М. Т. Габдуалиев, Р. Е. Жакупов. - Астана : Фолиант, 

2013. - 208 с. 

Методы преподавания: интерактивные – работа в малых группах, презентация, дискуссия 

Методы/формы оценки – экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – обязательная  подготовка к каждому занятию. 

 

2. Название – Основы экономики и предпринимательства 

Код- OE -1107 

Тип - ООД  КВ 

Уровень курса/ дисциплины - ВА 



Год обучения- 1 курс 

Семестр обучения – 2 
Количество кредитов  - 2 РК/ 3ECTS 

Ф.И.О  лектора – Ситникова Е.С., к.э.н., доцент,  Сейлханова Ж.М., к.э.н.,ст. преподаватель 

Цель курса: сформировать у студентов современное экономическое мышление. 

Пререквизиты курса – «Основы экономики»  в общеобразовательной школе 

Краткое содержание курса: Основные направления развития экономической теории. Сущность экономики. Общественное производство. 

Экономическая система. Отношения собственности. Эволюция общественного производства. Товар и его свойства. Деньги и их функции. 

Труд и экономика. Законы рынка. Функции рынка. Закон стоимости. Закон денежного обращения. Инфляция. Законы спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. Эластичность спроса. Закон конкуренции. Монополия. Закон убывающей предельной отдачи. Товарный и денежный 

рынок. Их взаимосвязь. Инвестиционный рынок. Рынок недвижимости и  земли. Рынок ценных бумаг. Рынок труда. Инфраструктура рынка. 

Налоговая и бюджетная система. Финансовая, банковская, кредитная система. Биржевая система. Валютная система. Макроэкономические 

регуляторы. Роль и функции государства в рыночной экономике. Актуальные проблемы мировой экономики. 

Компетенции: 
1.иметь представление  об основных категориях и понятиях экономической теории 

2.знать  генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической теории;  

3.стремиться к профессиональному росту,  к  расширению кругозора;  

4. иметь  навыки анализа конкретных ситуаций экономического характера 

5.быть компетентным в  вопросах экономической политики государства 

Рекомендуемая литература: 

1. Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

2. Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік : теория,процесс,практика : [оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

3. Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

4. Шваб, Клаус. Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

5.  Ахметова, Л. М.     Основы экономики [] : учеб. пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 132 с 

6. Ахметова, Л. М.     Экономическая теория [] : учеб. пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017 



7.   Ахметова, Л. М.     Основы экономики [] : учеб. пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2017. - CD-ROM 

8. Ахметова, Л. М.     Экономическая теория [] : учеб. пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2017 

9. ЭКСПО - 2017: модернизированный прорыв Казахстана [] : сб. материалов междунар. научно-прракт. конвф. / [под ред. З. К. 

Шаукеновой]. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2017. - 140 с. 

10. Чайжунусова, Гульсум Жакияновна.     Основы экономики [] : учеб. для тех. и проф. образования / Г. Ж. Чайжунусова. - Астана : 

Фолиант, 2016. - 208 с.  

11.  Турекулова, Д. М.     Экономическая безопасность государства [] : учеб. пособие / Д. М. Турекулова, Н. А. Курманов. - Алматы : Эверо, 

2016 

Методы преподавания: интерактивные – работа в малых группах, презентация, дискуссия 

Методы/формы оценки – экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – обязательная  подготовка к каждому занятию. 

  

3.Название – Политология-социология 

Код- Pol -1108 

Тип - ООД  КВ 

Уровень курса/ дисциплины - ВА 

Год обучения- 1 курс 

Семестр обучения – 2 
Количество кредитов  - 3 РК/ 5ECTS 

Ф.И.О  лектора – Шуршитбай М., к.и.н.  

Цель курса: формирование у будущего специалиста элементов научного социального мышления и мировоззрения, которые помогут ему 

преодолевать влияние стереотипов и осмысливать сложные явления и процессы современной общественной жизни, помочь ориентироваться 

в политической действительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных социальных и политических событий и явлений, 

вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих профессиональных проблем, формирования демократической 

политической культуры. 

 Пререквизиты курса – История Казахстана 

Краткое содержание курса: объект и предмет социологии и политологии; социологическая перспектива и воображение; основные этапы 

развития социологического и политического знания; методология социологического исследования; методы сбора социологической 

информации; общество и социальные взаимодействия; социальные группы, организации и институты; социальное неравенство и социальная 

стратификация; политические системы и режимы современности; государство и гражданское общество; политическое развитие и 



модернизация; политическая культура и идеология; стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

Компетенции: 
1.иметь представление о месте политологии среди других наук; об основных этапах развития политологии; о  политологических школах и 

концепциях; 

 2.знать  теоретическую основу политологии; методы, функции, объект, субъект политологии;  

основные ключевые термины курса 

3. стремиться к участию в решении задач по созданию условий обеспечения политической стабильности. 

4. иметь  навыки анализа текущей политической ситуации; 

5.быть компетентным в  вопросах политического развития общества 

Рекомендуемая литература: 

1. Бринкерхоф, Дэвид. Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

2. Ритцер, Джордж. Әлеуметтану теориясы : [оқулық] / Д.Ритцер, Д.Степницки. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 856 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

3. Шваб, Клаус. Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

4. Харари, Ювал Ноаһ. Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 

2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

5. Токаев, Касым-Жомарт Кемелевич.     Векторы внешней политики : [в тт.] / К. К. Токаев. - Алматы : ИД "Жибек жолы".   Т. 3 : Девяностые 

годы ХХ века. - 2017. - 500 с 

6. Гаджиев, Камалдин Серажудинович.  

    Политология [] : учеб. пособие для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. 

7. Латышева, Валентина Васильевна.     Социология и политология [] : учеб. для акад. бакалавриата / В. В. Латышева. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : Юрайт, 2017. 

8. Куканова, Елена Вениаминовна.     Политология и социология [] : учеб. для вузов / Е. В. Куканова, П. Д. Павленок. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : Юрайт, 2017. - 293 с. – 

9. Ачкасов, Валерий Алексеевич.     Этнополитология [] : учеб. для бакалавров / В. А. Ачкасов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. 

10. Козырев, Геннадий Иванович.     Основы социологии и политологии [] : учеб. для сред. проф. образования / Г. И. Козырев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2018. - 271 с. 

11. Социология. Основы общей теории [] : учеб. для вузов / отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев ; Акад. учебно-метод. центр РАН-МГУ 

им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2018. 

12. Пузиков, Михаил Федорович.     Основы политической социологии [] : учеб. пособие / М. Ф. Пузиков ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2016. - 346 с. 



13.     Кравченко, А. И.     Основы социологии и политологии [] : учебник для бакалавров / А. И. Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 

М.: ПРОСПЕКТ, 2015. - 352 с. 

14. Кравченко, А. И.     Основы социологии и политологии [] : учебник для бакалавров / А. И. Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : 

ПРОСПЕКТ, 2015. 

15.Пугачев, Василий Павлович.     Введение в политологию [] : учебник / В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. - 5-е изд., перераб. - М. : КНОРУС, 

2015. - 520 с. 

16. Соловьев, Александр Иванович.     Политология [] : учеб. для вузов / А. И. Соловьев. - М. : Аспект Пресс, 2014. - 415 с. 

Методы преподавания: интерактивные – работа в малых группах, презентация, дискуссия 

Методы/формы оценки – экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – обязательная  подготовка к каждому занятию. 

 

4. Название - Исполнительская подготовка 

Код – IP-1208 

Тип – БД КВ (ОМС) 

Уровень курса/ дисциплины- ВА 

Год обучения- 1 курс 

Семестр обучения – 1-2 

Кол-во кредитов -5РК/  9ECTS 

ФИО – старший преподаватель Есютина Марина Павловна 

Цель курса:  профессиональная подготовка будущего учителя музыки, обучение его  методам и приемам игры на музыкальном инструменте 

и управления хором, формирование комплекса навыков, обеспечивающих умение самостоятельно в процессе дирижирования и игры на 

музыкальном инструменте передавать идейно-художественную ценность музыкального произведения, его фактурно-стилистические 

особенности и специфику. 

Пререквизиты курса: Хоровое дирижирование,  Постановка  голоса, Основной музыкальный инструмент, Гармония, Сольфеджио. 

Краткое содержание курса: Дисциплина играет важную роль в воспитании высокопрофессиональных специалистов, теоретически и 

практически подготовленных к хоровой, исполнительской, педагогической и  общественно-музыкальной деятельности. На индивидуальных 

занятиях по хоровому дирижированию, музыкальному инструменту, в непосредственной связи с другими дисциплинами вокально-хорового 

и исполнительского циклов, педагогическая, исполнительская и исследовательская направленность подготовки студента формирует его 

творческий облик, профессиональную позицию по проблемам школьного музыкального образования и исполнительского мастерства 

учителя музыки. 

Компетенции: 
1.иметь представление о выразительных средствах и возможностях музыкального исполнительства; 



2. знать  

2.1 историю и проблемы современной цивилизации и культуры; 

2.2 историю становления и развития профессионального музыкального образования Республики Казахстан; 

2.3 историю, теорию, практику игры на музыкальном  инструменте; 

2.4 историю, теорию и практику владения вокально-хоровыми, дирижерскими навыками; 

2.5 традиции классических и современных оркестровых и певческих школ; 

2.6 комплекс специальных музыкально-теоретических, исторических,, общенаучных дисциплин; 

2.7 основные закономерности музыкального мышления и творческого процесса; 

2.8 правовые, нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

3.уметь ставить и творчески решать современные научные и практические задачи исполнительского искусства; использовать полученные 

знания в организации и руководстве музыкальными коллективами; 

4.иметь навыки совместной концертно-исполнительской деятельности, профессионального мастерства, профессионального общения, 

решения современных практических проблем, организационно-управленческой деятельности. 

5.быть компетентным в сфере профессиональной музыкально-педагогической деятельности, в вопросах профессионального общения, 

экономики, политики, экологии и культуры. 

Рекомендуемая литература: 
1.Жунусов У.Ж. «Домбырам, жүрегiммен үндес едiң...». - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

2. Жунусов У.Ж. Інжу (сборник произведений для домбры с фортепиано).  - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

3. Жунусов У.Ж. Ұрпақтарға аманат. - Усть-Каменогорск: Б.П. Аникин ЖК, 2016 

4. Жунусов У.Ж. Шығыс толғауы. - Усть-Каменогорск, 2017 

5. Жунусов У.Ж. Достарға. - Усть-Каменогорск, 2017 

6. Думенко, Анатолий Максимович.     Пьесы для баяна и аккордеона [] : [ноты] / А. М. Думенко. - М. : Владос , 2015. - 102 с. - 

(Педагогический репертуар 

7. Грибков, Ю. А.     Педагогический репертуар аккордеониста (баяниста) [] : учеб. пособие для ДМШ и ДШИ / Ю. А. Грибков. - М. : 

Современная музыка, 2014. - 103 с. 

Методы преподавания:  практические занятия с использованием музыкальных инструментов 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических  заданий, предусмотренных курсом, 

положительная оценка по итоговому контролю 

 

 

 



5. Название – Сольфеджио 

Код- Sol -1209 

Тип - БД КВ (ОМС) 

Уровень курса/ дисциплины - ВА 

Год обучения- 1 

Семестр обучения – 1-2 

Кол-во кредитов – 3РК/ 5 ECTS 

ФИО –  Есютина Марина Павловна, старший преподаватель;  

Цель курса: развитие музыкального слуха, музыкального мышления и памяти будущего учителя музыки. 

Пререквизиты курса: «Музыка» в общеобразовательной школе 

Краткое содержание курса  (краткое содержание): развитие музыкального слуха, музыкального мышления и памяти в объеме подготовки 

учителя музыки; интонационные упражнения; пение: звукоряд различных ладов от тоники до тоники, от любой ступени вверх и вниз; 

настройка по камертону; пение ступеней после настройки интервалов вверх и вниз, интервальных построений, аккордов вверх и вниз от 

звука и в тональности, аккордовых построений в 3,4-голосном простейшем изложении, гармонических модуляций, различного типа 

секвенций; ритмические упражнения; ритмический диктант; ритмические импровизации; сольфеджирование; музыкальный диктант. 

Компетенции: 

Профессиональная 

- специальная – музыкально-теоретическая 

- методическая в области способов формирования знаний, умений учащихся по музыкально-теоретическим дисциплинам. 

1.иметь представление  об отдельных элементах музыкальной речи и их синтезе в музыкальных произведениях 

2.знать 

2.1  3 вида мажора, 3 вида минора, лады народной музыки, хроматическую гамму 

2.2  диатонические интервалы, тритоны, характерные интервалы, хроматические интервалы 

2.3 трезвучия, септаккорды в ладу и от звука 

2.4 отклонения, модуляции 

3.стремиться к профессиональному росту, развитию художественного вкуса 

4. Иметь навыки  самостоятельной, инициативной, мыслительной деятельности, волевые качества,  творчество, требовательность, 

самокритичность, упорство, умение преодолеть трудности и др. 

5. Быть компетентным  в вопросах свободного  ориентирования  в ладотональном развитии метроритмической структуры мелодии и 

многоголосном звучании. 

Рекомендуемая литература: 

1. Шевченко, В. А. Ладовое сольфеджио и основы ладовой импровизации (диатоника) [Текст] : учебно-метод. пособие : [в чч.] / В. А. 

Шевченко. - Астана : Фолиант. - Ч. 1. -  2017. - 136 с : нот. 2 



2. Шевченко, В. А. Ладовое сольфеджио и основы ладовой импровизации (интонации-интервалы) [Текст] : учебно-метод. пособие : [в чч.] / 

В. А. Шевченко. - Астана : Фолиант. - Ч. 2. -  2017. - 136 с : нот. - 2 

Методы преподавания: практические занятия с использованием фортепиано. 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических работ, предусмотренных курсом, 

положительная оценка по итоговому контролю 

 

6. Название – Постановка голоса 

Код – PG-1302 

Тип - ПД КВ(ОМС) 

Уровень курса/ дисциплины- ВА 

Год обучения- 1курс 

Семестр обучения – 1-2 

Кол-во кредитов -3РК/ 5 ECTS 

ФИО – к.п.н., доцент Нургожина А.Б. 

Цель курса: совершенствование голосовых данных, формирование певческой культуры и подготовка к осуществлению вокальной работы в 

школе. 

Пререквизиты курса:«Музыка» в общеобразовательной школе 

Краткое содержание курса: Знание особенностей певческого аппарата и основ вокальной методики. Культура вокального исполнения. 

Певческая установка. Певческое дыхание. Певческий звук. Основные виды вокализации. Освобождение и активизация артикуляционного 

аппарата. Особенности дикции в процессе пения. Средства музыкальной выразительности в пении. Воспроизведение в пении 

художественного образа произведения. Расширение и укрепление индивидуального диапазона. Сольное пение и пение в ансамбле. Владение 

методикой работы с детскими голосами. Освоение вокальных умений и навыков. 

Компетенции: 
1.иметь представление о вокальной музыке, ее выразительных средствах и возможностях; 

2. знать основы вокального  исполнительства 

2.1 основные понятия, термины, касающиеся вокального исполнительства, вокальные исполнительские приемы 

2.2 наиболее типичные черты   вокальной музыки разных стилей, эпох, национальных школ, художественных направлений 

2.3 репертуар для работы на уроке музыки  и во внеклассной работе 

2.4 методику работы  над музыкальным произведением. 

3.стремиться к профессиональному росту развитию, эмоциональной отзывчивости, художественного вкуса, приобретению музыкально-

исполнительской свободы. 



4.иметь навыки сольного и ансамблевого исполнительства, чтения с листа,  устного анализа вокального произведения 

5.быть компетентным в проблемах  вокальной  музыки и ее интерпретации, проведения образовательно - воспитательных мероприятий в 

школе средствами музыки 

Рекомендуемая литература: 

1.Нургожина А.Б. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано. - Усть-Каменогорск, 2017 

2. Сёмина, Л. Р. Эстрадно-джазовый вокал : учеб.-метод. пособие / Л. Р. Сёмина, Д. Д. Сёмина ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. иН. Г. 

Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015. 

3. Сборник лучших песен о Великой Отечественной войне [] / М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск 

: [б. и.], 2015. - CD-ROM.  

Примерный репертуар -  песни композиторов Казахстана 

Высокие голоса 

1. Э.Еспаев  Әлі есімде 

2. К. Дуйсекеев Ойладың ба, жаным 

3. Б. Жұмақаев Сен ғана. Махаббат вальсі. Ертіс вальсі 

4.М. Маңғытаев Ақ маржан 

5. Н. Тіендиев  Құстар әні 

Казахские народные песни 

1. Латипа, Ақдариға (обр. Хамиди) 

2. Ағажан (обр. Хамиди) 

Средние и низкие голоса 

1.Т. Базарбаев. Тамаша 

2.С. Байтереков.  Қазақстан - қыран дала 

3. Б. Жамақаев. Махаббат вальсі 

4.Ш. Калдаяков. Арыс жағасында 

5. М. Илясов Мерекем сен. 

Народные песни композиторов Казахстана 

1. Ақдариға. Бір бала. Бір бидай арпа. Маусымжан. Көзімніңқарасы 

Высокие голоса 

Песни, романсы зарубежных композиторов 

1.А.Алябьев. Я Вас любил 

2.И. Брамс. Колыбельная. Добрый вечер 

3.Л. Бетховен. Волшебный цветок. 

4.П. Булахов И нет в мире очей 



5.Ж. Векерлен. Пасторали  «Ах зачем я не лужайка» и др. 

6.Романсы М. Глинки, Э. Грига, А. Гурилева, А. Даргомыжского, Д. Каччини, В. Моцарта, П. Чайковского 

Народные песни в обработке Любского, Балакирева, Римского-Корсакова и др. 

Средние и низкие голоса 

1.И. Гайдн.  Серенада 

2.А. Гурилев. Отгадай, моя родная. 

3.Романсы П. Булахова, А. Варламова, М. Глинки  и др. 

4.Р.Шуман Вечерняя звезда. 

5.Ц.Кюи. Осень. Май. Ласточка. 

Народные песни 

1.Меж крутых берегов. Ночка. Как уходил гулял Ванюша(обр.Соснова) 

2.У меня ль во садочке (обр.Рим.-Корс.) 

3.Колечко (обр. Александрова) и др. 

Методы преподавания:  практические занятия с использованием музыкальных инструментов 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

Выполнение условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических заданий, предусмотренных 

курсом  -  песни композиторов Казахстана, песни школьного репертуара, исполнение  народной песни, арии или романса из произведений 

русской, казахской, зарубежной вокальной классики 

 

7. Название - Исполнительская подготовка 1 

Код – IP -2210 

Тип – БД КВ (ОМС) 

Уровень курса/ дисциплины- ВА 

Год обучения- 2 курс 

Семестр обучения – 3-4 

Кол-во кредитов -5РК/  9 ECTS 

ФИО преподавателя – старший преподаватель старший преподаватель Жунусов К.Ж., старший преподаватель Закирьянова Ж.Х., старший 

преподаватель Дюсупова М.Ш. 

Цель курса:  углубление профессиональной подготовки будущего учителя музыки, обучение его  методам и приемам игры на музыкальном 

инструменте и управления хором, формирование комплекса навыков, обеспечивающих умение самостоятельно в процессе дирижирования и 

игры на музыкальном инструменте передавать идейно-художественную ценность музыкального произведения, его фактурно-стилистические 

особенности и специфику. 



Пререквизиты курса: Теория музыки,   Исполнительская подготовка. 

Краткое содержание курса: Дисциплина играет важную роль в воспитании высокопрофессиональных специалистов, теоретически и 

практически подготовленных к хоровой, исполнительской, педагогической и  общественно-музыкальной деятельности. На индивидуальных 

занятиях по хоровому дирижированию, музыкальному инструменту, в непосредственной связи с другими дисциплинами вокально-хорового 

и исполнительского циклов, педагогическая, исполнительская и исследовательская направленность подготовки студента формирует его 

творческий облик, профессиональную позицию по проблемам школьного музыкального образования и исполнительского мастерства 

учителя музыки. 

Компетенции: 
1.иметь представление о выразительных средствах и возможностях музыкального исполнительства; 

2. знать  

2.1 историю и проблемы современной цивилизации и культуры; 

2.2 историю становления и развития профессионального музыкального образования Республики Казахстан; 

2.3 историю, теорию, практику игры на музыкальном  инструменте; 

2.4 историю, теорию и практику владения вокально-хоровыми, дирижерскими навыками; 

2.5 традиции классических и современных оркестровых и певческих школ; 

2.6 комплекс специальных музыкально-теоретических, исторических,, общенаучных дисциплин; 

2.7 основные закономерности музыкального мышления и творческого процесса; 

2.8 правовые, нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

3.уметь ставить и творчески решать современные научные и практические задачи исполнительского искусства; использовать полученные 

знания в организации и руководстве музыкальными коллективами; 

4.иметь навыки совместной концертно-исполнительской деятельности, профессионального мастерства, профессионального общения, 

решения современных практических проблем, организационно-управленческой деятельности. 

5.быть компетентным в сфере профессиональной музыкально-педагогической деятельности, в вопросах профессионального общения, 

экономики, политики, экологии и культуры. 

Рекомендуемая литература: 
1.Жунусов У.Ж. «Домбырам, жүрегiммен үндес едiң...». - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

2. Жунусов У.Ж. Інжу (сборник произведений для домбры с фортепиано).  - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

3. Жунусов У.Ж. Ұрпақтарға аманат. - Усть-Каменогорск: Б.П. Аникин ЖК, 2016 

4. Жунусов У.Ж. Шығыс толғауы. - Усть-Каменогорск, 2017 

5.. Жунусов У.Ж. Достарға. - Усть-Каменогорск, 2017 

6. Думенко, Анатолий Максимович.     Пьесы для баяна и аккордеона [] : [ноты] / А. М. Думенко. - М. : Владос , 2015. - 102 с. - 

(Педагогический репертуар 



7. Грибков, Ю. А.     Педагогический репертуар аккордеониста (баяниста) [] : учеб. пособие для ДМШ и ДШИ / Ю. А. Грибков. - М. : 

Современная музыка, 2014. - 103 с. 

Методы преподавания:  практические занятия с использованием музыкальных инструментов 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических  заданий, предусмотренных курсом, 

положительная оценка по итоговому контролю 

 

8. Название – Сольфеджио 1 

Код- Sol 1 -2211 

Тип - БД КВ (ОМС) 

Уровень курса/ дисциплины - ВА 

Год обучения- 2 курс 

Семестр обучения – 3-4 

Кол-во кредитов – 3РК/ 5 ECTS 

ФИО преподавателя –  Есютина Марина Павловна, старший преподаватель;  

Цель курса: развитие музыкального слуха, музыкального мышления и памяти будущего учителя музыки. 

Пререквизиты курса: Сольфеджио 

Краткое содержание курса  (краткое содержание): развитие музыкального слуха, музыкального мышления и памяти в объеме подготовки 

учителя музыки; интонационные упражнения; пение: звукоряд различных ладов от тоники до тоники, от любой ступени вверх и вниз; 

настройка по камертону; пение ступеней после настройки интервалов вверх и вниз, интервальных построений, аккордов вверх и вниз от 

звука и в тональности, аккордовых построений в 3,4-голосном простейшем изложении, гармонических модуляций, различного типа 

секвенций; ритмические упражнения; ритмический диктант; ритмические импровизации; сольфеджирование; музыкальный диктант. 

Компетенции: 

Профессиональная 

- специальная – музыкально-теоретическая 

- методическая в области способов формирования знаний, умений учащихся по музыкально-теоретическим дисциплинам. 

1.иметь представление  об отдельных элементах музыкальной речи и их синтезе в музыкальных произведениях 

2.знать 

2.1  3 вида мажора, 3 вида минора, лады народной музыки, хроматическую гамму 

2.2  диатонические интервалы, тритоны, характерные интервалы, хроматические интервалы 

2.3 трезвучия, септаккорды в ладу и от звука 

2.4 отклонения, модуляции 



3.стремиться к профессиональному росту, развитию художественного вкуса 

4. Иметь навыки  самостоятельной, инициативной, мыслительной деятельности, волевые качества,  творчество, требовательность, 

самокритичность, упорство, умение преодолеть трудности и др. 

5. Быть компетентным  в вопросах свободного  ориентирования  в ладотональном развитии метроритмической структуры мелодии и 

многоголосном звучании. 

Рекомендуемая литература: 

1. Шевченко, В. А. Ладовое сольфеджио и основы ладовой импровизации (диатоника) [Текст] : учебно-метод. пособие : [в чч.] / В. А. 

Шевченко. - Астана : Фолиант. - Ч. 1. -  2017. - 136 с : нот. 2 

2. Шевченко, В. А. Ладовое сольфеджио и основы ладовой импровизации (интонации-интервалы) [Текст] : учебно-метод. пособие : [в чч.] / 

В. А. Шевченко. - Астана : Фолиант. - Ч. 2. -  2017. - 136 с : нот. - 2 

Методы преподавания: практические занятия с использованием фортепиано. 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических работ, предусмотренных курсом, 

положительная оценка по итоговому контролю 

 

9. Название – Хоровой класс и практикум работы с хором 

Код – HKPRH- 2212 

Тип - БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины- ВА 

Год обучения- 2 курс 

Семестр обучения – 3-4 

Кол-во кредитов - 3РК/ 5 ECTS 

ФИО – ст. преподаватель Закирьянова Ж.Х. 

Цель курса: формирование творческой личности квалифицированного музыканта педагога-хормейстера, владеющего методами 

целенаправленного вокально-хорового воспитания и музыкально-эстетического развития школьников, способного творчески применять 

научные достижения методик работы с детским вокально-хоровым коллективом в условиях вариантности программ и интеграции методик 

музыкального образования. 

Пререквизиты курса: Теория музыки 

Краткое содержание курса 

Хормейстерская и дирижерская подготовка к работе в общеобразовательной школе на уроке музыки и внеурочное время (хор, ансамбль). 

Знание основ хоровой звучности и управление хором. Методы вокального воспитания в хоровом коллективе. Навыки занятий с отдельными 



участниками хора, хоровыми партиями, общим хором. Хоровые репетиции и концертные выступления. Теоретическая и методическая 

подготовка дирижера к самостоятельной деятельности. Изучение школьного репертуара. Методика работы со школьным хором. 

Компетенции: 
1.иметь представление о хоровой музыке, ее выразительных средствах, возможностях хора; 

2. знать основы организаторской и педагогической хормейстерской работы 

2.1 различные методики вокально-хоровой работы 

2.2 закономерности управления хоровым исполнением в процессе репетиционной работы посредством приемов дирижирования 

2.3 репертуар для работы с детским хором на уроках и во внеклассной работе 

3.стремиться к профессиональному росту развитию вокально-хорового слуха, эмоциональной отзывчивости, художественного вкуса, умения 

владеть своим психическим состоянием перед аудиторией 

4.иметь навыки  пения в хоре, вокально-хоровой исполнительской культуры, управления вокально-хоровым коллективом 

5.быть компетентным в проблемах вокально-хоровой музыки и ее интерпретации. 

Рекомендуемая литература: 

1.Стулова Г.П. Хоровое пение: учеб. пособие для вузов / Г. П. Стулова.- СПб.: Лань, 2014.- 176 с.  

2. Шаймарданова, Т. С. Хороведение [Текст]  : учеб. пособие / Т. С. Шаймарданова ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 171 с. 

3. Закирьянова, Ж. Х. Методические рекомендации по хоровому дирижированию [Текст]  = Хорды дирижерлеу пәнінен әдістемелік 

нусқаулар : учеб. пособие / Ж. Х. Закирьянова, Т. С. Шаймарданова ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2018. - 109 с. 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических работ, предусмотренных курсом, 

положительная оценка по итоговому контролю. 

 

10. Название – Гармония 

Код – G-2213 

Тип - БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины- ВА 

Год обучения- 2 курс 

Семестр обучения – 3-4 

Кол-во кредитов -4РК/ 7 ECTS 

ФИО – зав. кафедрой, к.ф.н. Мужчиль М.Д. 



Цель курса: научить студентов понимать глубинные закономерности музыкального мышления, разбираться в особенностях тонально-

гармонического развития как основы музыкальной формы. 

Пререквизиты курса: Теория музыки 

Краткое содержание курса: Гармония. Созвучие. Аккорд. Трезвучие и его обращения. Нонаккорд. Гармонизация мелодии. Перемещение 

аккорда. Гармонизация баса. Скачки терций. Каденции. Кадансовый  квартсекстаккорд. Секстаккорды главных трезвучий. Соединение двух 

секстаккордов. Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды. Проходящий терцквартаккорд.  Доминантнонаккорд. Вводный 

септаккорд. Субдоминантсептаккорд. Двойная доминанта. Отклонение. Модуляция. 

Компетенции: 
1.иметь представление  о гармонии как одном из важнейших выразительных средств музыки,    о соотношении гармонии с другими 

элементами выразительности в музыкальном искусстве 

2.знать основные закономерности гармонического изложения 

2.1 правила записи аккордов в 4-хголосии 

2.2  правила соединения аккордов 

2.3 закономерности тонально-гармонического развития в музыкальном произведении 

3. стремиться к профессиональному росту, развитию художественного вкуса 

4.  иметь навыки красивого и естественного голосоведения, гармонизации мелодии, создания аккомпанемента, переложения одноголосной 

песни для ансамбля или хора. 

5.Быть компетентным в  практических и теоретических вопросах  классической гармонии. 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1.Есютина , М. П. Тестовые задания по дисциплине музыкально-теоретического цикла специальности 5В01600 - Музыкальное образование 

[Текст] : учеб. пособие / М. П. Есютина, М. Д. Мужчиль ; М-во образования и науки РК . - Усть-Каменогорск : Берел ВКГУ, 2016. - 115 с. 

2. Мягкова С.И. Подбираем аккорды: учебное пособие / С.И. Мягкова;Красноярский государственный институт искусств. – Красноярск, 

2016. – 36 . 

Методы преподавания: практические занятия с использованием музыкальных инструментов 

Методы/формы оценки – экзамен 

Язык обучения: казахский, русский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических работ, предусмотренных курсом, 

положительная оценка по итоговому контролю 

 

11. Основы антикоррупционной культуры 

Код – OAK -2214 

Тип - БД КВ (МВВК) 



Уровень курса/ дисциплины - ВА 

Год обучения-2 курс 

Семестр обучения –4 

Кол-во кредитов -2РК/ 3ECTS 

ФИО  преподавателя  - Байркенова Г.Т.  

Цель курса:  формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, осуществляемой субъектами противодействия коррупции по 

сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции, создание нулевой терпимости к явлению  

коррупции в студенческой среде. 

Пререквизиты курса: Основы права. 

Краткое содержание курса 

Курс «Основы антикоррупционной культуры» направлен на изучение понятия антикоррупционной культуры, механизмов 

совершенствования социально-экономических отношений, как условий для формирования антикоррупционной культуры,  правового 

противодействия развитию коррупции в Республике Казахстан; изучение реформ государственного управления, направленные на 

противодействие коррупции,  изучение особенностей формирования антикоррупционной культуры в различных социальных группах, 

особенности морально-этической ответственности за коррупционные деяния в различных сферах, религиозных норм и ценностей, как 

принципов антикоррупционной культуры общества, психологические особенности природы коррупционного поведения.   

Компетенции: 
1.иметь представление об основных  определениях  антикоррупционной культуры, международном и национальном законодательстве, 

регулирующем противодействие коррупции 

2.знать основные подходы к формированию антикоррупционной культуры в различных социальных группах, меры ответственности за 

коррупционные правонарушения в различных сферах. 

3.стремиться к противодействию коррупции; 

4.иметь навыки  распознавания коррупции как элемента социально-политической жизни общества в международном и национальном 

контексте, анализа деятельности органов государственной власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия 

коррупции;  формирования антикоррупционной культуры в различных социальных средах. 

5.быть компетентным в области социально-экономических отношений. 

Рекомендуемая литература: 

1.Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия коррупции [Текст]  : учебно-методическое пособие / Л. Бисенғали, А. А. Базилова ; 

КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2014. - 110 с.  

2. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 2-е изд., испр.- М. : Юрайт, 2016.- 367 

с. 

Методы преподавания: интерактивные – работа в малых группах, презентация, дискуссия 

Методы/формы оценки - экзамен 



Язык обучения: русский. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических работ, предусмотренных курсом, 

положительная оценка по итоговому контролю 

 

12. Название – Религиоведение 

Код – Rel -2215 
Тип - БД КВ (МВВК) 

Уровень курса/ дисциплины - ВА 

Год обучения- 2 курс 

Семестр обучения –4 

Кол-во кредитов -3РК/ 5ECTS 

ФИО – Сейтембетов Е.Ж., к.ф.н., Ахметжанова К., д.ф.н. 

Цель курса:  сформировать понимание роли религии в жизни общества, раскрыть многообразие форм религиозной жизни. 

Пререквизиты курса: Современная история Казахстана 

Краткое содержание курса: религия: понятие, структура и функции; история религий; национальные религии (индуизм, иудаизм); буддизм как 

мировая религия; возникновение и развитие христианства; основы христианского вероучения и культа; направления христианства; возникновение, 

развитие и направления ислама; основы мусульманского вероучения и культа; религия в современном мире; свободомыслие, секуляризация и 

клерикализация  в современном мире и Казахстане. 

Компетенции: 
1.иметь представление о предмете, методах религиоведения, месте религиоведения в системе наук, структуре  религиоведения, истории  

развития данной отрасли знания;  

2. знать содержание и формы религиозных представлений, культов, институтов, мировых и региональных религий, тенденций изменения в 

современных религиях, историю религиозных конфессий в Казахстане; новые религиозные движения, их историю, критерии их выделения и 

классификации 

3.стремиться к развитию критического мышления; 

4.иметь навыки  диалога по вопросам межконфессиональных отношений, основанного на принципах толерантности, патриотизма, уважения 

к традиционным ценностям народов РК; 

5.быть компетентным в  вопросах духовной сферы жизни общества. 

Рекомендуемая литература: 

1. Армстронг, Карен. Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс : Құдайтану баяны : [оқулық] / К.Армстронг. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 432 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 



2. Гуревич П. С. Религиоведение: учебник для бакалавров.— М.: Издательство Юрайт, 2014.  

3. Васильев Л.С. История религий. В 2 т. - М.: КДУ, 2016 

4. Бурова Е.Е.Тренды новой религиозности в современном Казахстане (опыт социогуманитарного измерения). Монография / Под общ. ред. 

З. К. Шаукеновой.— Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2014. 

Методы преподавания: интерактивные – работа в малых группах, презентация, дискуссия 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: русский,казахский. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических работ, предусмотренных курсом, 

положительная оценка по итоговому контролю 

 

13. Название – Модернизация общественного сознания 

Код – MOS 
Тип - ДМ 

Уровень курса/ дисциплины - ВА 

Год обучения- 2 курс 

Семестр обучения –4 

Кол-во кредитов -2РК/ 3ECTS 

ФИО – Сейтембетов Е.Ж., к.ф.н. 

Цель курса:  дать студентам представление о модернизации сознания как важнейшем компоненте стратегии модернизации. 

Пререквизиты курса: Современная история Казахстана 

Краткое содержание курса: Необходимость модернизации общественного сознания. Направления и принципы модернизации. Конкретные проекты 

модернизации. Участие молодежи в реализации проектов модернизации. 

Компетенции: 
1.иметь представление о глобальных факторах, направлениях, принципах модернизации общественного сознания;  

2. знать конкретные проекты модернизации общественного сознания;  

3.стремиться к развитию критического мышления; 

4.иметь навыки  личного участия в проектах модернизации; 

5.быть компетентным в  вопросах духовной сферы жизни общества. 

Рекомендуемая литература: 

1.Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания.- http://www.akorda.kz 

2. Модернизация общественного сознания. Методические рекомендации для вузов. – Астана, 2017  

Методы преподавания: интерактивные – работа в малых группах, презентация, дискуссия 

Методы/формы оценки - экзамен 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


Язык обучения: русский,казахский. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических работ, предусмотренных курсом, 

положительная оценка по итоговому контролю 

 

14. Название – Инновационные подходы в преподавании и обучении 

Код – IPPO 
Тип - ДМ 

Уровень курса/ дисциплины - ВА 

Год обучения- 3 курс 

Семестр обучения –5 

Кол-во кредитов -3РК/ 5ECTS 

ФИО – Какиева Л.Х., к.п..н., Губайдулина Г.Н., к.п.н 

Цель курса:  дать студентам представление о современных педагогических технологиях. 

Пререквизиты курса: Педагогика 

Краткое содержание курса: Современная технология обучения.  Проблемное обучение. Концентрированное обучение. Модульное обучение. 

Развивающее обучение. Дифференцированное обучение. Активное (комплексное) обучение. Игровое обучение. 

Компетенции: 
1.иметь представление о педагогических инновациях;  

2. знать инновационные технологии в преподавании;  

3.стремиться к профессиональному совершенствованию; 

4.иметь навыки  методической подготовки к занятиям; 

5.быть компетентным в  осуществления педагогической деятельности в образовательном учреждении. 

Рекомендуемая литература: 

1. Губайдуллина, Г. Н.     Новые педагогические подходы к преподаванию и учению [] : учеб. пособие / Г. Н. Губайдуллина ; М-во 

образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 261 с. 

2.  Матяш, Наталья Викторовна.     Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [] : учеб. пособие для вузов / Н. В. 

Матяш. - 5-е изд., стер. - М. : Академия,2016. - 160 с. – 

3.   Завалко, Надежда Александровна.     Современные педагогические технологии [] : [учеб. для вузов] / Н. А. Завалко, С. Г. Сахариева. - 

Алматы : Эверо, 2015. - 304 с 

4.  Козыбай, Анарбек Козыбайулы.     Новые образовательные технологии [Text] : учеб. пособие / А. К. Козыбай, Р. Т. Каимова. - Астана : 

Фолиант, 2015. - 136 с 

5.  Карменова, М. А.     Инновационные технологии в образовании [] : учебно-методическое пособие / М. А. Карменова, М. Шошак, Г. Б. 

Сарсенгалиева ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 169 с. 



6. Эрганова, Наталья Евгениевна.     Педагогические технологии в профессиональном обучении [] : учеб. для вузов / Н. Е. Эрганова. - М. : 

Академия, 2014. - 160 с. 

7.   Коровайко, Ирина Владимировна.     Инновационные технологии обучения в Вузе [] : учеб. пособие / И. В. Коровайко. - Алматы : [б. и.], 

2014. - 232 с. 

8. Омарова, В. К.     Инновационные подходы в образовании [] : учеб. пособие / В. К. Омарова ; М-во образования и науки РК; ПГПИ. - 

Алматы : [б. и.], 2014. - 248 с. 

9. Шевчук , Е. В.     Современные технологии в педагогическом образовании [] : учеб. пособие / Е. В. Шевчук, Н. С. Кольева. - Алматы : [б. 

и.], 2014. - 130 с. 

10. Специализированный образовательный портал «Инновации в образовании» [Электронный ресурс]// http://sinncom.ru 

Методы преподавания: интерактивные – работа в малых группах, презентация, дискуссия 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: русский,казахский. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических работ, предусмотренных курсом, 

положительная оценка по итоговому контролю 

 

 

15. Название – Дополнительный музыкальный инструмент  

Код – DMI -2303 

Тип - ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины - ВА 

Год обучения- 2 курс 

Семестр обучения – 3-4 

Кол-во кредитов -3РК/ 5 ECTS 

ФИО – старший преподаватель Дюсупова М.Ш.,  старший преподаватель Жунусов У. 

Цель курса:  обучить основным навыкам игры на дополнительном музыкальном инструменте. 

Пререквизиты курса: Теория музыки 

Краткое содержание курса: Овладение умениями и навыками игры на дополнительном музыкальном инструменте или фортепиано. 

Особенности исполнительства на изучаемом музыкальном инструменте. Последовательное и системное накопление приемов игры на 

инструменте. Методика работы в процессе освоения музыкального произведения. Самостоятельная работа над музыкальным произведением. 

Художественное исполнение произведений из типовой программы по музыке. 

Компетенции: 
1.иметь представление об инструментальной музыке, ее выразительных средствах и возможностях; 

2. знать основы музыкального исполнительства 

http://sinncom.ru/


2.1 основные понятия, термины, касающиеся музыкального исполнительства, исполнительские приемы 

2.2 наиболее типичные черты  инструментальной музыки разных стилей, эпох, национальных школ, художественных направлений 

2.3 репертуар для работы на уроке музыки  и во внеклассной работе 

2.4 методику работы  над музыкальным произведением. 

3.стремиться к профессиональному росту развитию, эмоциональной отзывчивости, художественного вкуса, приобретению музыкально-

исполнительской свободы. 

4.иметь навыки сольного и ансамблевого исполнительства, чтения с листа 

5.быть компетентным в проблемах инструментальной музыки и ее интерпретации, проведения образовательно-воспитательных мероприятий 

в школе средствами музыки 

Рекомендуемая литература: 

1.Жунусов У.Ж. «Домбырам, жүрегiммен үндес едiң...». - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

2. Жунусов У.Ж. Інжу (сборник произведений для домбры с фортепиано).  - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

3. Жунусов У.Ж. Ұрпақтарға аманат. - Усть-Каменогорск: Б.П. Аникин ЖК, 2016 

4. Жунусов У.Ж. Шығыс толғауы. - Усть-Каменогорск, 2017 

5. Жунусов У.Ж. Достарға. - Усть-Каменогорск, 2017 

6. Думенко, Анатолий Максимович.     Пьесы для баяна и аккордеона [] : [ноты] / А. М. Думенко. - М. : Владос , 2015. - 102 с. - 

(Педагогический репертуар 

7. Грибков, Ю. А.     Педагогический репертуар аккордеониста (баяниста) [] : учеб. пособие для ДМШ и ДШИ / Ю. А. Грибков. - М. : 

Современная музыка, 2014. - 103 с. 

Методы преподавания:  практические занятия с использованием фортепиано 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

Выполнение условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических заданий, предусмотренных 

курсом – исполнение произведений крупной формы, полифонических пьес, разнохарактерных пьес отечественных и зарубежных 

композиторов, этюдов. 

 

16. Название - Исполнительская подготовка 2 

Код – IP-33210 

Тип – БД КВ (ОМС) 

Уровень курса/ дисциплины- ВА 

Год обучения- 3 курс 

Семестр обучения – 5-6 

Кол-во кредитов -7 РК/  12 ECTS 



ФИО – Дюсупова М.Ш., старший преподаватель, Жунусов У.Ж., старший преподаватель, Закирьянеова Ж.Х., старший преподаватель. 

Цель курса:  профессиональная подготовка будущего учителя музыки, обучение его  методам и приемам игры на музыкальном инструменте 

и управления хором, формирование комплекса навыков, обеспечивающих умение самостоятельно в процессе дирижирования и игры на 

музыкальном инструменте передавать идейно-художественную ценность музыкального произведения, его фактурно-стилистические 

особенности и специфику. 

Пререквизиты курса: Исполнительская подготовка  

Краткое содержание курса: Дисциплина играет важную роль в воспитании высокопрофессиональных специалистов, теоретически и 

практически подготовленных к хоровой, исполнительской, педагогической и  общественно-музыкальной деятельности. На индивидуальных 

занятиях по хоровому дирижированию, музыкальному инструменту, в непосредственной связи с другими дисциплинами вокально-хорового 

и исполнительского циклов, педагогическая, исполнительская и исследовательская направленность подготовки студента формирует его 

творческий облик, профессиональную позицию по проблемам школьного музыкального образования и исполнительского мастерства 

учителя музыки. 

Компетенции: 
1.иметь представление о выразительных средствах и возможностях музыкального исполнительства; 

2. знать  

2.1 историю и проблемы современной цивилизации и культуры; 

2.2 историю становления и развития профессионального музыкального образования Республики Казахстан; 

2.3 историю, теорию, практику игры на музыкальном  инструменте; 

2.4 историю, теорию и практику владения вокально-хоровыми, дирижерскими навыками; 

2.5 традиции классических и современных оркестровых и певческих школ; 

2.6 комплекс специальных музыкально-теоретических, исторических,, общенаучных дисциплин; 

2.7 основные закономерности музыкального мышления и творческого процесса; 

2.8 правовые, нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

3.уметь ставить и творчески решать современные научные и практические задачи исполнительского искусства; использовать полученные 

знания в организации и руководстве музыкальными коллективами; 

4.иметь навыки совместной концертно-исполнительской деятельности, профессионального мастерства, профессионального общения, 

решения современных практических проблем, организационно-управленческой деятельности. 

5.быть компетентным в сфере профессиональной музыкально-педагогической деятельности, в вопросах профессионального общения, 

экономики, политики, экологии и культуры. 

Рекомендуемая литература: 
1.Жунусов У.Ж. «Домбырам, жүрегiммен үндес едiң...». - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

2. Жунусов У.Ж. Інжу (сборник произведений для домбры с фортепиано).  - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

3. Жунусов У.Ж. Ұрпақтарға аманат. - Усть-Каменогорск: Б.П. Аникин ЖК, 2016 



4. Жунусов У.Ж. Шығыс толғауы. - Усть-Каменогорск, 2017 

5. Жунусов У.Ж. Достарға. - Усть-Каменогорск, 2017 

6. Думенко, Анатолий Максимович.     Пьесы для баяна и аккордеона [] : [ноты] / А. М. Думенко. - М. : Владос , 2015. - 102 с. - 

(Педагогический репертуар 

7. Грибков, Ю. А.     Педагогический репертуар аккордеониста (баяниста) [] : учеб. пособие для ДМШ и ДШИ / Ю. А. Грибков. - М. : 

Современная музыка, 2014. - 103 с. 

Методы преподавания:  практические занятия с использованием музыкальных инструментов 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических  заданий, предусмотренных курсом, 

положительная оценка по итоговому контролю 

 

17. Название – Хоровой класс и практикум работы с хором 1 

Код –CKPR -33212 

Тип - БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины- ВА 

Год обучения- 3 курс 

Семестр обучения – 5-6 

Кол-во кредитов - 3РК/ 5 ECTS 

ФИО – ст. преподаватель Шаймарданова Т.С. 

Цель курса: формирование творческой личности квалифицированного музыканта педагога-хормейстера, владеющего методами 

целенаправленного вокально-хорового воспитания и музыкально-эстетического развития школьников, способного творчески применять 

научные достижения методик работы с детским вокально-хоровым коллективом в условиях вариантности программ и интеграции методик 

музыкального образования. 

Пререквизиты курса:  Хоровой класс и практикум работы с хором 

 Краткое содержание курса 

Хормейстерская и дирижерская подготовка к работе в общеобразовательной школе на уроке музыки и внеурочное время (хор, ансамбль). 

Знание основ хоровой звучности и управление хором. Методы вокального воспитания в хоровом коллективе. Навыки занятий с отдельными 

участниками хора, хоровыми партиями, общим хором. Хоровые репетиции и концертные выступления. Теоретическая и методическая 

подготовка дирижера к самостоятельной деятельности. Изучение школьного репертуара. Методика работы со школьным хором. 

Компетенции: 
1.иметь представление о хоровой музыке, ее выразительных средствах, возможностях хора; 

2. знать основы организаторской и педагогической хормейстерской работы 



2.1 различные методики вокально-хоровой работы 

2.2 закономерности управления хоровым исполнением в процессе репетиционной работы посредством приемов дирижирования 

2.3 репертуар для работы с детским хором на уроках и во внеклассной работе 

3.стремиться к профессиональному росту развитию вокально-хорового слуха, эмоциональной отзывчивости, художественного вкуса, умения 

владеть своим психическим состоянием перед аудиторией 

4.иметь навыки  пения в хоре, вокально-хоровой исполнительской культуры, управления вокально-хоровым коллективом 

5.быть компетентным в проблемах вокально-хоровой музыки и ее интерпретации. 

Рекомендуемая литература: 

1.Стулова Г.П. Хоровое пение: учеб. пособие для вузов / Г. П. Стулова.- СПб.: Лань, 2014.- 176 с.  

2. Шаймарданова, Т. С. Хороведение [Текст]  : учеб. пособие / Т. С. Шаймарданова ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 171 с. 

3. Закирьянова, Ж. Х. Методические рекомендации по хоровому дирижированию [Текст]  = Хорды дирижерлеу пәнінен әдістемелік 

нусқаулар : учеб. пособие / Ж. Х. Закирьянова, Т. С. Шаймарданова ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2018. - 109 с. 

Методы преподавания: практические занятия с использованием фортепиано 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических работ, предусмотренных курсом, 

положительная оценка по итоговому контролю. 

 

 

18. Название – Дополнительный музыкальный инструмент 1 

Код – DMI-33314 

Тип - ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины - ВА 

Год обучения- 3 курс 

Семестр обучения – 5-6 

Кол-во кредитов -4РК/ 7 ECTS 

ФИО –  старший преподаватель Дюсупова М.Ш., старший преподаватель Жунусов У. 

Цель курса:  обучить основным навыкам игры на дополнительном музыкальном инструменте. 

Пререквизиты курса: Дополнительный музыкальный инструмент  

Краткое содержание курса: Овладение умениями и навыками игры на дополнительном музыкальном инструменте или фортепиано. 

Особенности исполнительства на изучаемом музыкальном инструменте. Последовательное и системное накопление приемов игры на 



инструменте. Методика работы в процессе освоения музыкального произведения. Самостоятельная работа над музыкальным произведением. 

Художественное исполнение произведений из типовой программы по музыке. 

Компетенции: 
1.иметь представление об инструментальной музыке, ее выразительных средствах и возможностях; 

2. знать основы музыкального исполнительства 

2.1 основные понятия, термины, касающиеся музыкального исполнительства, исполнительские приемы 

2.2 наиболее типичные черты  инструментальной музыки разных стилей, эпох, национальных школ, художественных направлений 

2.3 репертуар для работы на уроке музыки  и во внеклассной работе 

2.4 методику работы  над музыкальным произведением. 

3.стремиться к профессиональному росту развитию, эмоциональной отзывчивости, художественного вкуса, приобретению музыкально-

исполнительской свободы. 

4.иметь навыки сольного и ансамблевого исполнительства, чтения с листа 

5.быть компетентным в проблемах инструментальной музыки и ее интерпретации, проведения образовательно-воспитательных мероприятий 

в школе средствами музыки 

Рекомендуемая литература: 

1.Жунусов У.Ж. «Домбырам, жүрегiммен үндес едiң...». - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

2. Жунусов У.Ж. Інжу (сборник произведений для домбры с фортепиано).  - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

3. Жунусов У.Ж. Ұрпақтарға аманат. - Усть-Каменогорск: Б.П. Аникин ЖК, 2016 

4. Жунусов У.Ж. Шығыс толғауы. - Усть-Каменогорск, 2017 

5. Жунусов У.Ж. Достарға. - Усть-Каменогорск, 2017 

6. Думенко, Анатолий Максимович.     Пьесы для баяна и аккордеона [] : [ноты] / А. М. Думенко. - М. : Владос , 2015. - 102 с. - 

(Педагогический репертуар 

7. Грибков, Ю. А.     Педагогический репертуар аккордеониста (баяниста) [] : учеб. пособие для ДМШ и ДШИ / Ю. А. Грибков. - М. : 

Современная музыка, 2014. - 103 с. 

Методы преподавания:  практические занятия с использованием фортепиано 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

Выполнение условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических заданий, предусмотренных 

курсом – исполнение произведений крупной формы, полифонических пьес, разнохарактерных пьес отечественных и зарубежных 

композиторов, этюдов. 

 

19. Название – Практикум по организации музыкальной внеклассной работы 

Код – PPOMVR-3306 



Тип - ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины- ВА 

Год обучения- 3 курс 

Семестр обучения – 6 

Кол-во кредитов -3РК/ 5 ECTS 

ФИО – Есютина М.П., старший преподаватель, Дюсупова М.Ш., старший преподаватель. 

Цель курса:   оказать помощь в подготовке будущих учителей музыки, способных к музыкально-творческой работе по организации 

музыкального досуга молодежи и школьников. 

Задачи курса применительно специальности: 

- способствовать эстетическому воспитанию студентов, 

-ознакомить студентов со спецификой работы в дискотеке, научить использовать эту форму в воспитательной работе в школе 

-освоить практические методы и приемы руководства музыкальным инструментальным ансамблем 

-подготовить организаторов школьного музыкального театра 

-подготовить организаторов музыкальной гостиной  для молодежи и школьников. 

Пререквизиты курса: Педагогика 

Краткое содержание курса: Особенности развития современной культуры и искусства. Основы организации досуга молодежи и развитие 

дискотечного движения. Основные принципы руководства дискотекой. Методика разработки дископрограммы.  Музыкально-творческая 

деятельность ведущего дискотеки. Техническое оснащение дискотеки. Музыка, пластика и хореография в дискотеке. Основные этапы 

развития эстрадного вокально- инструментального музицирования. Организация и воспитательная работа в школьном вокально-

инструментальном ансамбле. Специфика аранжировки для ВИА.  Методы и формы проведения репетиций.  Подготовка эстрадного 

концертного выступления. Школьный музыкальный театр. Традиции и новаторство. Педагогические основы режиссуры. Формирование 

основ практической режиссуры.  Методика организации музыкального театра в школе. Методики подготовки  и проведения   музыкальной 

гостиной. Методики подготовки и проведения     конкурса  музыкального исполнительства (караоке) 

Компетенции: 

1.иметь представление об особенностях осуществления музыкально-эстетического воспитания в условиях внеклассной работы 

2.теоретические и практические основы  проведения внеклассных мероприятий 

2.1 проведение дискотеки 

2.2 вокально-инструментальное музицирование 

2.3 школьный музыкальный театр 

2.4.музыкальная гостиная 

2.5 конкурсы музыкального исполнительства 

3.стремиться к профессиональному росту, развитию творческого мышления 

4.иметь навыки  создания сценариев мероприятий, проведения репетиций. 



5.быть компетентным в вопросах современной молодежной культуры 

Методы преподавания: практические занятия с применением новых  инновационных технологий. 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: русский. 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических работ, предусмотренных курсом, 

положительная оценка по итоговому контролю 

Рекомендуемая литература: 

1.  Куприянов, Борис Викторович.  

    Методика организации досуговых мероприятий. Ролевая игра [] : практ. пособие для СПО / Б. В. Куприянов, О. В. Миновская, Л. С. Ручко. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 264 с. – 

2. Сумина, Татьяна Григорьевна.     Методика воспитательной работы [] : учеб. для вузов / Т. Г. Сумина. - М. : Академия, 2014. - 192 с 

3. Осеннева, М. С. Теория и методика музыкального воспитания [Текст]  : учеб. для вузов / М. С. Осеннева. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 

2014. - 272 с.  

20. Название – Практикум по школьному песенному репертуару 

Код – PShPR3307 

Тип - ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины- ВА 

Год обучения- 3курс 

Семестр обучения – 6 

Кол-во кредитов -3РК/ 5ECTS 

ФИО – старший преподаватель Нургожина А.Б. к.п.н., доцент, старший преподаватель Закирьянова Ж.Х. 

Цель курса: формирование у студентов умений и навыков, позволяющих шире использовать голос и инструмент в будущей практической 

деятельности. 

Пререквизиты курса: Постановка голоса, Основной музыкальный инструмент, Дополнительный музыкальный инструмент 

Краткое содержание курса 

Эскизное ознакомление с песней. Знакомство с авторами песен, в том числе региональными. Работа над мелодией песни: сольфеджирование, 

чистота интонирования, фразировка, вокальное произношение текста песни, выразительное исполнение. Работа над аккомпанементом: 

чтение с листа, игра в соответствии с авторской интерпретацией. Аккомпанирование: собственному исполнению, солисту, а также группе 

исполнителей или классному хору. Художественное исполнение песни наизусть под собственный аккомпанемент. Подбор по слуху мелодии 

песни. Транспонирование. 

Компетенции: 
1.иметь представление об особенностях  руководства вокально-хоровой работой учащихся в процессе их музыкального воспитания и 

обучения на уроках музыки; 



2. знать основы работы над произведениями школьного репертуара 

2.1  особенности вокально-хоровой  работы в школе 

2.2 методы постижения вокально-хорового произведения и его интерпретации 

2.3 произведения школьного репертуара 

3.стремиться к профессиональному росту развитию вокально-хорового слуха, эмоциональной отзывчивости, художественного вкуса 

4.иметь навыки  игры на музыкальном инструменте, чтения с листа и транспонирования, пения под собственный аккомпанемент; подбора по 

слуху мелодии и аккомпанемента песен  школьного репертуара                                                                                                                                    

5.быть компетентным в вопросах песенного школьного репертуара и его интерпретации. 

Рекомендуемая литература: 

1. Сборник лучших песен о Великой Отечественной войне [] / М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск 

: [б. и.], 2015. - CD-ROM. 

2. Музыка [] : нотная хрестоматия для учителей 2 кл. общеобразоват. шк. / [сост. Е. Б. Горчакова, Т. Б. Плешакова]. - Алматы : Алматыкітап, 

2017. - 64 с. : 

3.    Музыка [] : учеб. для 5 кл. общеобразоват. шк. / Ш. Б. Кульманова [и др.]. - Алматы : Атамұра, 2017. - 112 с. 

4.     Музыка [] : нотная хрестоматия для учителей 5 кл. общеобразоват. шк. / сост. Ш. Б. Кульманова [и др.]. - Алматы : Атамұра, 2017. - 72 с. 

5. Кульманова, Шолпан Бурибаевна.     Музыка [] : аудио-видеохрестоматия по предмету "Музыка" для 5 кл. общеобразоват. шк. / Ш. Б. 

Кульманова, Б. Р. Сулейменова, Н. Б. Мирманов. - Алматы : Атамұра, 2017. 

Методы преподавания:  практические занятия с использованием фортепиано. 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

Выполение условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – активное участие во всех практических занятиях, ежедневная 

самоподготовка, посещение концертных мероприятий, рекомендованных преподавателем. 

 

21. Название – История мировой музыки 

Код –IMM-3205 

Тип - БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины - ВА 

Год обучения- 3 курс 

Семестр обучения – 5-6 

Кол-во кредитов -3РК/ 5 ECTS 

ФИО – ст. преподаватель Есютина М.П. 



Цель курса: изучение в историко-хронологическом порядке явлений, творческого наследия композиторов мировой классики прошлого и 

современности; создание у студентов представления о музыкальном искусстве как исторически развивающемся явлении, неразрывно 

связанном с социально-историческим процессом. 

Пререквизиты курса:  История казахской музыки 

Краткое содержание курса 

Музыкальное искусство древности. Музыкальное искусство средневековья. Музыкальная культура эпохи Возрождения. Западно-

европейская музыка 17-18 веков: оперное искусство, инструментальная музыка, венский классицизм. Романтизм в музыке. Реализм в 

русской музыке. Итальянский оперный веризм. Французский импрессионизм. Музыка стран Скандинавии. Музыка 20 века. Модернистские  

направления в музыке. Эстрадная музыка. Музыка для детей и юношества. 

Компетенции: 
1.Иметь представление об  музыкально–историческом процессе  как целостном  явлении. 

2. знать об особенностях развития мировой музыки и осмыслении этих вопросов  в музыковедении 

2.1. знать исторические закономерности формирования, развития и социальной обусловленности различных жанров классической музыки 

2.2. знать о жизненном и творческом пути композиторов; 

2.3. знать   наиболее ценные  для эстетического воспитания молодежи образцы классической музыки 

3. стремиться к профессиональному росту, развитию художественного и эстетического вкуса 

4. иметь навыки определения на слух произведений мировой классики и их анализа; 

5.Быть компетентным в вопросах пропаганды серьезной музыки среди молодежи. 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Мужчиль, М. Д. Сущность музыки [Текст]  : учеб. пособие / М. Д. Мужчиль ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 129 с  

2. Есютина , М. П. Тестовые задания по музыкально-историческим дисциплинам [Текст]  : учеб. пособие / М. П. Есютина, М. Д. Мужчиль ; 

М-во образования и науки РК . - Усть-Каменогорск : Берел ВКГУ, 2018. - 118 с.  

3. Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 

2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 9786017943264 : 3850.70 Тг 

Методы преподавания: чтение лекций с применением новых инновационных технологий. 

Методы/формы оценки – экзамен, викторины, тестирование 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – посещение всех занятий, прослушивание всех произведений, изучаемых 

в курсе, ознакомление с трудами музыковедов, философов, композиторов, посвященными музыкально-исторической проблематике. 

 

 



22. Название – Хоровой класс и практикум работы с хором 2 

Код – HKPRH- 4217 

Тип - БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины- ВА 

Год обучения- 4 курс 

Семестр обучения – 7 

Кол-во кредитов - 3РК/ 5 ECTS 

ФИО – ст. преподаватель Закирьянова Ж.Х. 

Цель курса: формирование творческой личности квалифицированного музыканта педагога-хормейстера, владеющего методами 

целенаправленного вокально-хорового воспитания и музыкально-эстетического развития школьников, способного творчески применять 

научные достижения методик работы с детским вокально-хоровым коллективом в условиях вариантности программ и интеграции методик 

музыкального образования. 

Пререквизиты курса: основы теории музыки 

Краткое содержание курса 

Хормейстерская и дирижерская подготовка к работе в общеобразовательной школе на уроке музыки и внеурочное время (хор, ансамбль). 

Знание основ хоровой звучности и управление хором. Методы вокального воспитания в хоровом коллективе. Навыки занятий с отдельными 

участниками хора, хоровыми партиями, общим хором. Хоровые репетиции и концертные выступления. Теоретическая и методическая 

подготовка дирижера к самостоятельной деятельности. Изучение школьного репертуара. Методика работы со школьным хором. 

Компетенции: 
1.иметь представление о хоровой музыке, ее выразительных средствах, возможностях хора; 

2. знать основы организаторской и педагогической хормейстерской работы 

2.1 различные методики вокально-хоровой работы 

2.2 закономерности управления хоровым исполнением в процессе репетиционной работы посредством приемов дирижирования 

2.3 репертуар для работы с детским хором на уроках и во внеклассной работе 

3.стремиться к профессиональному росту развитию вокально-хорового слуха, эмоциональной отзывчивости, художественного вкуса, умения 

владеть своим психическим состоянием перед аудиторией 

4.иметь навыки  пения в хоре, вокально-хоровой исполнительской культуры, управления вокально-хоровым коллективом 

5.быть компетентным в проблемах вокально-хоровой музыки и ее интерпретации. 

Рекомендуемая литература: 

1.Стулова Г.П. Хоровое пение: учеб. пособие для вузов / Г. П. Стулова.- СПб.: Лань, 2014.- 176 с.  

2. Шаймарданова, Т. С. Хороведение [Текст]  : учеб. пособие / Т. С. Шаймарданова ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 171 с. 



3. Закирьянова, Ж. Х. Методические рекомендации по хоровому дирижированию [Текст]  = Хорды дирижерлеу пәнінен әдістемелік 

нусқаулар : учеб. пособие / Ж. Х. Закирьянова, Т. С. Шаймарданова ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2018. - 109 с. 

Методы преподавания: практические занятия с использованием фортепиано 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических работ, предусмотренных курсом, 

положительная оценка по итоговому контролю 

 

 

23. Название – Современные музыкальные технологии 

Код – SMT -4303 

Тип - ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины - ВА 

Год обучения- 4 курс 

Семестр обучения – 7 

Кол-во кредитов -3РК/ 5 ECTS 

ФИО – ст. преподаватель Ананьев Ю.Д. 

Цель курса - овладение студентами музыкально-компьютерными технологиями 

 Пререквизиты курса:Основной музыкальный инструмент, Дополнительный музыкальный инстурумент. 

Краткое содержание курса  

Знакомство с музыкальным оборудованием. Основы работы с компьютером. Настройка и подключение внешних источников звука. Запись и 

сохранение звука в компьютере в разных форматах. Знакомство с нотным редактором FINALE. Работа с музыкальной программой SOUND 

FORGE. Система  MIDI и аранжировка на синтезаторах. Программы сведения  MIDI и звука в  CUBASE. Виртуальные встраиваемые модули 

обработки звука. Звуковые эффекты в CUBASE. 

Компетенции: 
Компетенции 

1.иметь представление об использовании музыкально-компьютерных технологий  в деятельности педагога-музыканта 

2.знать  историко-теоретические и практические основы  применения музыкально-компьютерных технологий  ; 

2.1 исторические и теоретические аспекты использования в музыкально-компьютерных технологий  музыке 

2.2 строение, разновидности  и возможности музыкально-компьютерных технологий  

3.стремиться к профессиональному росту, развитию творческого мышления 

4.иметь навыки  записи фонограммы, создания собственных композиций, создания аранжировок, цифровой звукозаписи  



5.быть компетентным в области современных музыкальных технологий 

Рекомендуемая литература: 

1.Пирязева Е.Н.  Особенности музыкального развития школьников в процессе освоения и применения навыков звукорежиссуры в 

творческой деятельности./ Педагогика искусства. – 2018. - №4. - http://www.art-education.ru/  

2. Апасов А.А. Цифровые технологии как средство формирования обобщенных способов действия студентов в процессе музыкального 

творчества.//Педагогика искусства. – 2015. - №1 - http://www.art-education.ru  

Методы преподавания:  практические занятия с использованием синтезатора. 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: русский. 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических работ, предусмотренных курсом, 

положительная оценка по итоговому контролю. 

 

25.   Название – Эстрадное пение 
Код – EP-4304 

Тип - ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины- ВА 

Год обучения- 4 курс 

Семестр обучения – 7 

Кол-во кредитов -3РК/ 5 ECTS 

ФИО – Нургожина А.Б., к.п.н., доцент 

Цель курса:  совершенствование голосовых данных, формирование певческой культуры и подготовка к осуществлению вокальной работы в 

школе. 

Пререквизиты курса: Постановка голоса 

Краткое содержание курса: Формирование и совершенствование практических навыков певческого     голосообразования под 

руководством педагога – вокалиста. Вооружение студентов вокально-педагогическими знаниями для выработки эстрадной манеры пения. 

Пение эстрадной песни под фонограмму. Пение эстрадной песни под  собственный аккомпанемент на фортепиано.  Пение детской  песни 

под фонограмму. Обучение методике работы с детскими голосами. Подготовка мультимедийной презентации о творческой деятельности 

звезд зарубежной и казахстанской эстрады. 

Компетенции: 
1.иметь представление об эстрадной музыке, ее выразительных средствах и возможностях; 

2. знать основы эстрадного  исполнительства 

2.1 основные понятия, термины, касающиеся эстрадного исполнительства, эстрадные исполнительские приемы 

2.2 наиболее типичные черты   эстрадной музыки 

http://www.art-education.ru/pedagogika-iskusstva-41
http://www.art-education.ru/


2.3 репертуар для работы на уроке музыки  и во внеклассной работе 

2.4 методику работы  над музыкальным произведением. 

3.стремиться к профессиональному росту развитию, эмоциональной отзывчивости, художественного вкуса, приобретению музыкально-

исполнительской свободы. 

4.иметь навыки певческого голосообразования на основе правильного дыхания, оптимального использования регистров и сознательного 

регулирования работы артикуляционного аппарата. 

5.быть компетентным в вопросах  эстрадной манеры пения, методики работы с детскими голосами 

Рекомендуемая литература: 

1.Сёмина, Л. Р. Эстрадно-джазовый вокал : учеб.-метод. пособие / Л. Р. Сёмина, Д. Д. Сёмина ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. иН. Г. 

Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015. 

2. Поляков А. С. Методика преподавания эстрадного пения. Экспресс-курс / А. С. Поляков. — М.:ООО «Издательство «Согласие», 2015. 

Выполнение условий (требований) для обучения  специальности (ступени) –обязательная  подготовка к каждому занятию обязательна; 

соблюдение гигиены голоса. 

Методы преподавания: практические занятия с применением новых  инновационных технологий. 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: казахский, русский. 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) –обязательная  подготовка к каждому занятию; соблюдение гигиены 

голоса. 

 

26. Название – Современная музыкальная культура 

Код – SMK-4305 

Тип - ПД КВ(МВОС) 

Уровень курса/ дисциплины- ВА 

Год обучения- 4 курс 

Семестр обучения – 7 

Кол-во кредитов -3РК/ 5 ECTS 

ФИО – Мужчиль М.Д.,к.ф.н. 

Цель курса:  изучение закономерностей развития и наиболее ярких явлений музыкальной культуры 20-21 века 

Пререквизиты курса: История казахской музыки, История мировой музыки 

Краткое содержание курса: Основные музыкально-художественные направления в культуре 20-21 века. Развитие основных музыкальных 

жанров - оперы, симфонии, кантаты, оратории и др. - в современную эпоху. Отечественная музыкальная культура 20-21 века. Современная 

музыкальная культура ближнего и дальнего зарубежья. Творчество крупнейших представителей современной культуры: Жубановой, 

Рахмадиева, Кужамьярова, Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Свиридова, Щедрин, Гершвина, Вила-Лобоса, Уэббера и др. 



Компетенции: 
1.Иметь представление о закономерностях развития музыкального искусства в современную эпоху. 

2. знать об особенностях развития современной музыки и осмыслении этих вопросов  в музыковедении 

2.1. знать жанрово-стилевые направления современной музыки 

2.2. знать о жизненном и творческом пути современных композиторов; 

2.3. знать   наиболее ценные  для эстетического воспитания молодежи образцы современной музыки 

3. стремиться к профессиональному росту, развитию художественного и эстетического вкуса 

4. иметь навыки определения на слух произведений современной музыки и их анализа; 

5.Быть компетентным в вопросах пропаганды серьезной музыки среди молодежи. 

Рекомендуемая литература: 

1.Есютина М.П., Мужчиль М.Д.Тесты по музыкально-историческим дисциплинам. –У-К, 2018 

2..Охалова И. Русская музыкальная литература. Вып.5. – М., 2015 

3. Беседы с Альфредом Шнитке . — М.: Издательский дом  «Классика-ХХ1», 2014. 

4.Райскин И. Симфонии общей судьбы. - Druckerei Hachenburg GmbH, Hachenburg, 2015 

Методы преподавания: чтение лекций с применением новых инновационных технологий. 

Методы/формы оценки – экзамен, викторины, тестирование 

Язык обучения: русский, казахский 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – посещение всех занятий, прослушивание всех произведений, изучаемых 

в курсе, ознакомление с трудами музыковедов, философов, композиторов, посвященными музыкально-исторической проблематике. 

 

 27. Название – Анализ музыкальных произведений 

Код – AMP-3209 

Тип - БД КВ (ОМС) 

Уровень курса/ дисциплины - ВА 

Год обучения- 3 курс 

Семестр обучения –6 

Кол-во кредитов -3РК/ 5ECTS 

ФИО – зав. кафедрой, к.ф.н. Мужчиль М.Д. 

Цель курса:  научить студентов анализировать музыкальные произведения в единстве их содержания и формы. 

Пререквизиты курса: Теория музыки, Гармония 

Краткое содержание курса 

Понятие музыкальная форма. Элементы музыкального языка и формы. Мелодия . Лад. Гармония. Метроритм. Полифония. Функции частей 

формы. Типы изложения. Принципы развития и формообразования. Период и его виды. Простые формы: двухчастная, трехчастная. Сложная 



трехчастная форма. Вариационная форма и ее типичные свойства. Рондо и ее основные принципы. Сонатная форма и ее строение. Рондо-

соната. Циклические формы. 

Компетенции: 
1.иметь представление о содержании музыкального произведения и средствах его выражения, о форме как одном из важнейших средств 

музыкальной выразительности 

2.знать 

2.1  основные музыкально-выразительные средства и типы их взаимодействия 

2.2  типовые музыкальные формы 

3.стремиться к профессиональному росту, развитию художественного вкуса 

4.иметь навыки  целостного анализа музыкальных произведений 

5.быть компетентным в проблемах  строения музыкальных произведений 

Рекомендуемая литература: 

1.Есютина М.П., Мужчиль М.Д. Тестовые задания по музыкально-теоретическим дисциплинам. – У-К, 2017 

2. Мужчиль, М. Д. Сущность музыки [Текст]  : учеб. пособие / М. Д. Мужчиль ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 129 с. 

Методы преподавания: практические занятия, предполагающие анализ произведений в типовых музыкальных формах 

Методы/формы оценки - экзамен 

Язык обучения: русский. 

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – выполнение всех практических работ, предусмотренных курсом, 

положительная оценка по итоговому контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5В010600-Музыкальное образование 

Структура программы набора 2018 года (1 курс) 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов

по ECTS 

Семестр 

ООД ОК SIK 1101 Современная история Казахстана. 5 1ГЭ 

ООД ОК Fil 2102 Философия 5 2 

ООД ОК IYa 1103 Иностранный язык. 10 1,2 

ООД ОК K(R)Yа 1104 Казахский (русский) язык. 10 1,2 

ООД ОК IKT 1105 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ.языке) 

5 2 

ООД КВ OP - 1106 Основы права   3 1 

ООД КВ OE-1107 Основы экономики и 

предпринимательства 

3 2 

ООД КВ PS-1108 Политология-социология  5 2 

БД ОК TM 1201 Теория музыки 3 1-2 

БД ОК 

 
Ped-2202 Педагогика. 

5 3 

БД ОК Psi  2203 Психология и развитие человека. 5 3 

БД ОК  IKM 2204 История казахской музыки. 7 3-4 

БД ОК MPM 

3205 
Методика преподавания музыки. 

5 5 

БД ОК 
PK(R)Ya 3206 

Профессиональный казахский (русский) 

язык 

3 5 

БД ОК POIYa 

3207 

Профессионально-ориентированный 

иностранный  язык 

3 5 

БД КВ IP-1208 Исполнительская подготовка  5 1-2 



 

БД КВ Sol -1209 Сольфеджио  

 

3 1-2 

БД КВ IP1 -2210 Исполнительская подготовка 1 

 

8 3-4 

БД КВ Sol1 -2211 Сольфеджио 1 

 

5 3-4 

БД КВ HKPRH -2212 Хоровой класс и практикум работы с 

хором  
 

5 3-4 

БД КВ Gar -2213 Гармония  
 

4 3-4 

БД КВ OAK -2214 

 

 

Основы антикоррупционной культуры 

 

3 4 

БД КВ Rel-2215 Религиоведение 

 

5 4 

БД КВ IP2 -3216 Исполнительская подготовка 2  

 

1,2 5-6 

БД КВ HKPRH1 -

3217 

 

 

Хоровой класс и практикум работы с 

хором 1 

 

5 5-6 

БД КВ IМM -3218 

 

 

История мировой музыки 

 

7 6 

БД КВ AMP-3219 Анализ музыкальных произведений 5 6 



 

 

БД КВ HKPRH -4220 Хоровой класс и практикум работы с 

хором 2 

 

7 7 

ПД ОК IMUM 4301 Исполнительское  мастерство учителя 

музыки (Основной музыкальный 

инструмент) 

3 7 

ПД ОК IMUM 4301 Исполнительское  мастерство учителя 

музыки (Дирижирование хором) 

5 7 

ПД КВ  

PG -1302  

Дауысты қалыптастыру 

Постановка голоса 

Voice training 

5 1 

ПД КВ DMI -2303 

 

 

Дополнительный музыкальный 

инструмент  

3 3-4 

ПД КВ DMI1-3304 

 

 

Дополнительный музыкальный 

инструмент 1  

9 5-6 

ПД КВ PShPR -3305 

 

Практикум по школьному песенному 

репертуару 

 

7 5 

ПД КВ PPOMVR - Практикум по организации 5 6 



3306 музыкальной внеклассной работы 

 

ПД КВ SMT -4307 

 

 

Современные музыкальные технологии 5 7 

ПД КВ OKA -4307 Основы компьютерной аранжировки 

 

5 7 

ПД КВ EP -4308 

 

 

Эстрадное пение 5 7 

ПД КВ Hor -4308 

 

Хороведение 5 7 

ПД КВ SMK -4309 

 

 

Современная музыкальная культура 

 

5 7 

ПД КВ TII -4309 

 

 

Теория и история искусства 5 7 

DM IPO Инновационные подходы в 

преподавании и обучении 

5 5 



DM FK Физическая культура 14 1-4 

DM OIK Основы информационной культуры 1 1 

DM MOS Модернизация общественного сознания 3 4 

MP Uch Учебная практика. 1 2 

MP PP(N) Педагогическая практика (непрерывная) 1 2 

MP 
PPs(N) 

Психолого-педагогическая практика 

(непрерывная) 

2 3-4 

MP 
UVPP(N) 

Учебно-воспитательная педагогическая 

практика (непрерывная) 

4 5-6 

MP P (P) Производственная (педагогическая) 11 8 

MP PD Преддипломная практика. 1 8 

 

MFE 

NZDRSGEDP

D 

Написание и защита дипломной работы 

(проекта) или сдача государственных 

экзаменов по двум профилирующим 

дисциплинам 

3 8 

 

MFE 

GES Государственный экзамен по 

специальности 

2 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы набора 2018 года (2 курс) 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов

по ECTS 

Семестр 

ООД ОК SIK 1101 Современная история Казахстана. 5 1ГЭ 

ООД ОК Fil 2102 Философия 5 2 

ООД ОК IYa 1103 Иностранный язык. 10 1,2 

ООД ОК K(R)Yа 1104 Казахский (русский) язык. 10 1,2 

ООД ОК IKT 1105 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ.языке) 

5 2 

ООД КВ OP - 1106 Основы права   3 1 

ООД КВ OE-1107 Основы экономики  3 2 

ООД КВ PS-1108 Политология-социология  5 2 

БД ОК TM 1201 Теория музыки 3 1-2 

БД ОК 

 
Ped-2202 Педагогика. 

5 3 

БД ОК Psi  2203 Психология и развитие человека. 5 3 

БД ОК  IKM 2204 История казахской музыки. 7 3-4 

БД ОК MPM 

3205 
Методика преподавания музыки. 

5 5 

БД ОК 
PK(R)Ya 3206 

Профессиональный казахский (русский) 

язык 

3 5 

БД ОК POIYa 

3207 

Профессионально-ориентированный 

иностранный  язык 

3 5 

БД КВ IP-1208 Исполнительская подготовка  

 

5 1-2 



БД КВ Sol -1209 Сольфеджио  3 1-2 

БД КВ IP1 -2210 Исполнительская подготовка 1 8 3-4 

БД КВ Sol1 -2211 Сольфеджио 1 

 

5 3-4 

БД КВ HKPRH -2212 Хоровой класс и практикум работы с 

хором  
 

5 3-4 

БД КВ Gar -2213 Гармония  
 

4 3-4 

БД КВ OAK -2214 

 

 

Основы антикоррупционной культуры 

 

3 4 

БД КВ IDPM-2215 Исследовательская деятельность 

педагога-музыканта 

 

5 4 

БД КВ IP2 -3216 Исполнительская подготовка 2  

 

1,2 5-6 

БД КВ HKPRH1 -

3217 

 

 

Хоровой класс и практикум работы с 

хором 1 

 

5 5-6 

БД КВ IМM -3218 

 

 

История мировой музыки 7 6 

БД КВ AMP-3219 

 

Анализ музыкальных произведений 5 6 



 

БД КВ HKPRH -4220 Хоровой класс и практикум работы с 

хором 2 

 

7 7 

ПД ОК IMUM 4301 Исполнительское  мастерство учителя 

музыки (Основной музыкальный 

инструмент) 

3 7 

ПД ОК IMUM 4301 Исполнительское  мастерство учителя 

музыки (Дирижирование хором) 

5 7 

ПД КВ PG -1302  Дауысты қалыптастыру 5 1 

ПД КВ DMI -2303 

 

 

Дополнительный музыкальный 

инструмент  

3 3-4 

ПД КВ DMI1-3304 

 

 

Дополнительный музыкальный 

инструмент 1  

9 5-6 

ПД КВ PShPR -3305 

 

Практикум по школьному песенному 

репертуару 

 

7 5 

ПД КВ PPOMVR -

3306 

Практикум по организации 

музыкальной внеклассной работы 

 

5 6 



ПД КВ SMT -4307 

 

 

Современные музыкальные технологии 5 7 

ПД КВ OKA -4307 Компьютерде ән өңдеу негіздері 

 

5 7 

ПД КВ EP -4308 

 

 

Эстрадалық ән айту 

 

5 7 

ПД КВ Hor -4308 

 

Хороведение 5 7 

ПД КВ SMK -4309 

 

 

Современная музыкальная культура 5 7 

ПД КВ TII -4309 

 

 

Теория и история искусства 

 

5 7 

DM IPO Инновационные подходы в 

преподавании и обучении 

5 5 

DM FK Физическая культура 14 1-4 

DM OIK Основы информационной культуры 1 1 

MP Uch Учебная практика. 1 2 



MP PP(N) Педагогическая практика (непрерывная) 1 2 

MP 
PPs(N) 

Психолого-педагогическая практика 

(непрерывная) 

2 3-4 

MP 
UVPP(N) 

Учебно-воспитательная педагогическая 

практика (непрерывная) 

4 5-6 

MP P (P) Производственная (педагогическая) 11 8 

MP PD Преддипломная практика. 1 8 

 

MFE 

NZDRSGEDP

D 

Написание и защита дипломной работы 

(проекта) или сдача государственных 

экзаменов по двум профилирующим 

дисциплинам 

3 8 

 

MFE 

GES Государственный экзамен по 

специальности 

2 8 

 

 

 

 

 

Структура программы набора 2016 года (3 курс) 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов

по ECTS 

Семестр 

ООД ОК SIK 1101 Современная история Казахстана. 5 1ГЭ 

ООД ОК Fil 2102 Философия 5 2 

ООД ОК IYa 1103 Иностранный язык. 10 1,2 

ООД ОК K(R)Yа 1104 Казахский (русский) язык. 10 1,2 

ООД ОК IKT 1105 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ.языке) 

5 2 

ООД КВ OP - 1106 Основы права   3 1 



ООД КВ OE-1107 Основы экономики  3 2 

ООД КВ PS-1108 Политология-социология  5 2 

БД ОК TM 1201 Теория музыки 3 1-2 

БД ОК 

 
Ped-2202 Педагогика. 

5 3 

БД ОК Psi  2203 Психология и развитие человека. 5 3 

БД ОК  IKM 2204 История казахской музыки. 7 3-4 

БД ОК MPM 

3205 
Методика преподавания музыки. 

5 5 

БД ОК 
PK(R)Ya 3206 

Профессиональный казахский (русский) 

язык 

3 5 

БД ОК POIYa 

3207 

Профессионально-ориентированный 

иностранный  язык 

3 5 

БД КВ IP-1208 Исполнительская подготовка  

 

5 1-2 

БД КВ Sol -1209 Сольфеджио  

Сольфеджио  

Solfeggio  

3 1-2 

БД КВ IP1 -2210 Исполнительская подготовка 1 

 

8 3-4 

БД КВ Sol1 -2211 Сольфеджио 1 

 

5 3-4 

БД КВ HKPRH -2212 Хоровой класс и практикум работы с 

хором  
 

5 3-4 

БД КВ Gar -2213 Гармония  
 

4 3-4 

БД КВ OAK -2214 Основы антикоррупционной культуры 3 4 



 

 

 

БД КВ IDPM-2215 Исследовательская деятельность 

педагога-музыканта 

 

5 4 

БД КВ IP2 -3216 Исполнительская подготовка 2  

 

1,2 5-6 

БД КВ HKPRH1 -

3217 

 

 

Хоровой класс и практикум работы с 

хором 1 

 

5 5-6 

БД КВ IМM -3218 

 

 

История мировой музыки 

 

7 6 

БД КВ AMP-3219 

 

 

Анализ музыкальных произведений 

 

5 5 

БД КВ HKPRH -4220 Хоровой класс и практикум работы с 

хором 2 

 

7 7 

ПД ОК IMUM 4301 Исполнительское  мастерство учителя 

музыки (Основной музыкальный 

инструмент) 

3 7 

ПД ОК IMUM 4301 Исполнительское  мастерство учителя 

музыки (Дирижирование хором) 

5 7 

ПД КВ  Дауысты қалыптастыру 5 1 



PG -1302  Постановка голоса 

Voice training 

ПД КВ DMI -2303 

 

 

Дополнительный музыкальный 

инструмент  

3 3-4 

ПД КВ DMI1-3304 

 

 

Дополнительный музыкальный 

инструмент 1  

9 5-6 

ПД КВ PShPR -3305 

 

Практикум по школьному песенному 

репертуару 

 

7 5 

ПД КВ PPOMVR -

3306 

Практикум по организации 

музыкальной внеклассной работы 

 

5 6 

ПД КВ SMT -4307 

 

 

Современные музыкальные технологии 5 7 

ПД КВ OKA -4307 Компьютерде ән өңдеу негіздері 

Основы компьютерной аранжировки 

Fundamentals of computer arrangement 

5 7 

ПД КВ EP -4308 

 

Эстрадалық ән айту 

Эстрадное пение 

Variety singing 

5 7 



 

ПД КВ Hor -4308 

 

Хороведение 5 7 

ПД КВ SMK -4309 

 

 

Қазіргі заманғы музыка мәдениеті 

Современная музыкальная культура 

The modern musical culture 

5 7 

ПД КВ TII -4309 

 

 

Өнер теориясы мен тарихы 

Теория и история искусства 

Theory and History of Art 

5 7 

DM IPO Инновационные подходы в 

преподавании и обучении 

5 5 

DM FK Физическая культура 14 1-4 

DM OIK Основы информационной культуры 1 1 

MP Uch Учебная практика. 1 2 

MP PP(N) Педагогическая практика (непрерывная) 1 2 

MP 
PPs(N) 

Психолого-педагогическая практика 

(непрерывная) 

2 3-4 

MP 
UVPP(N) 

Учебно-воспитательная педагогическая 

практика (непрерывная) 

4 5-6 

MP P (P) Производственная (педагогическая) 11 8 

MP PD Преддипломная практика. 1 8 

 

MFE 

NZDRSGEDP

D 

Написание и защита дипломной работы 

(проекта) или сдача государственных 

экзаменов по двум профилирующим 

дисциплинам 

3 8 

 

MFE 

GES Государственный экзамен по 

специальности 

2 8 

 

 

 

 



Структура программы набора 2015 года, 4 курс 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количеств

о 

кредитовп

о ECTS 

Семестр 

ООД ОК IK -1101 История Казахстана 5 1ГЭ 

ООД ОК Fil -2102 Философия 5 2 

ООД ОК IYa -1103 Иностранный язык 10 1-2 

ООД ОК KYa -1104 Казахский (русский) язык 10 1,2 

ООД ОК Inf -1105 Информатика 5 1 

ООД ОК EUR -1106 Экология и устойчивое развитие 3 1 

ООД ОК Soc-1107 Социология 3 4 

ООД  ОК Pol-2108 Политология 3 3 

ООД ОК OET -2109 Основы экономической теории 3 1 

ООД ОК OP -2110 Основы права 3 2 

ООД  ОК OBZh -1111 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 1 

БД  ОК VPP-1201 Введение в педагогическую профессию 2 3 

БД ОК 

 

Ped2202 Педагогика 5 3 

БД ОК Eped-2203 Этнопедагогика 3 4 

БД ОК PRCh-1204 Психология и развитие человека 5 2 

БД ОК 

 

Sam-2205 Самопознание 3 3 

БД ОК VFShG-2206 Возрастная физиология и школьная 

гигиена 

3 4 

БД ОК PK(R)Ya-

3207 

Профессиональный казахский (русский) 

язык 

3 5 

БД ОК POIYa-3208 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

3 6 



БД ОК MPMSh-3209 Методика преподавания музыки 5 5 

БД КВ 

 

HD-11201 Основной музыкальный инструмент 3 1,2 

БД    КВ OTM-11202 Основы теории музыки 3 1,2 

БД    КВ Sol-11203 Сольфеджио 3 1,2 

БД КВ 

 

HD-11204 Хоровое дирижирование 3 1,2 

БД  КВ 

 

G-22206 Гармония 5 3,4 

БД КВ IP-22207 Исполнительская подготовка 5 3,4 

БД    КВ Sol1-22208 Сольфеджио1 5 3,4 

БД КВ HKPRH-2209 Хоровой класс и практикум работы с 

хором 

3 3 

БД КВ TIS-33211 Технология игры на синтезаторе 5 5,6 

БД КВ HKPRH-

33212 

Хоровой класс и практикум работы с 

хором1 

7 5,6 

БД КВ IP1-33213 Исполнительская подготовка1 7 5,6 

БД КВ AMP-4215 Анализ музыкальных произведений 5 7 

БД КВ HKPRH-4216 Хоровой класс и практикум работы с 

хором 2 

5 7 

БД КВ IMM-3205 История мировой музыки 5 5 



ПД ОК TMVR-3301 Теория и методика воспитательной 

работы 

3 5 

ПД  ОК IMUM-4302 Исполнительское мастерство учителя 

музыки 

5 7 

ПД    КВ PG-11305 Постановка голоса 3 1,2 

ПД    КВ DMI -22310 Дополнительный музыкальный 

инструмент 

5 3,4 

ПД    КВ DMI -33314 Дополнительный музыкальный 

инструмент1 

7 5,6 

ПД КВ 

 

SMT-4301 Современные музыкальные технологии 5 7 

ПД КВ 

 

Hor -4301 Хороведение 5 7 

ПД КВ 

 

EP-4302 Эстрадное пение 5 7 

ПД КВ 

 

OKA -4302 Основы компьютерной аранжировки 5 7 

ПД КВ 

 

SMK-4303 Современная музыкальная культура 5 7 

ПД КВ 

 

TII -4303 Теория и история искусства 5 7 

ПД КВ 

 

IKM-3304 История казахской музыки 5 6 

ПД КВ 

 

KML -3304 Казахская музыкальная литература 5 6 



 

ПД КВ 

 

PROMVR-

3306 

Практикум по организации 

музыкальной внеклассной работы 

5 6 

ПД КВ 

 

IHI -3306 История хорового исполнительства 5 6 

ПД КВ 

 

PShPR -3307 Практикум по школьному песенному 

репертуару 

5 6 

ПД КВ 

 

HL -3307 Хоровая литература 5 6 

ПД    КВ DMI-1310 Основной музыкальный инструмент 3 1,2 

БД    КВ OAK -2201 Основы антикоррупционной культуры 3 3 

БД    КВ IDP -2202 Исследовательская деятельность 

педагога-музыканта 

5 4 

ДМ IPO Инновационные подходы в 

преподавании и обучении 

5 5 

ДМ EM Физическая культура 27 1-7 

ДМ ДП Основы информационной культуры 1 1 

МП 

 

Uch Учебная практика 7 6 

МП PP Педагогическая практика 17 8 

МП PD Преддипломная практика 10 8 

МР PsP Психолого-педагогическая практика 

(непрерывная) 

2 5 

МР Uch Учебно-воспитательная педагогическая 

практика (непрерывная) 

3 6 



МР Ped Педагогическая практика (непрерывная) 1 4 

 

МИГА 

MFE Написание и защита дипломной работы 

(проекта) 

3 8 

МИГА 

 

MFE Государственный экзамен по 

специальности 

2 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модульный справочник 
ФОРМУЛЯР «СПРАВОЧНИК ПО МОДУЛЯМ» 

 

1 год обучения 

Название модуля и шифр Социально-политический  

SP 

Ответственный за модуль Основы права 
Дуйсембаева С. Д. 

Основы экономики и предпринимательства 

Сейлханова Ж.М. 

Политология- социология 
Шуршитбай Б. к.и.н. 
Современная история Казахстана  
Нурбекова Р.К. 

Тип модуля ОбОМ 

ООД  ОК, ООД КВ 

Уровень модуля BA 

Количество часов в неделю Основы права - 6 

Основы экономики  и предпринимательства- 6 

Политология- социология - 9 

Современная история Казахстана -9 

Количество кредитов  Основы права 

2 РК/ 3ECTS  

Основы экономики  и предпринимательства 

 2 РК/ 3ECTS 

Политология-социология 

3 РК/ 5ECTS 

Современная история Казахстана 

3 РК/ 5ECTS 

Форма обучения  о/о, з/о на базе ТиПО 

Семестр 1-2  

Количество обучающихся о/о – 3 чел. 

з/о на базе ТиПО – 20 чел. 



Пререквизиты модуля Основы права в общеобразовательной школе 

«Основы экономики»  в общеобразовательной школе 

Политология-социология в общеобразовательной 

школе 

Современная история Казахстана в 

общеобразовательной школе 

Содержание модуля Основы права 
Основы теории госудрства и права, Основы 

Конституционного права Республики Казахстан, Основы 

административного права Республики Казахстан, Основы 

трудового прва Республики Казахстан, Основы семейного 

права Республики Казахстан, Основы уголовного права 

Республики Казахстан, Основы гражданского права 

Республики Казахстан,  Основы финансового права 

Республики Казахстан, Основы уголовного 

процессуального и гражданскокого процессуального права 

Республики Казахстан,  Основы налового права 

Республики Казахстан, Основы экологического и 

земельного права  Республики Казахстан, Основы 

международного права.  

Основы экономики 
включает в себя основные разделы: основные типы 

экономических систем, формы общественного хозяйства, 

общая характеристика рыночного хозяйства, основы 

теории спроса и предложения, предпринимательская 

деятельность, ее основные виды и формы, основы теории 

индивидуального воспроизводства, издержки и доход 

предприятия, рынки факторов производства и 

формирование факторных доходов, национальная 

экономика как система, основные макроэкономические 

показатели,  безработица и инфляция как проявления 

экономической нестабильности, макроэкономическое 

равновесие, экономический рост, государственное 

регулирование: сущность, цели, инструменты. 

Политология- социология  
объект и предмет социологии и политологии; 



социологическая перспектива и воображение; основные 

этапы развития социологического и политического знания; 

методология социологического исследования; методы 

сбора социологической информации; общество и 

социальные взаимодействия; социальные группы, 

организации и институты; социальное неравенство и 

социальная стратификация; политические системы и 

режимы современности; государство и гражданское 

общество; политическое развитие и модернизация; 

политическая культура и идеология; стратегия развития 

Казахстана до 2050 года. 

Современная история Казахстана 

Цель – дать объективные исторические знания об 

основных  этапах истории современного Казахстана; 

направить внимание студентов на  проблемы 

становления и развития государственности и 

историко-культурных процессов.  

Введение в дисциплину. Казахстан на пути к 

Независимости: этапы формирования идеи 

национального государства. Гражданско-

политическое противостояние. Реализация советской 

модели государственного строительства. 

Противоречия и последствия советских реформ в 

Казахстане во второй половине ХХ века. Политика 

«перестройки» в Казахстане. Формирование 

государственного устройства Республики Казахстан. 

Казахстанская модель экономического развития. 

Социальная модернизация – основа благополучия 

общества. Этнодемографические процессы и 

укрепление межнационального согласия. 

Общественно-политические перспективы развития и 

духовная модернизация. Политика формирования 

нового исторического сознания и мировоззрения 

народа Великой степи. Казахстан - государство, 



признанное современным миром. Н.А.Назарбаев –

личность в истории. Формирование нации единого 
будущего. 

Результаты обучения Основы права 
расширение и углубление  знаний студентов,  

формирование социально-правовой адаптации и 

мировоззрений обучающихся,  повышение их правовой 

культуры и правосознания, знать отрасли  права и уметь 

применять  нормы  права на практике.  

Знать: права и свободы, обязанности человека и 

гражданина; действующие нормативно-правовые акты 

Республики Казахстан, правильно понимать их  

применение в пространстве; знать и различать отрасли 

права, основные понятия и категории  каждой отрасли 

права; основные вопросы юридической ответственности в 

соответствии с их видами.  

Уметь:анализировать нормативные правовые акты, 

государственно-правовую структуру общества, субъектов 

государственной власти и механизм его осуществления.  

Иметь навыки при возникновении в повседневной 

жизни вопросов связанных с проблемами государства и 

права навыками по правильному применению  

нормативно-правовых актов. 

Основы экономики 
изучить общетеоретические аспекты экономической науки, 

закономерностей функционирования рыночной экономики, 

анализ рыночного механизма и инфраструктуры 

различных рынков, действующих в целостной экономике. 

Знать  
- логику и структуру основ экономической теории; 

- экономические ресурсы и факторы производства; 

- динамику и основные условия  возникновения капитала; 

- структуру издержек и дохода предприятия; 

- определение основных макроэкономических показателей; 

Уметь  

- анализировать современную ситуацию экономического 



развития общества; 

-используя различные методы, (графический, 

аналитический) объяснять проблемы экономики; 

- применять математические методы при изучении 

дисциплины;  

иметь навыки:  

- использования полученных знаний применительно к 

условиям экономической деятельности Республики 

Казахстан. 

Иметь навыки в применении экономических методов 

при анализе  экономических явлений на разных уровнях 

управления. 
Политология-социология 
«Политология - Социология» является формирование у 

будущего специалиста элементов научного социального 

мышления и мировоззрения, которые помогут ему 

преодолевать влияние стереотипов и осмысливать 

сложные явления и процессы современной общественной 

жизни, помочь ориентироваться в политической 

действительности, выработать у них научный подход к 

оценке тех или иных социальных и политических событий 

и явлений, вооружить знаниями, необходимыми для 

творческого решения своих профессиональных проблем, 

формирования демократической политической культуры. 

Знать теоретические и прикладные основы и 

закономерности функционирования социально-

политических наук, школы и научные направления и 

результаты современных исследований в области 

социологии и политологии, политическую систему и ее 

институты. 

Уметь самостоятельно анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе, корректно и 

аргументировано формулировать свою мысль в устной и 

письменной форме, использовать усвоенные знания в 

конкретных ситуациях, динамично использовать 

альтернативные, новые и/или инновационные 



социологические подходы к решению профессиональных 

задач. 

Иметь навыки целостного подхода к анализу, 

проектированию и прогнозированию проблем 

современного общества; межличностной и межкультурной 

коммуникации, основанными на толерантности и 

уважении; методикой проведения социологических 

исследований; способностью к критическому восприятию 

информации («критическому мышлению»). 

Современная история Казахстана 

научить студентов воссоздавать объективную картину 

исторического прошлого Казахстана; воспринимать 

историю целостно, со всеми противоречиями, 

героическими и трагическими страницами.  

Знать основные тенденции  развития исторических 

процессов на территории Казахстана; 

- раскрыть главные и общие направления 

исторических процессов, происходившие на 

территории Казахстана и в сопредельных 

государствах, во взаимосвязи и взаимовлиянии; 

Уметь применять научные методы познания в 

профессиональной деятельности; 

-  критически анализировать существующие 

концепции, теории и подходы к изучению процессов 

и явлений; 

-  креативно мыслить и творчески подходить к 

решению новых проблем и ситуаций. 

Иметь навыки применения системных знаний 

мировоззренческого характера; решения стандартных 

научных и профессиональных задач; оценки  

ценностей и норм, основанные на идеалах добра, 

справедливости. 

Форма итогового контроля  экзамен 

 



Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 1-2  семестр 

Литература Основы права 

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая 

и Особенная части) []. - Алматы : Юрист, 2017. - 352 

с. 

2. Земельный кодекс Республики Казахстан []. - 

Алматы : Юрист, 2017. - 136 с. 

3. Кодекс Республики Казахстан об 

административных правонарушениях []. - Алматы : 

Юрист, 2017. – 

4. Трудовой кодекс Республики Казахстан []. - 

Алматы : Юрист, 2017. 

5. Уголовный кодекс Республики Казахстан []. - 

Алматы : Юрист, 2017. - 212 с 

6.     Оспанов, Кайрлы Иманалиевич.     Основы права 

[] : [учеб. пособие] / К. И. Оспанов. - Изд. 5-е. - 

Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. - 328 с. 

7. Нурсултан Назарбаев - Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру [] : статьи, интервью, выступления, 

экспертные комментарии и справочно-аналитические 

материалы / [общ. ред. З. К. Шаукенова]. - Астана : 

КИСИ при Президенте РК, 2017. - 512 с. 

8.       Набор кодексов Республики Казахстан: 

Налоговый кодекс. Трудовой кодекс. Кодекс 

предпринимательский []. - Алматы : [б. и.], 2016. - 5 

9. Енгибарян, Роберт Вачаганович.     Теория 

государства и права [] : учеб. пособие / Р. В. 

Енгибарян, Ю. К. Краснов ; МГИМО МИД России ; 

Международный ин-т управления. - 2-е изд., 

пересмотр. и доп. - М. : НОРМА, 2015. - 576 с. 

10. Турлаев, А. В.     Основы современного 



казахстанского права (Основы права) [] : учебное 

пособие / А. В. Турлаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Алматы : Эпиграф, 2015. - 186 с 

11. Габдуалиев, Мереке Тлекович.     Основы 

казахстанского права [] : учеб. пособие / М. Т. 

Габдуалиев, Р. Е. Жакупов. - Астана : Фолиант, 2013. - 

208 с. 

Основы экономики и предпринимательства 

1. Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р 

У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

2. Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік : 

теория,процесс,практика : [оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 

10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

3. Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс : [оқулық] / 

Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - 

[б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 

2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

4. Шваб, Клаус. Төртінші индустриялық революция : 

[оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

5.  Ахметова, Л. М.     Основы экономики [] : учеб. 

пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. 

Тюлежанова ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 132 с 



6. Ахметова, Л. М.     Экономическая теория [] : учеб. 

пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. 

Тюлежанова ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017 

7.   Ахметова, Л. М.     Основы экономики [] : учеб. 

пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. 

Тюлежанова ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : [б. и.], 2017. - CD-ROM 

8. Ахметова, Л. М.     Экономическая теория [] : учеб. 

пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. 

Тюлежанова ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : [б. и.], 2017 

9. ЭКСПО - 2017: модернизированный прорыв 

Казахстана [] : сб. материалов междунар. научно-

прракт. конвф. / [под ред. З. К. Шаукеновой]. - 

Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2017. - 140 с. 

10. Чайжунусова, Гульсум Жакияновна.     Основы 

экономики [] : учеб. для тех. и проф. образования / Г. 

Ж. Чайжунусова. - Астана : Фолиант, 2016. - 208 с.  

11.  Турекулова, Д. М.     Экономическая безопасность 

государства [] : учеб. пособие / Д. М. Турекулова, Н. 

А. Курманов. - Алматы : Эверо, 2016 

 

Политология-социология 

1. Бринкерхоф, Дэвид. Әлеуметтану негіздері : 

[оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы 

бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

2. Ритцер, Джордж. Әлеуметтану теориясы : [оқулық] 

/ Д.Ритцер, Д.Степницки. - 10-шы бас. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 856 

бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 



Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

3. Шваб, Клаус. Төртінші индустриялық революция : 

[оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

4. Харари, Ювал Ноаһ. Sapiens : Адамзаттың қысқаша 

тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - 

(Рухани жаңғыру). 

5. Токаев, Касым-Жомарт Кемелевич.     Векторы 

внешней политики : [в тт.] / К. К. Токаев. - Алматы : 

ИД "Жибек жолы".   Т. 3 : Девяностые годы ХХ века. - 

2017. - 500 с 

6. Гаджиев, Камалдин Серажудинович.  

    Политология [] : учеб. пособие для вузов / К. С. 

Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. 

7. Латышева, Валентина Васильевна.     Социология и 

политология [] : учеб. для акад. бакалавриата / В. В. 

Латышева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. 

8. Куканова, Елена Вениаминовна.     Политология и 

социология [] : учеб. для вузов / Е. В. Куканова, П. Д. 

Павленок. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 

293 с. – 

9. Ачкасов, Валерий Алексеевич.     Этнополитология 

[] : учеб. для бакалавров / В. А. Ачкасов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. 

10. Козырев, Геннадий Иванович.     Основы 

социологии и политологии [] : учеб. для сред. проф. 

образования / Г. И. Козырев. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2018. - 271 с. 

11. Социология. Основы общей теории [] : учеб. для 

вузов / отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев ; Акад. 



учебно-метод. центр РАН-МГУ им. М. В. 

Ломоносова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : НОРМА : 

ИНФРА-М, 2018. 

12. Пузиков, Михаил Федорович.     Основы 

политической социологии [] : учеб. пособие / М. Ф. 

Пузиков ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2016. - 346 с. 

13.     Кравченко, А. И.     Основы социологии и 

политологии [] : учебник для бакалавров / А. И. 

Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М.: 

ПРОСПЕКТ, 2015. - 352 с. 

14. Кравченко, А. И.     Основы социологии и 

политологии [] : учебник для бакалавров / А. И. 

Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : 

ПРОСПЕКТ, 2015. 

15.Пугачев, Василий Павлович.     Введение в 

политологию [] : учебник / В. П. Пугачев, А. И. 

Соловьев. - 5-е изд., перераб. - М. : КНОРУС, 2015. - 

520 с. 

16. Соловьев, Александр Иванович.     Политология [] 

: учеб. для вузов / А. И. Соловьев. - М. : Аспект Пресс, 

2014. - 415 с. 

Современная история Казахстана 

1.Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру.  

– Астана, 2017  

2.Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. –4 кітаптан тұратын 

оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және 

қалыптасуы. 4 кітап/  

Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б..  

–Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.  

3.Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы  

[оқулық]/ А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018 -240 б. 

4.Шваб К. Төртінші индустриялық революция  



[монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. 

Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б. 

5.Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., 

Тугжанов Е.Л. –Астана: Zhasyl Orda, 2015. – 328 стр.  

6.Назарбаев Н.Ә. Қазақстан Республикасының  

Тәуелсіздігі  – Мәңгілік Елдің Ұлы тарихы. 

Тәуелсіздік күніне орай салтанатты шарада  

сөйлеген сөзі. - Егемен Қазақстан, 16 желтоқсан 2014 

ж.  

7.Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жаңа жаһандық нақты 

ахуалда: өсім, реформалар, даму. Қазақстан 

Республикасының Президенті - Елбасы  

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2015 

жылғы 30 қараша.  – Егемен Қазақстан, 1 желтоқсан 

2015 ж 

8.«Қазақстан Республикасы президенті 

Н.назарбаевтың «Ұлытау төріндегі толғаныс» атты 

Хабар агенттігінде берілген сұхбатын талқылау 

бойынша конференция материалдары. - 1 қазан 2014 

жыл. –Алматы, 2014. –54 б. 

9.Кәрібаев Б.Б. Қазақ хандығының күшеюі (ХҮ ғ.соңы 

–ХҮІ ғ. алғашқы ширектері). – Алматы: «Сардар» 

баспа үйі, 2015. –176 бет. 

10.Қазақ хандығының құрылуы тарихы. – Алматы: 

«Сардар» баспа үйі, 2015. – 520 б. 

11.Кәрібаев Б.Б. Тәуелсіздіктің 25 аса маңызды 

оқиғалары. – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2016.– 272 

бет. Қазақ, орыс, ағылшын  тілдерінде. 

12.Қойгелдиев М.Қ. Алаш қозғалысы. Монография. 

Екінші кітап. – Алматы: Мектеп, 2017. –656 б.  

13.Эпистолярное наследие казахской правящей элиты. 

Сборник  исторических документов в 2-х томах. 

Алматы. 2014. 



14.Уразбаева А.М. «Қырғыз (қазақ) облыстық партия 

комитеті (Қыробком) құжаттары Қазақстанда 

тоталитаризмнің қалыптасуы  тарихының дерек көзі 

(1920-1925 жж.)». –Монография. –Алматы: «Қазақ 

университеті» 2015. –196б. 

15.Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеудің тізіліміне No 17651 болып енгізілді 

ИС «ИПГО». Копия электронного документа.  

Дата 05.11.2018. 

16.Дерек Джонстон Философияның қысқаша тарихы. 

Сократтан Дерридаға дейін [монография] / Д. 

Джонстон; ауд.: Г. З. Әбдірасылова, Г. Ж. Нұрышева, 

2018. –212 б.  

17.Аронсон Э. «Көпке ұмтылған жалғыз». Әлеуметтік 

психологияға кіріспе / Э. Аронсон; ауд. Д. Д. Дүйсен 

беков [және т.б.], 2018.-407 б. 

18.Н. Грегори Мэнкью, Марк П. Тейлор Экономикс  

[оқулық] / Н. Г. Мэнкью, М. П. Тейлор; ауд. Л. Ә. 

Бимендиева [және т.б.], 2018. - 833 б. 

19.Армстронг, Карен. Иудаизм, христиандық пен 

исламдағы 4000 жылдық ізденіс: Құдайтану баяны: 

[монография] / К. Армстронг; ауд. Д. Кенжетай [және 

т.б.], -2018.–421 б. 

 

Дата обновления  

 

 

Название модуля и шифр Коммуникативный К  
 

Ответственный за модуль Информационно-коммуникационное технологии (на 

англ. языке) 

Кубентаева   Сания Нурланбековна, к.п.н. 

Казахский (русский) язык  



Алимхан А.А., к.ф.н.  

Иностранный язык  Федосова С.А., к.ф.н. 

Тип модуля ОбОМ 

ООД  ОК 

Уровень модуля BA 

Количество часов в неделю Информационно-коммуникационное технологии (на 

англ. языке)-9 

Казахский (русский) язык-18  
Иностранный язык-18 

Количество кредитов Информационно-коммуникационные технологии (на 

англ. языке) 

3 РК/ 5 ECTS 

Казахский (русский) язык 

6 РК/ 10 ECTS 

Иностранный язык 

6 РК/ 10 ECTS 

Форма обучения о/о, з/о на базе ТиПО 

Семестр 1-2 

Количество обучающихся о/о – 3 чел. 

 з/о на базе ТиПО – 20 чел. 

Пререквизиты  модуля Казахский (русский) язык в общеобразовательной 

школе 

Иностранный  язык в общеобразовательной школе 

Информатика в  общеобразовательной школе 

Содержание модуля Информационно-коммуникационные технологии (на 

англ. языке) 

An ICT role in key sectors of development of society. 

Standards in the field of ICT. ntroduction to computer 

systems. Architecture of computer systems. Software. 

Operating systems. Human-computer interaction. 

Database systems. Data analysis. Data management.  

Networks and telecommunications. Cy ybersecurity. 

Internet technologies. Cloud a and mobile technologies. 



Multimedia technologies. Smart  technology. E-

technologies.  Electronic business. Electronic training. 

Electronic government. nformation technologies in the 

professional sphere. Industrial ICT. Prospects оf 
development of ICT. 

Казахский  язык  

А1  

Танысу. Мен және қоршаған орта. Оқу орны. Туған 

жерге саяхат. КІтапханада. Менің мекенжайым. 

Уақыт, сағат. Жыл мезгілдері, апта күндері. Күн 

тәртібі. Сауда орталықтарында. Тағам. Денсаулық. 

Киім.  Адамның мінезі мен қасиеттері. Мерекелер. 

Коғамдық орындарда. Мәдени орындарда. Кызықты 

мәліметтер. Жол жүру. Саяхат. Менің Отаным. Қазақ 

елі. Қазақстандағы көрікті жерлер. Қазақстан 

қалалары. азақ халқының дәстүрлері. Қазақ халқының 

өнері. Қазақ халқының танымал тұлғалары. Қазақстан 

жастары. Ақпарат. Жаңа әліпби.  

Базалық деңгей (А2) 

Қазақ тілі – мемлекеттік тіл. Мен және менің ортам. 

Отбасы және дәстүр. Оқу орны. Туған жерге саяхат. 

Қооғамдық орындарда. Тұрғын үй. дам және уақыт. 

Жыл мезгілдері. Ауа райы. Сауда орталықтарында. 

Асыңыз дәмді болсын! Денссаулық  және спорт. 

Киім–адам көркі. Мінез және келбет. Коғамдық 

орындарда. Мәдени орындарда. Банк қызметі. Жол 

жүру. Саяхат. Менің Қазақстаным. Қазақстандағы 

көрнекті жерлер. Қазақ халқының дәстүрлері. 

Мерекелер. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. Білім 

және ғылым. Өнертабыс және жаңашылдық. 

Қазақстандағы ғарыш айлағы. Баспасөз. Қазақ тілі 

және өркение.  

Орта деңгей (В1) 



Жеке тұлға. Отбасы және дәстүр. Мамандықтың бәрі 

жақсы. Қоғам және жастар. Бірінші байлық  – 

Денсаулық. Адам және экология. Саяхат және туризм. 

Адам және табиғат. Адам және уақыт. Мәдениет және 

өнер. Мінез және келбет. Сән мен талғам.  Әддебиет 

және өнер. Менің Отаным. Тұрғын үй және сәулет. 

Білім және ғылым. Білімді жастар - болашақтың 

тірегі. Өнертабыс жән е жаңашылдық. Танымал 

тұлғалар. Бұқаралық ақпарат құралдары. Көлік және 

логистика. Ел экономикасы.  Әлем назарындағы  

Қазақстан. Ел қауіпсіздігі. Адами құндылық. 

Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. Өркениет және 

жаңа әліпби. Тілдік кәсіби бағдар. Кәсіби тілдің 

терминжүйесі. Кәсіби мәтіннің грамматикалық - 

стильдік ерекшелігі.  

Ортадан жоғары деңгей (В2) 

Адам және руханият.  Ырыс алды  - ынтымақ. Білім 

жүйесі. Заман және заң. енсаулық және саламатты 

өмір салты. Адам және экология. Адам және табиғат. 

Байтақ өлке. Саяхат және туризм. Сәулет өнері. Өнер 

көкке жеткізер. Адам және уақыт. Мінез және келбет. 

Сән мен талғам. Халық ауыз әдебиеті. Ғылым және 

техника. Б ілім бәйгесі. Өнертабыс және 

жаңашылдық. Тарихи тұлғалар. Ақпараттар әлемі. 

Кала мен дала. Нарық және экономика. Ел болам 

десең... Ел тыныштығы – ер қолында. Қайырымдылық 

негіздері. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. 

Өркениет және жаңа әліпби. Кәсіби тілдік бағдар. 

Кәсіби тілдің терминжүйесі. әсіби мәтіннің 

грамматикалық - стильдік ерекшелігі. 

Жоғары деңгей (С1) 

Адам және руханият. Отбасы және тәрбие. Мамандық 

және қызмет. Адам және заң. Денсаулық және 



саламатты өмір салты. Адам және экология. Әлемдік 

экожүйе. Туризм индустриясы. Ұлы  мәртебелі уақыт. 

Мәдени мұра. Мінез – құлық  мәдениеті. Сән мен 

талғам. Әдебиет әлемі. Ел тарихы – жер тарихы. 

Бабалардан жеткен ұлы мұра. Ғылым және техника. 

Білімді ел озар. Табыс бастаулары. Елін сүйген ерлер. 

Ақпараттар ағыны. Адам және өркениет. Ұ лттық 

мүдде және нарық. Қазақстан әлемдік кеңістікте. 

Толеранттылық  – бейбітшілік кепілі. Іскерлік әлемі.  

Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. Өркениет және 

жаңа әліпби. Тілдік кәсіби бағдар. Кәсіби тілдің 

терминжүйесі. Кәсіби мәтіннің грамматикалық - 

стильдік ерекшелігі.  

Русский язык 
Уровень А1 
Знакомство. Я и моя семья. Мой друг (знакомый). 
Распорядок дня. Свободное время. Мои увлечения. Время, 
время суток. Времена года, дни недели. Погода. Мой 

университет. На занятиях в университете. В 

библиотеке. Продукты питания. В студенческой 

столовой. Здоровье и самочувствие. Место, где я 

живу. Одежда. Мои покупки. Внешность человека. 

Характер человека. Город. Культурная жизнь города. 

Транспорт. Путешествия. Природа. Моя 

специальность. Мой факультет. Республика 

Казахстан.  

Уровень А2. 

Знакомство. Рассказ о себе. Я и моя семья. Мои 

друзья. Распорядок дня. Свободное время. Мои 

увлечения. Семейные праздники. Государственные 

праздники Казахстана. Малая родина (место, где я 

родился). Город, в котором я учусь. Город моей 

мечты. Культурная жизнь города: в театре, в музее, на 



концерте. Здоровье и самочувствие. У природы нет 

плохой погоды. Как сделать покупки. Современный 

стиль в одежде. Языки и образование. Мой 

университет. Факультет, на котором я учусь. Моя 

профессия. Выдающийся представитель моей 

профессии. История моей специальности. Письменная 

коммуникация: в деканате. В библиотеке. В 

студенческой столовой.  Терминология науки. Язык 

специальности и профессиональная культура речи. 

Виды профессионально-коммуникативных ситуаций. 

Переговоры по телефону. Деловая переписка по 

электронной почте.  

Уровень  В1 

Русский язык в современном мире. Проблемы 

современной семьи (проблемы отцов и детей, роли 

женщины и мужчины). Стиль жизни  

(особенности труда, досуга, общения, круга 

интересов). Стиль жизни  

(одежда, дизайн и функциональность жилища). 

Свободное время, отдых, интересы, увлечения (спорт, 

путешествия. ультурный отдых: театры, музеи, 

фестивали, выставки, концерты, литература, музыка.  

Роль искусства в жизни человека. Государственные и 

религиозные праздники в РК. Географическое 

положение города. Окружающая природа: реки, горы, 

озера. Экология города. История города: основание, 

исторические события. Исторический центр города и 

современные районы. Основные проблемы города: 

стоимость жизни, проблемы жилья, транспорта. 

Идеальный город. В аэропорту, на вокзале. П 

роблемы здравоохранения в стране. Основные занятия  

населения: сельское  хозяйство, государственная 

служба, частное предпринимательство. Проблема 



урбанизации населения. Языки и образование. 

Проблемы современного образования. Перспективы 

гуманитарного, технического, медицинского и других 

видов образования. Работа, профессия. Известный 

ученый в сфере изучаемой науки. История моей 

специальности. Письменная деловая коммуникация. 

Деловая переписка по электронной почте. Устная 

деловая коммуникация. Переговоры по телефону. 

Терминология науки. Язык специальности. Культура 

профессиональной речи. Виды профессионально-

коммуникативных ситуаций. 

Уровень  В2 

Мировые языки. Свободное время. Массовая и 

традиционная культура. Где мы живем. Контрасты 

мегаполиса. Мой дом. Квартирный вопрос. Я и моя 

семья. Проблемы современной семьи. Проблемы 

семьи и 

воспитания. Национальные традиции в воспитании. 

Традиции и обычаи. Празднование важных событий в 

жизни. Образ жизни. Социальные роли мужчины и 

женщины в современном обществе. Образ жизни. 

Современные бабушки и дедушки. Человек как 

личность. Проблемы современной молодежи. 

Социальные проблемы современного общества. 

Казахстанское общество глазами иностранцев. 

Человек в восприятии окружающих. Человек: 

внешность, поведение, отношения.  

Актуальные проблемы современной науки. Новые 

открытия ученых: перспективы использования и 

возможные риски. Научные открытия и этика. 

Достижения в области изучаемой науки. Развитие 

науки (изучаемой студентами). Современное 

состояние изучаемой науки. Моя специальность и 



глобализация. Письменная деловая коммуникация. 

Деловая переписка по электронной почте. Устная 

деловая коммуникация. Терминология науки. Язык 

специальности. Культура профессиональной речи.  

Виды профессионально-комуникативных ситуаций.  

Уровень С 

Язык и его основные функции. Текст как основная 

единица коммуникации. Функционально-смысловые 

типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Функциональные стили языка. Художественный 

стиль. Разговорный стиль. Публицистический стиль. 

Официально-деловой стиль. Служебная документация 

для внутреннего и внешнего пользования. Научный 

стиль. Текст как основная единица словесной 

коммуникации. Научное описание. Научное 

повествование как источник информации. Типы 

научной информации. Структурно-смысловой анализ 

научного текста. Монологическая и диалогическая 

речь. Коммуникативная задача научного текста. 

Данная и новая информация научного текста. 

Способы развития информации в тексте. Микротема  

научного текста. Основная и дополнительная 

информация в тексте. Компрессия научного текста. 

Вторичные научные тексты. План как структурно-

содержательный компонент научного текста. 

Аннотирование научного текста. Реферирование 

научного текста.  Рецензирование научного текста. 

Язык специальности и профессиональная культура 

речи. Учебно-научная коммуникация. Речевые 

аспекты деловой коммуникации. Виды и причины 

языковых ошибок и коммуникативных неудач. Этика 

и этикет деловой речи и профессионального общения. 

Виды профессионально-коммуникативных ситуаций. 



Иностранный язык 

А1. 

Социально-бытовая сфера общения: Я и мой дом. 

Cоциально-бытовая сфера общения:Человек и его 

здоровье. Социально-культурная сфера общения: 

Родная страна. Социально-культурная сфера общения:  

Окружающая среда.  

А2 

Cоциально-бытовая сфера общения: Я и моя семья. 

Cоциально-бытовая сфера общения:Человек и его 

здоровье. Социально-культурная сфера общения: 

Карта мира. Социально-культурная сфера общения: 

Обычаи и Традиции. Учебно-профессиональная сфера 

общения: Будущая профессия.  

В1 

Cоциально-бытовая сфера общения: Семья в 

современном обществе. Cоциально-бытовая сфера 

общения: Современное жилище. Cоцио-культурная 

сфера общения: Отдых. Cоцио-культурная сфера 

общения: Культурно-исторический фон. Cоцио-

культурная сфера общения: Культурно-исторический 

фон. Учебно-профессиональная сфера общения: 

Образование. Учебно-профессиональная сфера 

общения: Моя Профессия.  

В2 

Cоциально-бытовая сфера общения: Человек и 

природа, экологические проблемы. Cоциально-

бытовая сфера общения: Новости, СМИ, реклама. 

Cоцио-культурная сфера общения: Культурно-

исторический фон. Cоцио-культурная сфера общения:  

Культурно-исторический фон. Cоцио-культурная 

сфера общения: Искусство, музыка, литература. 

Учебно-профессиональная сфера общения: 



Образование. Учебно-профессиональная сфера 

общения: Моя Профессия.  

Результаты обучения Информационно-коммуникационное технологии (на 

англ. языке) 

ознакомление студентов с теоретическими и 

практическими сведениями, отражающими основные 

тенденции развития информатики, обеспечение и 

приобретение знаний и умений студентами в 

использовании современных программных средств в 

предметной области, в разработке эффективных 

алгоритмов решения научно-технических задач 

математического и численного моделирования с 

помощью современных языков программирования, 

ознакомить с основами компьютерной графики, 

проектирования базы данных, основными 

концепциями сетевых технологий. 

Знать: базовые понятия основ информатики, 

функциональные возможности операционных систем, 

операционных оболочек, текстовых процессоров, 

электронных таблиц, баз данных и общую 

методологию их использования. 

Уметь ориентироваться в компьютерных системах и 

информационных технологиях, работать в различных 

операционных системах, выбирать программное 

обеспечение для решения разного рода задач, 

применять информационные технологии в науке, 

образовании, экономике и других сферах. 

Иметь навыки практического усвоения современных 

компьютерных технологий на примере социальных 

программ 

Казахский (русский) язык 

-формирование у будущих специалистов 

коммуникативной компетенции, то есть, способности 



решать лингвистическими средствами реальные 

коммуникативные задачи в конкретных речевых 

ситуациях из научной сферы, а именно: умение давать 

оценку полученной информации, извлекать новую 

информацию из текстов, составлять тексты основных 

учебно-научных, научно-профессиональных жанров, 

выступать на профессиональные темы. Таким 

образом, для студентов всех специальностей 

основным объектом обучения представляется научная 

и профессиональная речь. 

Знать: об  особенностях слухового восприятия 

разговорной речи и произношении звуков языка; 

общеупотребительных словах и их способности к 

сочетанию, смысле готовых словосочетаний, 

служащих для передачи конкретных значений, 

значении и семантической структуре грамматических 

форм  языка, используемых для выражения мысли. 

Уметь использовать лексический и 

терминологический минимум по специальности 

Иметь навыки: чтения, слушания, составления 

различных научных текстов. 

Иностранный язык 

обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и языком специальности для 

активного применения иностранного языка как в 

повседневном, так и в профессиональном общении.  

Знать лексические, грамматические, синтаксические 

особенности иностранного языка 

Уметь: 

1) в области аудирования понимать самые 

распространенные фразы, простые предложения, 

небольшие тексты социально-бытового и 

культурологического характера. 



2) в области чтения понимать небольшие простые 

тексты, найти конкретную информацию в текстах 

повседневного общения. 

3) в области монологической речи использовать 

простые фразы и предложения, пересказать текст, 

рассказать об известных людях, условиях жизни, 

учебе. 

4) в области диалогической речи - общаться в 

простых речевых ситуациях, требующих 

непосредственного обмена информацией, 

поддерживать краткий диалог. 

5) в области письма - составить и записать небольшой 

текст на заданную тематику, текст поздравительной 

открытки, письмо подруге (другу), орфографический 

диктант. 

Иметь навыки чтения, слушания, составления 

различных научных текстов. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 1-2 семестр 

Литература  Информационно-коммуникационные технологии (на 

англ. языке) 
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and Efficiency / World bank Group Flagship Report, 

2016. Usha Rani Vyasulu Reddi. Primer Series on ICTD 

for Youth. Primer 1: An Introduction to ICT for 

Development A learning resource on ICT for 

development for institutio 

ns of higher education, 235 

 

Казахский язык 

Негізгі: 

1.Абдуова Б.С., Асанова Ұ.О. Қазақ тілі: Орыс тілді 

топтарға арналған оқу құралы . - Астана, 2017.  - 282 

б. 

2.Айтбаева Б.М. Қазақ тілі (В1 деңгейі) оқулығы.  – 

Қарағанды, 2014. – 205 б. 

3. Балабеков А.К., Бозбаева - Хунг А.Т., 

Досмамбетова Г.Қ., Салыхова Б.О., Хазимова Ә.Ж.. 

Қазақ тілі: ортадан жоғары деңгейге арналған  

оқулық. Ұлттық тестілеу  орталығы.  – Астана: 2017 

4.Бозбаева - Хунг А.Т., Балабеков А.К., Досмамбетова 

Г.Қ., Салыхова Б.О., Хазимова Ә.Ж. Қазақ тілі: орта 

деңгейге арналған оқулық Ұлттық тестілеу орталығы.  

– Астана: 2017.  

5. Досмамбетова Г.Қ., Балабеков А.К., Бозбаева - 

Хунг А.Т., Сейсе нова А.Д. Қазақ тілі: қарапайым 

деңгейге арналған оқулық. Ұлттық  тестілеу 

орталығы. – Астана, 2016. 

6. Досмамбетова Г.Қ., Балабеков А.К., Бозбаева - 

Хунг А.Т., Хазимова Ә.Ж., Салыхова Б.О. Қазақ тілі: 

базалық деңгейге арналған оқулық. Ұлттық тестілеу 

орталығы. – Астана, 2016. 

7. Күзекова З.С., Байтелиева Ж.Д. Қазақ тілі: орта 

деңгейге арналған оқулық. – Астана, 2016. 

8.Күзекова З.С., Байтелиева Ж.Д. Қазақ тілі: ортадан 



жоғары деңгейге арналған оқулық.– Астана, 2016. 

9.Күзекова, З.С. Қазақ тілінің функционалды практик 

алық грамматикасы: оқу құралы. - Астана: Фолиант, 

2015.-180 б. 

10.Қазақ тілі (тіл үйренушілердің В1 және В2 

деңгейлеріне арналған): орыс тілді топтарға арналған 

оқу құралы./ Қ.С. Құлманов, Б.С.  Абдуова, т.б. -

Астана: -2015.-298 б.  

11.Қарабаева Х.Ә. Қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2014. 

12.Құлманов Қ.С., Абдуова Б.С. Қазақ тілі (тіл 

үйренушілердің В1 және В2 дейлеріне арнарналған): 

орыс тілді топтарға арналған оқу құралы - 

Астана:ЕҰУ. - 2015.- 298 б.  

13.Салқынбай А.Б., Егізбаева Н.Ж. Қазақ тілі. 

Қарапайым деңгей: оқу құралы. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2017.  

14.Салқынбай А.Б., Егізбаева Н.Ж. Қазақ тілі. Базалық 

деңгей: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 

2017.  

15.Салқынбай А.Б., Егізбаева Н.Ж. Қазақ тілі. Орта 

деңгей:оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 

2017.  

16.Салқынбай А., Егізбаева Н., Жұмағұлова А., 

Иманқұлова С., Рысбай Б. Қазақ тілі: оқу құралы. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016.  

17.Орыс бөлімінде оқитын студенттерге арналған 

«Қазақ тілі - І» және «Қазақ тілі -ІІ» пәніне 

байланысты «Сандық білім беру ресурстары». –

Астана, 2014. 

Иностранный язык 

1. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 

ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : 



ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. - 639 с.  

2. Бонк, Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. 

А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ 

ГИС.-Ч. 2. -  2015. - 511 с. 15 

3. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 

ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : 

ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2014. - 639 с. 31 

4. Бонк, Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. 

А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ 

ГИС.-Ч. 2. -  2014. - 511 с. 31 

5. British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk 

6. The Corpus of Contemporary American English 

(COCA): http://www.americancorpus.org. 

Дата обновления  

 

 

Название модуля и шифр Исполнительский 1 Isp1 

Ответственный за модуль Сольфеджио 

ст. преподаватель  Есютина М.П. 

Исполнительская подготовка 

Закирьянова Ж.Х.,  

Теория музыки 

Мужчиль М.Д., зав. кафедрой, к.ф.н. 

Постановка голоса 

к.п.н., асс. профессор Нургожина А.Б. 

Тип модуля  ОМС 

БД КВ 

Исполнительская подготовка 

БД КВ 

Постановка голоса 

ПД КВ 

Сольфеджио 

БД  КВ 



Теория музыки 

БД ОК 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю Сольфеджио-9 

Исполнительская подготовка-15 

Теория музыки-9 

Постановка голоса-9 

Кол-во кредитов Сольфеджио 

3 РК/ 5 ECTS 

Исполнительская подготовка 

5 РК/ 9 ECTS 

Теория музыки 

3 РК/ 5 ECTS 

Постановка голоса 

3 РК/ 5 ECTS 

Форма обучения / количество 

академических часов 

О/о, з/ на базе ТиПО 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся  О/о – 3 чел. 

 з/ на базе ТиПО – 20 чел. 

Пререквизиты модуля «Музыка» в общеобразовательной школе 

 

Содержание Сольфеджио 
Содержание курса  включает в себя следующие разделы:  

развитие музыкального слуха, музыкального мышления и 

памяти в объеме подготовки учителя музыки; 

интонационные упражнения; пение: звукоряд различных 

ладов от тоники до тоники, от любой ступени вверх и вниз; 

настройка по камертону; пение ступеней после настройки 

интервалов вверх и вниз, интервальных построений, 

аккордов вверх и вниз от звука и в тональности, 

аккордовых построений в 3,4-голосном простейшем 

изложении, гармонических модуляций, различного типа 

секвенций; ритмические упражнения; ритмический 



диктант; ритмические импровизации; сольфеджирование; 

музыкальный диктант. 

Исполнительская подготовка 

Содержание курса включает следующие разделы: 

Техническое освоение произведений. Особенности 

изучения произведений крупной формы. Звуковедение.   

Совершенствование всех видов звуковедения. Метр. 

Смешанные и переменные размеры. Отработка приемов 

передачи 11-дольного и переменного размеров. Темп. 

Различные темпы. Агогические отклонения. Динамика 

Совершенствование приемов передачи различной 

динамики. Смена динамики. Фразировка. Анализ  

произведения  a cappella (письменно) и с сопровождением 

(устно). 

Теория музыки 

Звук, его физические и музыкальные свойства.  

Регистр. Звукоряд. Названия звуков. Нотное письмо. 

Длительности нот. Ключи. Знаки альтерации. 

Энгармонизм звуков. Паузы. Запись двухголосия. 

Понятие о метроритме. Размер. Такт. Тактовая черта. 

Затакт. Интервал. Лад и тональность. Мажорная и 

минорная тональности. Квинтовый круг. Лады 

минорной музыки. Пентатоника. Аккорды. Трезвучие. 

Виды трезвучий. Септаккорды. Виды септаккордов. 

Лады народной музыки. Диатоника и хроматика. 

Отклонение. Модуляция. Транспозиция 

Постановка голоса 
Содержание курса включает следующие разделы: знание 

особенностей певческого аппарата и основ вокальной 

методики; культура вокального исполнения; певческая 

установка; певческое дыхание; певческий звук; основные 

виды вокализации; освобождение и активизация 

артикуляционного аппарата; особенности дикции в 

процессе пения; средства музыкальной выразительности в 

пении; воспроизведение в пении художественного образа 



произведения;  расширение и укрепление индивидуального 

диапазона; сольное пение и пение в ансамбле; владение 

методикой работы с детскими голосами; освоение 

вокальных умений и навыков. 

Результаты обучения Сольфеджио 
развитие музыкального слуха, музыкального мышления и 

памяти будущего учителя музыки. Он посвящен развитию 

навыков точного интонирования и   чтения нот с листа.  

Знать основные элементы музыки и особенности их 

взаимодействия; 

Уметь интонировать и определять на слух звукоряды 

ладов, интервалы, аккорды от звука и в ладу;  

Иметь навыки  чтения с листа. 

Исполнительская подготовка 
профессиональная подготовка будущего учителя музыки, 

обучение его методам и приемам игры на музыкальном 

инструменте и  управление хором, формирование 

комплекса навыков, обеспечивающих умение 

самостоятельно, в процессе дирижирования, и игры на 

музыкальном инструменте передавать идейно – 

художественную ценность музыкального произведения, 

его фактурно – стилистические особенности и специфику. 

Знать  историю, теорию, практику владения 

исполнительскими навыками; 

Уметь раскрыть художественное содержание 

произведений с помощью соответствующих средств 

музыкальной выразительности; 

Иметь  навыки самостоятельной работы над 

педагогическим и концертным репертуаром.   

Постановка голоса 
совершенствование голосовых данных, формирование 

певческой культуры и подготовка к осуществлению 

вокальной работы в школе.  В курсе изучаются наиболее 

типичные черты   вокальной музыки разных стилей, эпох, 

национальных школ, художественных направлений. 

Студенты  осваивают репертуар для работы на уроке 



музыки  и во внеклассной работе и методику работы с 

детскими голосами.   

Знать основы музыкального исполнительства; основные 

понятия, термины, касающиеся музыкального 

исполнительства;  

Уметь раскрыть художественное содержание 

произведений с помощью соответствующих средств 

музыкальной выразительности; исполнять вокальные 

произведения различных жанров; 

Иметь  навыки самостоятельной работы над 

педагогическим и концертным репертуаром 

Теория музыки 

дать систематизированные знания будущим 

педагогам общеобразовательных школ в области 

элементов музыкальной выразительности и их 

фиксации в способе пятилинейной ладово-

абсолютной нотации, что имеет особо важное 

значение в работе педагога музыки и пения. 

Практическая цель – дать ряд практических навыков, 

как в области мышления, так и в области освоения 

фортепианной клавиатуры для дальнейшего 

успешного прохождения курса гармонии. 

Знать  основные элементы музыки и особенности их 

взаимодействия: звук и его физические свойства;   лад 

и его элементы; интервалы, аккорды от звука и в ладу; 

типы тональных соотношений. 

Уметь строить звукоряды ладов, интервалы, аккорды 

от звука и в ладу 

Иметь навыки  игры на музыкальном инструменте и 

интонирования основных элементов музыки и их 

сочетаний в ладу и от звука, анализа музыкально-

выразительных средств, сочинения небольших 

произведений с использованием различных 

музыкально-выразительных средств 



Форма  итогового контроля  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 1 ,2семестр 

Литература  1. 1. Есютина М.П., Мужчиль М.Д. Тестовые задания по 

музыкально-теоретическим дисциплинам. – У-К, 2017 

2.Волчек, Ольга Дмитриевна.     Музыка и семантика 

ее звуков [] : учеб. пособие к курсу лекций 

"Музыкальная психология" / О. Д. Волчек ; Санкт-

петербургский институт гуманитарного образования. - 

2-е изд., доп. перераб. - М. : Фолиум, 2014. - 176 с. 

3. Н. Вашкевич. Семантика музыкальной речи. 

Музыкальный синтаксис. Словарь музыкальных 

форм.: Учебное пособие. – Тверь, 2014 

4.Жунусов У.Ж. «Домбырам, жүрегiммен үндес 

едiң...». - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

5. Жунусов У.Ж. Інжу (сборник произведений для 

домбры с фортепиано).  - Усть-Каменогорск: Шыгыс 

полиграф, 2015 

6. Жунусов У.Ж. Ұрпақтарға аманат. - Усть-

Каменогорск: Б.П. Аникин ЖК, 2016 

7. Жунусов У.Ж. Шығыс толғауы. - Усть-Каменогорск, 

2017 

8. Жунусов У.Ж. Достарға. - Усть-Каменогорск, 2017 

9. Думенко, Анатолий Максимович.     Пьесы для 

баяна и аккордеона [] : [ноты] / А. М. Думенко. - М. : 

Владос , 2015. - 102 с. - (Педагогический репертуар 

10. Грибков, Ю. А.     Педагогический репертуар 

аккордеониста (баяниста) [] : учеб. пособие для ДМШ 

и ДШИ / Ю. А. Грибков. - М. : Современная музыка, 

2014. - 103 с. 

11. Хрестоматия по инструментовке для духового 

оркестра [] : учеб. пособие для вузов / сост. А. А. 



Крючков, Ф. И. Такун, А. Ф. Уманец. - М. : 

Современная музыка, 2014. - 409 с 

12.Анисимов А.П Дирижер-хормейстер: учебное 

пособие. – СПб, 2017 

13. Черѐмушкина В. Н., Гаммы в удовольствие 

Преодоление технических трудностей в исполнении 

гамм в классе фортепиано ДШИ и ДМШ. 

Методическая разработка. - Челябинск 2014.  

14. Самоучитель игры на фортепиано:пошаговые 

иллюстрации: просто о сложном. – М., 2016 

15.Нургожина А.Б. Хрестоматия вокально-

педагогического репертуара для сопрано. - Усть-

Каменогорск, 2017 

16. Сёмина, Л. Р. Эстрадно-джазовый вокал : учеб.-

метод. пособие / Л. Р. Сёмина, Д. Д. Сёмина ; Владим. 

гос. ун-т им. А. Г. иН. Г. Столетовых. – Владимир : 

Изд-во ВлГУ, 2015. 

17. Сборник лучших песен о Великой Отечественной 

войне [] / М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2015. - CD-

ROM.  

18. Шевченко, В. А. Ладовое сольфеджио и основы 

ладовой импровизации (диатоника) [Текст] : учебно-

метод. пособие : [в чч.] / В. А. Шевченко. - Астана : 

Фолиант. - Ч. 1. -  2017. - 136 с : нот. 2 

19. Шевченко, В. А. Ладовое сольфеджио и основы 

ладовой импровизации (интонации-интервалы) 

[Текст] : учебно-метод. пособие : [в чч.] / В. А. 

Шевченко. - Астана : Фолиант. - Ч. 2. -  2017. - 136 с : 

нот. - 2 

 

Дата обновления  

 



 

 

Название модуля и шифр Производственный  P 

Ответственный за модуль Есютина М.П., старший преподаватель, Закирьянова Ж.Х., 

старший преподаватель 

Тип модуля МП 

Уровень модуля BA 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 1РК/ 1 ECTS 

 

Форма обучения о/о, з/о на базе ТиПО 

Семестр 2 

Количество обучающихся о/о – 3 чел. 

з/о на базе ТиПО – 20 чел. 

Пререквизиты модуля «Музыка» в общеобразовательной школе 

Содержание модуля Знакомство с учебно-воспитательной работой 

учебного учреждения. Посещение и наблюдение 

уроков, конспектирование уроков. Анализ уроков. 

Наблюдение за психо-физиологическими 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

Результаты обучения  воспитание у студентов устойчивого интереса и 

любви к профессии учителя,   осознание себя как 

субъекта целостного педагогического процесса, 

профессиональная ориентация студентов. 

Знать   основы  организации учебной и 

воспитательной работы в школе.  

Уметь анализировать урок  и внеклассные 

мероприятия; осуществлять  наблюдение за учебной 

деятельностью учащихся. 

 Иметь  навыки организации воспитательных 

мероприятий; 

Форма итогового контроля Отчет 

Дифференцированный зачет 



Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 2 семестр 

Литература  1.Рачина Б. С.Р Педагогическая практика: подготовка 

педагога-музыканта:Учебно-методическое пособие. 

— СПб.: Издательство «Лань»; Издательство 

«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. — 512 с. 

2. Урунбасарова, Э. А.     Этика и культура общения 

педагога [] : [учеб. пособие] / Э. А. Урунбасарова ; М-

во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. 

3. «Об утверждении Правил организации и 

проведения профессиональной практики и правил 

определения организаций в качестве баз практики». – 

Приказ Министра образования и науки РК от 29 

января 2016 г. №107 

 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Учебный Uch 

Ответственный за модуль Закирьянова Ж.Х. ст.,преподаватель; Есютина М.П. 

ст., преподаватель. 

Тип модуля  МП 

Уровень модуля BA 

Количество часов в неделю 30 

Форма обучения о/о, з/о на базе ТиПО 

Семестр 2 

Количество обучающихся о/о – 3 чел, з/о на базе ТиПО – 20 чел. 

Пререквизиты модуля «Музыка» в общеобразовательной школе 

Содержание модуля Ознакомление с основными направлениями 

деятельности вуза. Ознакомление со специальностью 

и ее образовательными программами. Общее 



знакомство с организационно-правовой формой, 

структурой, системой управления организаций, 

явяляющихся объектом будущей профессии. 

Изучение видов, функций и задач будущей 

профессиональной деятельности. Изучение деловой 

корреспонденции и ведение делопроизводства. 

Приобретение навыков работы в трудовом 

коллективе. 

Результаты обучения воспитание у студентов устойчивого интереса и 

любви к профессии учителя,   осознание себя как 

субъекта целостного педагогического процесса, 

профессиональная ориентация студентов. 

Знать   основы  организации учебной и 

воспитательной и музыкальной работы.  

Уметь анализировать урок музыки и внеклассных 

мероприятий; осуществлять  наблюдение за учебной 

деятельностью учащихся. 

 Иметь  навыки организации музыкально-

воспитательных мероприятий; 

Формы итогового контроля Отчет 

Дифференцированный зачет 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 2 семестр 

Литература  1.Губайдуллина Г.Н. Новые педагогические подходы 

к преподаванию и учению : учеб. пособие / Г. Н. 

Губайдуллина ; М-во образования и науки РК.- Усть-

Каменогорск : Берел, 2016.- 261 с. 22 

2. «Об утверждении Правил организации и 

проведения профессиональной практики и правил 

определения организаций в качестве баз практики». – 



Приказ Министра образования и науки РК от 29 

января 2016 г. №107 

 

Дата обновления  

 

 

 

Название модуля и шифр Дополнительный модуль ДМ  
 

Ответственный за модуль Основы информационной культуры 
Нуралиева П.К. 
Физическая культура  
Колкутин А.М., к.п.н., доцент 

Тип модуля ДМ 

Уровень модуля BA 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4 РК/ 7 ECTS 

Форма обучения о/о , з/о на базе ТиПО  

Семестр 1,1-4 

Количество обучающихся о/о – 3 чел, з/о на базе ТиПО – 20 чел. 

Пререквизиты  модуля Информатика в общеобразовательной школе 

Школьный курс по физической культуре, ОБЖ, 

валеологии 

Содержание модуля Физическая культура 

Тематический план входящий в теоретический раздел 

дисциплины 

1 Физическая культура как учебная дисциплина в 

системе образования Республики Казахстан. 

2.Основы здорового образа жизни (ЗОЖ).Формы и 

методы формирования ЗОЖ в рамках системы  

профессионального образования. Повышения 

мотивации к ведению ЗОЖ студентов.  

3.Естественно-научные основы физического 



воспитания.Понятие о социально-биологических 

основах физической культуры. Основные системы 

организма. Физиология двигательной активности.  

4.Современные оздоровительные системы и основы 

контроля физического состояния организма. 

Характеристика современных оздоровительных 

технологий. Педагогический контроль, самоконтроль 

и оценка функционального состояния, физического 

развития и физической подготовленности студентов.  

самоконтроля. Коррекция занятий по результатам 

контроля и самоконтроля.  

5.Основные методики самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом.Содержание, формы 

и методика самостоятельных занятий. методика их 

применения. Содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

6.Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП). Цель, средства и организация 

ППФП студентов. 

2.Тематический план входящий в практический 

(методический) раздел дисциплины.  

Общая физическая подготовка (развитие физических 

качеств). При планировании материала практического 

раздела рекомендуется использовать следующие 

средства для развития физических качеств:  

Быстрота. Бег: обычный, семенящий, трусцой, 

поднимая бедро, захлестывая голень. Бег по  виражу, 

челночный бег. Эстафеты.Выполнение различных 

упражнений на скорость (элементы гимнастики, 

подвижных и спортивных игр).Выносливость. 

Оздоровительный бег и лыжная подготовка (для вузов  

северных регионов). Освоение техники бега по 

пересеченной местности. Кроссовая подготовка. 



Гибкость. Общеразвивающие упражнения с 

предметами и без них, с активным и пассивным 

сопротивлением, широкие махи. Ловкость, 

координация движений и равновесие. Гимнастические 

и акробатические упражнения с предметами и без 

них. Подвижные и спортивные игры. Комплексные 

эстафеты (с элементами прыжков, бега, метаний, 

кувырков). Общеразвивающие упражнения в ходьбе. 

Сила. Общеразвивающие упражнения с предметами и 

без предметов. Упражнения на гимнастических и 

вспомогательных снарядах. Упражнения в 

подтягивании и сопротивлении, перенос тяжестей. 

Выполнение упражнений по методу круговой 

тренировки. Специальная физическая подготовка.  

Результаты обучения Физическая культура: 

Формирование  и совершенствование двигательных 

умений и навыков, основ здорового образа жизни 

студентов, теоретических знаний и методических 

основ физического воспитания, умений применять их 

в процессе жизнедеятельности / 

 Знать: анатомо-физиологические особенности 

организма; технику выполнения физических 

упражнений; основы  здорового  образа  жизни; 

оптимальный  режим   двигательной  активности  и  

работоспособности; основы  физической  и  спортивной  

подготовки; влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья; 

уметь: проводить самоконтроль и оценивать его 

результаты; самостоятельно проводить комплексы 

упражнений; использовать закаливающие процедуры 

при проведении физических упражнений; 

иметь навыки: основ здорового образа жизни, 

обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, 



развитие и физическое самосовершенствование; 

регулирования физической  нагрузки. 

Основы информационной культуры 

-научить  студентов ориентироваться в массивах 

информации, подготовить их к жизни и деятельности 

в условиях информационного общества. 

Знать: базовые понятия основ информатики, 

функциональные возможности операционных систем, 

операционных оболочек, текстовых процессоров, 

электронных таблиц, баз данных и общую 

методологию их использования. 

Уметь ориентироваться в компьютерных системах и 

информационных технологиях, работать в различных 

операционных системах, выбирать программное 

обеспечение для решения разного рода задач, 

применять информационные технологии в науке, 

образовании, экономике и других сферах. 

Иметь навыки практического усвоения современных 

компьютерных технологий на примере социальных 

программ. 

Форма итогового контроля Основы информационной культуры 

экзамен 

Физическая культура 

Сдача контрольных нормативов для студентов 

основной и специальной медицинской групп, 

контрольных работ для студентов освобожденных от 

практических занятий по состоянию здоровья / 

дифференцированный зачет 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 2 семестра  

Литература  1.Педагогика физической культуры [] : учеб. для 

вузов / [С. Н. Неверкович, Т. В. Аронова, А. Р. 



Баймурзин и др.] ; под ред. С. Д. Неверковича. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2014. 

2. Мельников, Владимир Павлович.     Защита 

информации [] : учеб. для вузов / В. П. Мельников, А. 

И. Куприянов, А. Г. Схиртладзе ; под ред. В. П. 

Мельникова. - М. : Академия, 2014. - 304 с. 

3.Сабитов, Данияр.     Информационная безопасность 

Казахстана : защита данных и смыслов [] : доклад / Д. 

Сабитов ; ИМЭП при Фонде Первого Президента РК. 

- Астана-Алматы : [б. и.], 2016. - 68 

Дата обновления  

 

  

2 год обучения 

Название модуля и шифр Общегуманитарный OG 

Ответственный за модуль Губайдулина Г.Н., к.п.н. 

Тип модуля ОбОМ 

ООД  ОК 

Уровень модуля BA 

Количество часов в неделю Философия -9 

Психология-9 

Педагогика-9 

Количество кредитов Философия  

3РК/ 5 ECTS 

Психология  

3РК/ 5 ECTS 

Педагогика 

3РК/ 5 ECTS 

Форма обучения Философия очная форма обучения-135 часов 

Психология очная форма обучения -135 

Педагогика очная форма обучения -135 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся о/о – 9 чел, з/о на базе ТиПО –12 чел. 



Пререквизиты модуля «Обществоведение» в общеобразовательной школе 

 

Содержание модуля Философия  

Возникновение культуры мышления. Предмет и 

метод философии. Сознание, душа и язык. Бытие. 

онтология и метафизика. Познание и творчество. 

Образование, наука, техника и технологии. 

Философия человека и ценностный мир. Человек. 

Жизнь и смерть. Смысл жизни. Этика. Философия 

ценностей. Философия свободы. Философия 

искусства. Общество и культура. Философия истории. 

Философия религии. «Мәңгілік ел» и «Рухани 

жаңғыру» – философия нового Казахстана. 

Психология 

Предмет, методы и задачи психологической науки и 

практики. Зарождение и эволюция психики. 
Происхождение и развитие психики человека. 
Психика и деятельность. Психологический анализ 

деятельности. Физиологические и 

психофизиологические теории, оказывающие влияние 

на развитие психологии. Описательная 

характеристика личности человека. Самосознание. 

Психологическая характеристика самосознания как 

психического образования. Психологическая 

характеристика темперамента. Характер как 

психическое свойство. Способности как психические 

свойства. Психологическая характеристика 

потребностно-мотивационной сферы. 

Психологическая характеристика эмоциональной 

сферы. Психология воли. Волевая регуляция. Теории 

личности в психологии. Познавательные психические 

процессы. Ощущения в составе восприятия и 

представления. Психология восприятия. 



Представления. Мышление и воображение. Память. 

Внимание. Организация познавательной сферы 

человека. Сознание человека.  

Педагогика 

Предмет, задачи, функции, основные категории и 

понятия. Взаимосвязь педагогики с другими науками 

о человеке. Методология педагогики и методы 

научно-педагогического исследования. Основные 

факторы развития личности. Общая цель, задачи и 

содержание воспитания. 

Результаты обучения Философия. Цель - формирование у студентов 

целостного  представления о философии как особой 

форме познания мира, об основных ее  разделах, 

проблемах и методах их изучения в контексте 

будущей профессиональной деятельности.  

История Казахстана 

научить студентов воссоздавать объективную картину 

исторического прошлого Казахстана; воспринимать 

историю целостно, со всеми противоречиями, 

героическими и трагическими страницами.  

Знать основные тенденции  развития исторических 

процессов на территории Казахстана; 

- раскрыть главные и общие направления 

исторических процессов, происходившие на 

территории Казахстана и в сопредельных 

государствах, во взаимосвязи и взаимовлиянии; 

Уметь применять научные методы познания в 

профессиональной деятельности; 

-  критически анализировать существующие 

концепции, теории и подходы к изучению процессов 

и явлений; 

-  креативно мыслить и творчески подходить к 

решению новых проблем и ситуаций. 



Иметь навыки применения системных знаний 

мировоззренческого характера; решения стандартных 

научных и профессиональных задач; оценки  

ценностей и норм, основанные на идеалах добра, 

справедливости. 

Психология 

познакомить студентов с основополагающими 

проблемами  психологии.   

Знать: основные понятия и определения, цели, задачи и 

содержание психологии, теоретические основы 

психологической науки 

Уметь: сопоставлять, анализировать психологические 

явления и факты, самостоятельно применять на практике 

полученные знания по психологии в организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Иметь навыки:  понимать суть и содержание 

основных психологических понятий и определений; 

самостоятельно оперировать полученными знаниями 

в процессе учебно-познавательной деятельности; 

применять психологические знания. 

Педагогика  

формирование педагогических знаний, лежащих в 

основе конкретных видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится бакалавр 

музыкального образования.  

Знать   методологию науки и методы научно-

педагогического исследования; типы и виды, 

сущность, содержание, цели и задачи, принципы, 

формы и методы воспитания, обучения и 

образования;  структуру педагогической деятельности 

и мышления; типы и виды профессиональных 

педагогических задач, структуру процесс их решения. 

Стремиться к самосовершенствованию 



педагогической деятельности 

Уметь Самостоятельно применять на практике 

полученные знания по педагогике; Проектировать и 

осуществлять педагогический процесс в школе; 

Определять цели и задачи воспитания и обучения 

школьников; Владеть способами активизации 

мыслительной деятельности школьников; 

Использовать на практике новые педагогические 

технологии воспитания и обучения 

Иметь  навыки анализа       педагогической 

деятельности; 

Форма итогового контроля  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 3-4 семестр 

Литература  1.Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания». http://www.akorda.kz. 

2. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. 

Эпоха, равная столетиям» –Астана: Деловой мир 

Астана, 2014. –368 с.  

3Балашов, Лев Евдокимович. Философия [Текст]  : 
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Дата обновления  

 

 

Название модуля и шифр Исполнительский 2 Isp2 

 

Ответственный за модуль Исполнительская подготовка 1 

Закирьянова Ж.Х. ст.преподаватель 

Сольфеджио1 

старший преподаватель  Есютина Марина Павловна,  

Хоровой класс и практикум работы с хором 

Закирьянова Ж.Х. ст.преподаватель 

Дополнительный музыкальный инструмент 

Мужчиль  М.Д. к.ф.н., зав. кафедрой музыки 

Тип модуля ОМС 

Исполнительская подготовка 1 

БД КВ 

Сольфеджио 1 

БД КВ 

Хоровой класс и практикум 

БД КВ 

Дополнительный музыкальный инструмент 



ПД  КВ 

Уровень модуля BA 

Количество часов в неделю Исполнительская подготовка 1 -15 

Сольфеджио1 - 9 

Хоровой класс и практикум- 9 

Дополнительный музыкальный инструмент- 9 

Количество кредитов Исполнительская подготовка 1 

5РК/ 9 ECTS 

Сольфеджио 1 

3РК/ 5 ECTS 

Хоровой класс и практикум 

3РК/ 5 ECTS 

Дополнительный музыкальный инструмент 

3РК/ 5 ECTS 

Форма обучения о/о, з/о на базе ТиПО 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся о/о – 9 чел, з/о на базе ТиПО –12 чел. 

Пререквизиты модуля «Музыка» в общеобразовательной школе 

 

Содержание модуля Исполнительская подготовка1 
Содержание курса включает следующие разделы: 

Техническое освоение произведений. Особенности 

изучения произведений крупной формы. Звуковедение.   

Совершенствование всех видов звуковедения. Метр. 

Смешанные и переменные размеры. Отработка приемов 

передачи 11-дольного и переменного размеров. Темп. 

Различные темпы. Агогические отклонения. Динамика 

Совершенствование приемов передачи различной 

динамики. Смена динамики. Фразировка. Анализ  

произведения  a cappella (письменно) и с сопровождением 

(устно) 
Сольфеджио1 
Содержание курса  включает в себя следующие разделы:  

развитие музыкального слуха, музыкального мышления и 



памяти в объеме подготовки учителя музыки; 

интонационные упражнения; пение: звукоряд различных 

ладов от тоники до тоники, от любой ступени вверх и вниз; 

настройка по камертону; пение ступеней после настройки 

интервалов вверх и вниз, интервальных построений, 

аккордов вверх и вниз от звука и в тональности, 

аккордовых построений в 3,4-голосном простейшем 

изложении, гармонических модуляций, различного типа 

секвенций; ритмические упражнения; ритмический 

диктант; ритмические импровизации; сольфеджирование; 

музыкальный диктант. 

Хоровой класс и практикум работы с хором 
Содержание курса включает следующие разделы: 

хормейстерская и дирижерская подготовка к работе в 

общеобразовательной школе на уроке музыки и 

внеурочное время (хор, ансамбль); знание основ хоровой 

звучности и управление хором; методы вокального 

воспитания в хоровом коллективе; навыки занятий с 

отдельными участниками хора, хоровыми партиями, 

общим хором; хоровые репетиции и концертные 

выступления; теоретическая и методическая подготовка 

дирижера к самостоятельной деятельности; изучение 

школьного репертуара;  методика работы со школьным 

хором. 

Дополнительный музыкальный инструмент 
Содержание курса включает следующие разделы: 

овладение умениями и навыками игры на дополнительном 

музыкальном инструменте или фортепиано; особенности 

исполнительства на изучаемом музыкальном инструменте; 

последовательное и системное накопление приемов игры 

на инструменте; методика работы в процессе освоения 

музыкального произведения; самостоятельная работа над 

музыкальным произведением; художественное исполнение 

произведений из типовой программы по музыке. 

Результаты обучения Исполнительская подготовка1 

профессиональная подготовка будущего учителя музыки, 



обучение его методам и приемам игры на музыкальном 

инструменте и  управление хором, формирование 

комплекса навыков, обеспечивающих умение 

самостоятельно, в процессе дирижирования, и игры на 

музыкальном инструменте передавать идейно – 

художественную ценность музыкального произведения, 

его фактурно – стилистические особенности и специфику. 

Знать историю, теорию, практику владения 

исполнительскими навыками; 

 Уметь раскрыть художественное содержание 

произведений с помощью соответствующих средств 

музыкальной выразительности; 

Иметь навыки самостоятельной работы над 

педагогическим и концертным репертуаром.Дисциплина 

направлена на формирование компетенций в области 

инструментального и вокально-хорового исполнительства. 

 Сольфеджио1 
развитие музыкального слуха, музыкального мышления и 

памяти будущего учителя музыки. Он посвящен развитию 

навыков точного интонирования и   чтения нот с листа.  

Знать основные элементы музыки и особенности их 

взаимодействия; 

Уметь интонировать и определять на слух звукоряды 

ладов, интервалы, аккорды от звука и в ладу;  

Иметь навыки  чтения с листа. 

Хоровой класс и практикум работы с хором 

формирование творческой личности квалифицированного 

музыканта педагога – хормейстера, владеющего методами 

целенаправленного вокально-хорового воспитания и 

музыкально – эстетического развития школьников. В курсе 

студенты учатся  творчески применять научные 

достижения методик работы с детским вокально-хоровым 

коллективом в условиях вариантности программ и 

интеграции методик музыкального образования. На 

занятиях изучается репертуар для работы с детским хором 

на уроках и во внеклассной работе. 



Знать основы хорового  исполнительства; 

Уметь раскрыть художественное содержание 

произведений с помощью соответствующих средств 

музыкальной выразительности; 

Иметь навыки   самостоятельной работы над 

педагогическим и концертным хоровым репертуаром. 

Дополнительный музыкальный инструмент 
на выбранном дополнительном музыкальном инструменте 

– фортепиано, домбре, баяне, аккордеоне, позволяющим 

студентам исполнять произведения разных стилей, эпох и 

направлений различной степени сложности. 

Знать основы музыкального исполнительства; репертуар 

для работы на уроке музыки  и во внеклассной работе; 

Уметь раскрыть художественное содержание 

произведений с помощью соответствующих средств 

музыкальной выразительности; 

Иметь навыки  самостоятельной работы над 

педагогическим и концертным репертуаром. 

 Форма итогового контроля  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 3-4 семестр 

Литература  1.Есютина М.П., Мужчиль М.Д. Тестовые задания по 

музыкально-теоретическим дисциплинам. – У-К, 2017 

2.Жунусов У.Ж. «Домбырам, жүрегiммен үндес 

едiң...». - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

3. Жунусов У.Ж. Інжу (сборник произведений для 

домбры с фортепиано).  - Усть-Каменогорск: Шыгыс 

полиграф, 2015 

4. Жунусов У.Ж. Ұрпақтарға аманат. - Усть-

Каменогорск: Б.П. Аникин ЖК, 2016 

5. Жунусов У.Ж. Шығыс толғауы. - Усть-

Каменогорск, 2017 

6.. Жунусов У.Ж. Достарға. - Усть-Каменогорск, 2017 



6. Думенко, Анатолий Максимович.     Пьесы для 

баяна и аккордеона [] : [ноты] / А. М. Думенко. - М. : 

Владос , 2015. - 102 с. - (Педагогический репертуар 

7. Грибков, Ю. А.     Педагогический репертуар 

аккордеониста (баяниста) [] : учеб. пособие для ДМШ 

и ДШИ / Ю. А. Грибков. - М. : Современная музыка, 

2014. - 103 с. 

8. Хрестоматия по инструментовке для духового 

оркестра [] : учеб. пособие для вузов / сост. А. А. 

Крючков, Ф. И. Такун, А. Ф. Уманец. - М. : 

Современная музыка, 2014. - 409 с 

9.Анисимов А.П Дирижер-хормейстер: учебное 

пособие. – СПб, 2017 

10. Стулова, Галина Павловна.     Хоровое пение. 

Методика работы с детским хором [] : учеб. пособие 

для вузов / Г. П. Стулова. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2014. - 176 с. 

11. Шаймарданова, Т. С. Хороведение [Текст]  : учеб. 

пособие / Т. С. Шаймарданова ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 

2017. - 171 с. 

12. Закирьянова, Ж. Х. Методические рекомендации 

по хоровому дирижированию [Текст]  = Хорды 

дирижерлеу пәнінен әдістемелік нусқаулар : учеб. 

пособие / Ж. Х. Закирьянова, Т. С. Шаймарданова ; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2018. - 109 с. 

13. Черѐмушкина В. Н., Гаммы в удовольствие 

Преодоление технических трудностей в исполнении 

гамм в классе фортепиано ДШИ и ДМШ. 

Методическая разработка. - Челябинск 2014.  

14. Самоучитель игры на фортепиано:пошаговые 

иллюстрации: просто о сложном. – М., 2016 



15. Шевченко, В. А. Ладовое сольфеджио и основы 

ладовой импровизации (диатоника) [Текст] : учебно-

метод. пособие : [в чч.] / В. А. Шевченко. - Астана : 

Фолиант. - Ч. 1. -  2017. - 136 с : нот. 2 

16. Шевченко, В. А. Ладовое сольфеджио и основы 

ладовой импровизации (интонации-интервалы) 

[Текст] : учебно-метод. пособие : [в чч.] / В. А. 

Шевченко. - Астана : Фолиант. - Ч. 2. -  2017. - 136 с : 

нот. - 2 

 

 

Название модуля и шифр Музыкально-теоретический 1MT1 

Ответственный за модуль Мужчиль М.Д., зав. кафедрой, к.ф.н., Дюсупова М.Ш. 

преподаватель 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля BA 

Количество часов в неделю История казахской музыки-4 

Гармония-4 

Количество кредитов 4РК/ 7 ECTS 

 

Форма обучения  о/о, з/о на базе ТиПО 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся о/о – 9 чел, з/о на базе ТиПО –12 чел. 

Пререквизиты модуля Теория музыки 

Содержание модуля История казахской музыки 

Особенности музыки древнетюркского периода. 

Синкретизм музыкальной культуры. Музыкальная 

культура Средневековья. Музыка периода казахского 

ханства. Народно-профессиональная культура 19 

века. Инструментальная музыка. Песенная культура. 

Роль и место музыки древнего периода в казахской 

культуре. Развитие казахской профессиональной 



музыки в 30-е годы 20 века. Казахская 

профессиональная и мировая музыкальная культура в 

годы Великой отечественной войны и 50-е годы. 

Казахская народная мировая  музыка для детей. 
Гармония 

гармония; созвучие; аккорд; трезвучие и его обращения; 

нонаккорд; гармонизация мелодии; перемещение аккорда; 

гармонизация баса; скачки терций; каденции; кадансовый  

квартсекстаккорд; секстаккорды главных трезвучий; 

соединение двух секстаккордов; проходящие и 

вспомогательные квартсекстаккорды; проходящий 

терцквартаккорд; доминантнонаккорд; вводный 

септаккорд; субдоминантсептаккорд; двойная доминанта; 

отклонение; модуляция. 

Результаты обучения История казахской музыки 

дать студентам четкие и систематизированные 

музыкально-исторические знания, необходимые 

школьному учителю музыки в его практической 

работе; научить оперировать этими знаниями в 

музыкальном процессе. 

 Знать : 

основные периоды развития истории музыки; 

основные  жанровые и стилевые особенности 

казахской и мировой музыки;   творчество основных 

представителей казахской и мировой музыкальной 

культуры; 

 знать о жизненном и творческом пути композиторов; 

наиболее ценные  для эстетического воспитания 

молодежи образцы классической музыки 

Уметь: 

 вести пропаганду высоких образцов музыки 

Иметь навыки: определения на слух произведений 

казахской фольклорной, народно-профессиональной,  

профессиональной мировой  музыки и их анализа   



Гармония 

научить студентов понимать глубинные закономерности 

музыкального мышления, разбираться в особенностях 

тонально-гармонического развития как основы 

музыкальной формы.  

Знать о гармонии как одном из важнейших 

выразительных средств музыки; 

Уметь осмысливать глубинные закономерности 

музыкального мышления; 

Иметь навыки  красивого и естественного 

голосоведения, гармонизации мелодии. 

  

Трудоемкость История казахской музыки 

Лекции – 30 ч 

Практические – 30 

СРСП-30 

СРС – 90 

Гармония 

Практические – 60 ч 

СРСП-30 

СРС – 90  

Форма итогового контроля  Экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 3-4 семестр 

Литература  История казахской музыки 

1. Шегебаев, Пернебек.     Казахская музыкальная 



литература: традиционный период [] : учебник / П. 

Шегебаев, С. А. Елеманова. - Астана : Фолиант, 2015. 

- 152 с. 

2.Аязбекова С.Ш. Индивидуальное и общее в устной 

и письменной профессиональной музыке   (на 

примере номадической и оседлой цивилизаций) // 

Role and Ratio of Verbal  and Nonverbal Means of 

Communicanion Against the Background of the 

Increasing Value of  Information and Intensity of its 

Turnover. – London, 2017. – P. 61-64. - [Электронный 

ресурс].- https://gisap.eu/ru/node/121630 

3. Аязбекова С.Ш. Музыка и культурный код казахов 

// Музыкальная культура и национальное сознание: 

глобализация, модернизация, коммуникация: 

Материалы Международной научно-практической 

конференции Казахского национального университета 

искусств в рамках Международного научного форума 

«ASTANA ART-SCIENCE FORUM “Культура, 

искусство и образование в контексте духовного 

возрождения», посвященного 20-летию столицы 

Республики Казахстан Астаны и 20-летию Казахского 

национального университета искусств. – Астана, 

КазҰӨУ, 2018. – 320 б. – С.74-88. - 

https://istina.msu.ru/publications/article/110369102/ 

4. Аязбекова С.Ш. Музыка Вселенной в шаманских 

обрядах, ритуалах и практиках // «Ұлы Дала» II 

гуманитарлық ғылыми форумының материалдары 

(екінші бөлім), Астана: «Ғылым» баспасы, 2017.  – Б. 

52-63. - 

https://istina.msu.ru/publications/article/90012877/ 

5.   Агаева, Фируза.     Творческий путь Абая [] : учеб. 

пособие / Ф. Агаева ; М-во образования 

Азербайджанской Республики. - Баку : [б. и.], 2015. - 

https://istina.msu.ru/publications/article/110369102/
https://istina.msu.ru/publications/article/90012877/


175 с 

6.   Музыкальное наследие Восточного Казахстана [] = 

Шығыс Қазақстанның музыкалық мұрасы : 

[антология] / Акимат ВКО . - [Усть-Каменогрск] : 

[ЖК "Өмір"], [2014?]. - 18 CD. 

Гармония  

1Есютина М.П., Мужчиль М.Д. Тестовые задания по 

музыкально-теоретическим дисциплинам. – У-К, 2017 

2.Чайковский П.И. Руководство к практическому 

изучению гармонии: Учебное пособие.- СПб, 2016 

3.Чайковский П.И. Краткий учебник гармонии. – СПб, 

2016 

4.Римский-Корсаков Н.А. Практический учебник 

гармонии. СПб, 2014 

5. Мягкова С.И. Подбираем аккорды: учебное пособие 

/ С.И. Мягкова; 

Красноярский государственный институт искусств. – 

Красноярск, 2016. – 36 с. 

Дата обновления  

  

Название модуля и шифр Аксиологический  А 

Название модуля и шифр А 

Ответственный за модуль Основы антикоррупционной культуры 
Байркенова Г.Т. 
Религиоведение 

 Ахметжанова К., д.ф.н. 

Тип модуля  МВВК 

Основы антикоррупционной культуры 

БД КВ 

Религиоведение     

БД КВ 

Уровень модуля ВА 



Количество часов в неделю 15    

Количество кредитов Основы антикоррупционной культуры 

3РК/ 5ECTS  

Религиоведение  

2РК/ 3ECTS 

Форма обучения  о/о, з/о на базе ТиПО  

Семестр 4 

Количество обучающихся о/о – 3 чел, з/о на базе ТиПО – 20 чел. 

 Пререквизиты модуля Основы права, Современная история Казахстана 

Содержание модуля Основы антикоррупционной культуры 
Курс «Основы антикоррупционной культуры» направлен 

на изучение понятия антикоррупционной культуры, 

механизмов совершенствования социально-экономических 

отношений, как условий для формирования 

антикоррупционной культуры,  правового 

противодействия развитию коррупции в Республике 

Казахстан; изучение реформ государственного управления, 

направленные на противодействие коррупции,  изучение 

особенностей формирования антикоррупционной 

культуры в различных социальных группах, особенности 

морально-этической ответственности за коррупционные 

деяния в различных сферах, религиозных норм и 

ценностей, как принципов антикоррупционной культуры 

общества, психологические особенности природы 

коррупционного поведения.   

Религиоведение: религия: понятие, структура и функции; 

история религий; национальные религии (индуизм, 

иудаизм); буддизм как мировая религия; возникновение и 

развитие христианства; основы христианского вероучения 

и культа; направления христианства; возникновение, 

развитие и направления ислама; основы мусульманского 

вероучения и культа; религия в современном мире; 

свободомыслие, секуляризация и клерикализация  в 

современном мире и Казахстане. 



 

Результаты обучения Основы антикоррупционной культуры 
формирование знаний, умений и навыков в области 

деятельности, осуществляемой субъектами 

противодействия коррупции по сохранению и укреплению 

в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость 

к коррупции, создание нулевой терпимости к явлению  

коррупции в студенческой среде. 

Знать основные определения антикоррупционной 

культуры, международное и национальное 

законодательство, регулирующее противодействие 

коррупции, основные подходы к формированию 

антикоррупционной культуры в различных социальных 

группах, меры ответственности за коррупционные 

правонарушения в различных сферах. 

Уметь применять полученные знания в анализе, в 

деятельности органов государственного управления по 

формированию антикоррупционной культуры общества в 

части правового и социального противодействия 

коррупции и борьбе с ней как с социальным явлением. 

Иметь навыки умением распознавать коррупцию как 

элемент социально-политической жизни общества в 

международном и национальном контексте, анализом 

деятельности органов государственной власти, 

политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции и принимать в ней участие, 

навыками формирования антикоррупционной культуры в 

различных социальных средах. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в 

области социально-экономических отношений. 

Религиоведение 
развитие у студентов знаний, умений, навыков, 

способностей в области научно-исследовательской 

деятельности. 

Знать  о предмете, методах религиоведения, месте 



религиоведения в системе наук, структуре  

религиоведения, истории  развития данной отрасли 

знания; содержании и формах религиозных 

представлений, культов, институтов, мировых и 

региональных религий, тенденций изменения в 

современных религиях, истории религиозных 

конфессий в Казахстане. 

Уметь разбираться в новых религиозных движениях и 

их классификации. 

Иметь навыки диалога по вопросам 

межконфессиональных отношений, основанного на 

принципах толерантности, патриотизма, уважения к 

традиционным ценностям народов РК; 
Дисциплина направлена на формирование компетенции в 

области методологии музыкального образования. 

Форма итогового контроля  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 4  семестр 

Литература  1. Противодействие коррупции [] : учеб. и 

практикум для академического бакалавриата / под 

ред. Е. В. Охотского. - 2-еизд., испр. - М. : Юрайт, 

2016. - 367 с 

2. Комментарий к закону Республики Казахстан 

"О борьбе с коррупцией" [] / Акад. фин. полиции ; 

НИИ государства и права им. Г. Сапаргалиева ; 

Казахстанский союз юристов. - Астана : АПФ, 2015. - 

194 с 

3.Бисенғали, Л.     Основные вопросы  

противодействия коррупции [] : учебно-методическое 

пособие / Л. Бисенғали, А. А. Базилова ; КазНУ им. 

Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2014. - 

110 с. 



4. Антикоррупционная стратегия Республики 

Казахстан на 2015-2025 годы, утвержденная Указом 

Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 

года № 986 

5. Армстронг, Карен. Иудаизм, христандық пен 

исламдағы 4000 жылдық ізденіс : Құдайтану баяны : 

[оқулық] / К.Армстронг. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 432 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

6. Гуревич П. С. Религиоведение: учебник для 

бакалавров.— М.: Издательство Юрайт, 2014.  

7. Васильев Л.С. История религий. В 2 т. - М.: КДУ, 

2016 

8. Бурова Е.Е.Тренды новой религиозности в 

современном Казахстане (опыт социогуманитарного 

измерения). Монография / Под общ. ред. З. К. 

Шаукеновой.— Алматы: Институт философии, 

политологии и религиоведения КН МОН РК, 2014. 

 
Дата обновления  

 

 

Название модуля и шифр Педагогико-практический  РР 

Ответственный за модуль Тюлюпергенева Р.Ж., к.пс.н. 

Тип модуля  МП 

Уровень модуля BA 

Количество часов в неделю 1 

Форма обучения о/о, з/о на базе ТиПО 

Семестр 3-4 

Количество обучающихся о/о –9 чел, з/о на базе ТиПО – 12 чел. 

Пререквизиты модуля Учебная практика 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


Содержание модуля Учебная работа, участие в проведении 

диагностических процедур, участие в учебно-

методической работе коллектива учебного заведения, 

осуществление  

просветительской деятельности. 

Результаты обучения Цель - закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе изучения 

цикла психологических дисциплин и педагогики. 
Знать   основные требования к работе со 

школьниками и родителями, взаимодействию с 

педагогическим коллективом. 

Уметь провести психологический анализ урока. 

 Иметь  навыки проведения психолого-

педагогического исследования и обследования 

(включая тестовые). 

Формы итогового контроля Отчет 

Дифференцированный зачет 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература  1.Губайдуллина Г.Н. Новые педагогические подходы 

к преподаванию и учению : учеб. пособие / Г. Н. 

Губайдуллина ; М-во образования и науки РК.- Усть-

Каменогорск : Берел, 2016.- 261 с. 22 

2. «Об утверждении Правил организации и 

проведения профессиональной практики и правил 

определения организаций в качестве баз практики». – 

Приказ Министра образования и науки РК от 29 

января 2016 г. №107 

 

Дата обновления  



 

 

 

 

Название модуля и шифр Дополнительный модуль ДМ 

Ответственный за модуль Колкутин А.М., к.п.н., доцент 

Тип модуля  

 

ДМ 

Уровень модуля BA 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 4 РК/ 7 ECTS 

Форма обучения  о/о, з/о на базе ТиПО  

Семестр 3-4 

Количество обучающихся о/о – 9 чел, з/о на базе ТиПО –12 чел. 

Пререквизиты  модуля Физическая культура (1 курс) 

Содержание модуля Физическая культура 

Обучение и совершенствование двигательных умений 

и навыков по видам спорта (легкая атлетика, 

гимнастика, лыжный спорт, баскетбол, волейбол, 

футбол и др.). Методические основы физического 

воспитания: правила составления комплексов 

утренней гигиенической гимнастики; комплекса 

общеразвивающих упражнений с предметами и без 

них, проведение подвижных игр и эстафет. Участие в 

соревнованиях различного уровня (университетских, 

городских, областных, республиканских). 

Основы информационной культуры 

История возникновения информационных ресурсов 

общества. Способы  хранения информации (прошлое, 

настоящее, будущее). Информационные ресурсы 

современного общества. Библиотека - 

информационный центр университета.  Ресурсные 

возможности университетской  библиотеки. Методы 



работы с книгой. Способы переработки информации. 

Результаты обучения Физическая культура: 

Формирование  и совершенствование двигательных 

умений и навыков, основ здорового образа жизни 

студентов, теоретических знаний и методических 

основ физического воспитания, умений применять их 

в процессе жизнедеятельности / 

 Знать: анатомо-физиологические особенности 

организма; технику выполнения физических 

упражнений; основы  здорового  образа  жизни; 

оптимальный  режим   двигательной  активности  и  

работоспособности; основы  физической  и  спортивной  

подготовки; влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья; 

уметь: проводить самоконтроль и оценивать его 

результаты; самостоятельно проводить комплексы 

упражнений; использовать закаливающие процедуры 

при проведении физических упражнений; 

иметь навыки: основ здорового образа жизни, 

обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и физическое самосовершенствование; 

регулирования физической  нагрузки. 

Основы информационной культуры 

-научить  студентов ориентироваться в массивах 

информации, подготовить их к жизни и деятельности 

в условиях информационного общества. 

Знать: базовые понятия основ информатики, 

функциональные возможности операционных систем, 

операционных оболочек, текстовых процессоров, 

электронных таблиц, баз данных и общую 

методологию их использования. 

Уметь ориентироваться в компьютерных системах и 

информационных технологиях, работать в различных 



операционных системах, выбирать программное 

обеспечение для решения разного рода задач, 

применять информационные технологии в науке, 

образовании, экономике и других сферах. 

Иметь навыки практического усвоения современных 

компьютерных технологий на примере социальных 

программ. 

  

Форма итогового контроля  Сдача контрольных нормативов для студентов 

основной и специальной медицинской групп, 

контрольных работ для студентов освобожденных от 

практических занятий по состоянию здоровья / 

дифференцированный зачет 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем 

Продолжительность модуля 2 семестра  

Литература  1.Педагогика физической культуры [] : учеб. для 

вузов / [С. Н. Неверкович, Т. В. Аронова, А. Р. 

Баймурзин и др.] ; под ред. С. Д. Неверковича. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2014. 

 

Дата обновления  

 

  

3 год обучения 

Название модуля и шифр Профессионально-коммуникативный PК 

Ответственный за модуль Методика преподавания музыки 

Дюсупова М.Ш. 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 

Мужчиль М.Д., зав. кафедрой музыки, к.ф.н. 

Профессиональный казахский (русский) язык 

Дюсупова М.Ш. 



 Тип модуля  ОбОМ 

БД ОК 

Уровень модуля BA 

Количество часов в неделю Методика преподавания музыки-9 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык-6 

Профессиональный казахский (русский) язык-6 

Количество кредитов Методика преподавания музыки 

3РК/ 5 ECTS 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 

2РК/ 3 ECTS 

Профессиональный казахский (русский) язык 

2РК/ 3 ECTS 

Форма обучения  

 

о/о, з/о на базе ТиПО  

Семестр 5,6 

Количество обучающихся о/о – 2 чел, з/о на базе ТиПО – 16 чел. 

Пререквизиты модуля Иностранный язык 

Казахский (русский) язык 

Педагогика 

Содержание модуля Методика преподавания музыки 

Методика музыкального школьного образования как 

наука и ее связь с другими научными дисциплинами. 

Музыка-школьный предмет и предмет искусства. 

Урок музыки и его структурные компоненты. 

Музыкальная драматургия урока. Виды музыкальной 

деятельности на уроке музыки и методические 

требования к их разработке. Технология 

планирования и проведения урока музыки. 

Методическая разработка урока музыки. Научно-

методические основы отбора школьного репертуара. 

Типовая программа по музыке. Методические 



особенности и содержание программ по музыке 

«Елим-ай» и «Мурагер». Система оценки знаний 

обучающихся. Современные педагогические 

технологии и интерактивные методики в учебно-

воспитательном процессе на уроке музыки. 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 

на занятиях студенты знакомятся с основами делового 

иностранного языка, необходимой профессиональной 

лексикой, фразеологическими оборотами, терминами, 

которые наиболее часто встречаются в специальной 

литературе и языке общения по специальности, 

читают тексты, содержащие специальную лексику и 

грамматический материал в диалогической и 

монологической речи. 

Профессиональный казахский(русский) язык  

Профессионализмы, профессиональная речь 

специалистов. Научная речь как составляющая 

профессиональной культуры специалиста. Стили 

общения. Типы служебных документов. Культура 

речи специалиста. 

Результаты обучения Методика преподавания музыки 

подготовка будущих учителей музыки к 

профессионально-педагогической работе в 

общеобразовательной школе. 

Знать: основные понятия и термины музыкального 

образования; цели и задачи музыкального воспитания; 

историю развития музыкального воспитания в 

Казахстане; методику построения урока, 

планирование и анализ урока музыки, основные и 

специальные методы музыкального воспитания; виды 

деятельности учащихся и учителя. 

Уметь  подбирать школьный репертуар с точки 



зрения научно-методического подхода; использовать 

в своей работе современные педагогические и  

интерактивные методики в учебно-воспитательном 

процессе на уроке музыки. 

Иметь навыки построения целостного урока музыки; 

разработки и проведения внеклассного музыкального 

мероприятия; 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 

повышение уровня владения иностранным языком у 

студентов, успешно освоивших основную 

образовательную программу бакалавриата по 

соответствующему направлению подготовки и 

овладение необходимыми навыками для решения 

профессиональных задач на иностранном языке, а 

также для дальнейшего профессионального 

самообразования 

Знать особенности профессиональной лексики 

Уметь: 

1) В области аудирования понимать развернутые 

доклады и сообщения на профессиональную тему с 

содержащейся в них аргументацией; учебные, научно-

популярные фильмов на профессиональную тему. 

2) В области чтения понимать профессионально-

ориентированные тексты и официально-деловые 

документы, коммуникативные задачи и авторские 

интенции говорящего, понимать содержательно-

фактуальную и содержательно-концептуальную 

информацию. 

3) В области монологической речи -доступно и 

обстоятельно высказаться по широкому кругу 

профессиональных вопросов, дать аргументация 

собственной профессиональной точки зрения с 



оценкой, замечаниями и пожеланиями. 

4) В области диалогической речи- поучаствовать в 

диалогах с носителями изучаемого языка на 

профессиональную тему. 

5) В области письма - писать тексты официально-

делового, профессионального содержания в 

соответствии с нормами литературного языка 

Иметь навыки оформления результатов научного 

исследования на профессиональном казахском 

(русском) языке. 

Профессиональный казахский(русский) язык  

формирование коммуникативной компетенции 

специалиста, способного решать средствами 

казахского (русского ) языка актуальные задачи 

общения в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

Знать особенности профессиональной лексики 

Уметь: 

1) В области аудирования понимать развернутые 

доклады и сообщения на профессиональную тему с 

содержащейся в них аргументацией; учебные, научно-

популярные фильмов на профессиональную тему. 

2) В области чтения понимать профессионально-

ориентированные тексты и официально-деловые 

документы, коммуникативные задачи и авторские 

интенции говорящего, понимать содержательно-

фактуальную и содержательно-концептуальную 

информацию. 

3) В области монологической речи -доступно и 

обстоятельно высказаться по широкому кругу 

профессиональных вопросов, дать аргументация 

собственной профессиональной точки зрения с 

оценкой, замечаниями и пожеланиями. 



4) В области диалогической речи- поучаствовать в 

диалогах с носителями изучаемого языка на 

профессиональную тему. 

5) В области письма - писать тексты официально-

делового, профессионального содержания в 

соответствии с нормами литературного языка 

Иметь навыки оформления результатов научного 

исследования на профессиональном казахском 

(русском) языке. 

Форма итогового контроля  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 5-6 семестр 

Литература  Методика преподавания музыки 

1. Байбородова, Л. В.     Преподавание музыки в 

начальной школе [] : учеб. пособие для СПО : 

Рекомендовано Учебно-методическим отделом ср. 

проф. образования в качестве учеб. пособия для 

студентов образовательных учреж. СПО / Л. В. 

Байбородова, О. М. Фалетрова, С. А. Томчук. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 172 с. - 

(Профессиональное образование). 

2.  Горчакова, Елена Борисовна.     Музыка [] : учеб. 

для 2 кл. общеобразоват. шк. / Е. Б. Горчакова, Т. Б. 

Плешакова. - Алматы : Алматыкітап, 2017. - 96 с 

3. Музыка [] : нотная хрестоматия для учителей 2 кл. 



общеобразоват. шк. / [сост. Е. Б. Горчакова, Т. Б. 

Плешакова]. - Алматы : Алматыкітап, 2017. - 64 с. : 

4.    Музыка [] : учеб. для 5 кл. общеобразоват. шк. / 

Ш. Б. Кульманова [и др.]. - Алматы : Атамұра, 2017. - 

112 с. 

5.     Музыка [] : нотная хрестоматия для учителей 5 

кл. общеобразоват. шк. / сост. Ш. Б. Кульманова [и 

др.]. - Алматы : Атамұра, 2017. - 72 с. : 

6. Кульманова, Шолпан Бурибаевна.     Музыка [] : 

метод. руководство для учителей 5 кл. общеобразоват. 

шк. / Ш. Б. Кульманова, Б. Р. Сулейменова, И. С. 

Сивакова. - Алматы : Атамұра, 2017. - 144 с. 

7.    Горчакова, Елена Борисовна.     Музыка [] : метод. 

руководство для учителей 2 кл. общеобразоват. шк. / 

Е. Б. Горчакова, Т. Б. Плешакова. - Алматы : 

Алматыкітап, 2017. - CD-ROM. 

8.     Кульманова, Шолпан Бурибаевна.     Музыка [] : 

аудио-идеохрестоматия по предмету "Музыка" для 5 

кл. общеобразоват. шк. / Ш. Б. Кульманова, Б. Р. 

Сулейменова, Н. Б. Мирманов. - Алматы : Атамұра, 

2017. 

9.   Горчакова, Елена Борисовна.     Музыка [] : раб. 

тетр. для 2 кл. общеобразоват. шк. / Е. Б. Горчакова, 

Т. Б. Плешакова. - Алматы : Алматыкітап, 2017. - 72 с. 

10.  Плешакова, Татьяна Борисовна.     Музыка [] : 

методическое пособие для учителей 1 кл. 

общеобразоват. шк. / Т. Б. Плешакова. - Алматы : 

Алматыкітап, 2016. - 120 с. 

11. Садовская , Ирина Алексеевна.     Музыка [] : учеб. 



для 1 кл. общеобразоват. шк. / И. А. Садовская, М. А. 

Уразалиева, Т. Б. Плешакова. - Алматы : 

Алматыкітап, 2016. - 96 с. : 

12.  Безбородова, Людмила Александровна.     

Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях [] : учеб. пособие 

для вузов / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. - СПб. : 

Лань ; СПб. : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 512 с. 

13.     Осеннева, Марина Степановна.     Теория и 

методика музыкального воспитания [] : учеб. для 

вузов / М. С. Осеннева. - 3-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2014. - 272 с. - 

14. Волчек, Ольга Дмитриевна.     Музыка и 

семантика ее звуков [] : учеб. пособие к курсу лекций 

"Музыкальная психология" / О. Д. Волчек ; Санкт-

петербургский институт гуманитарного образования. - 

2-е изд., доп. перераб. - М. : Фолиум, 2014. - 176 с. 

15. Ағабекова, Салтанат Сабитқызы.     Музыкалық 

тәрбие теориясы мен әдістемесі [] : оқу құралы : 

5В010100- "Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу" 

мамандығының студенттеріне арналған / С. С. 

Ағабекова. - Алматы : Эверо, 2015. - 102 бет.  

16. Сүлейменова, Роза Әжімұратқызы.     Музыка 

пәнін оқыту әдістемесі [] : бастауыш сыныптарға 

арналған : оқу-әдістемелік құрал : ҚР Білім және 

ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарына ұсынады / Р. Ә. Сүлейменова, Г. Ғ. 

Жұмалиева. - 3-ші бас., толық., өңд. - Астана : 

Фолиант, 2016. - 248 бет. 



27.  Заманауи әлемдегі музыкалық білім [] : халық 

әртістері ағайынды Абдуллиндердің 100 жылдық 

мерейтойына арналған республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы 

= Музыкальное образование в современном мире : сб. 

материалов респуб. научно-практич. конф. / ред. Б. А. 

Ердембеков. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ "Берел" баспасы, 2016. - 266 бет. 

Профессиональный казахский (русский) язык 

2.  Нургалиева, Сания Айдархановна.     Русский язык. 

Доступно о сложном [] : учеб. пособие / С. А. 

Нургалиева ; М-во образования и науки РК . - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 161 с. 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 

1. Kay, Sue.     New Inside Out [] : Elementary Student's 

Book / S. Kay, V. Jones ; with P. Maggs, C. Smith. - [б. 

м.] : Macmillan, [2017]. - 144 p. + CD-ROM. 

2. McCarter, Sam.  

    Ready for IELTS [] : coursebook / S. McCarter. - [б. 

м.] : Macmillan, [2017]. 

3. English File [] : Elementary Workbook with key / C. 

Latham-Koenig [and other ]. - [third edit.]. - [New York] : 

Oxford University Press, [2018]. - 96 p. : +CD-ROM. 

4.   Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Beginner Student's Book / C. Latham-Koenig, C. 

Oxenden. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University 

Press, [2018]. - 136 p.  

5.   Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 



Beginner Workbook with key / C. Latham-Koenig, C. 

Oxenden, J. Hudson. - [third edit.]. - [New York] : Oxford 

University Press, [2018]. - 72 p. 

6. Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Intermediadate Student's Book / C. Latham-Koenig, C. 

Oxenden. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University 

Press, [2018]. - 168 p. : +CD-ROM.  

7. Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Intermediate Workbook with key / C. Latham-Koenig, C. 

Oxenden, J. Hudson. - [third edit.]. - [New York] : Oxford 

University Press, [2018]. - 86 p. 

8.     Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Intermediadate Plus Student's Book / C. Latham-Koenig, 

C. Oxenden, M. Boyle. - [third edit.]. - [New York] : 

Oxford University Press, [2018]. - 168 p. 

9. Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Intermediate Plus Workbook with key / C. Latham-

Koenig, C. Oxenden, J. Hudson. - [third edit.]. - [New 

York] : Oxford University Press, [2018]. - 86 p.  

10. English File [] : Pre-intermediate Workbook with key 

/ C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New 

York] : Oxford University Press, [2018]. - 95 p. : +CD-

ROIM. 

11.     Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Advanced Student's Book / C. Latham-Koenig, C. 

Oxenden, J. Lambert. - [third edit.]. - [New York] : 

Oxford University Press, [2018]. - 176 p. : +CD-ROM 

12.       English File [] : Advanced Workbook with key / 

C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New 



York] : Oxford University Press, [2018]. - 86 p 

13. Саниязова, Ж. Г.     Профессионально-

ориентированный иностранный язык для неязыковых 

специальностей [] : учеб. пособие / Ж. Г. Саниязова, 

Р. К. Торгаева ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ 

им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-

во ВКГУ, 2015. - 69 с. 

14. Саниязова, Ж. Г.     Тесты по английскому языку 

для неязыковых специальностей [] : сборник тестов / 

Ж. Г. Саниязова, Р. К. Торгаева ; М-во образования и 

науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 80 с. 

15.   Бонк, Наталья Александровна.    Учебник 

английского языка [] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, 

Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.   Ч.1. - 2015. - 

639 с. 

16. Бонк, Наталья Александровна.    Учебник 

английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. 

А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.   Ч. 2. - 2015. - 511 

с. 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Исполнительский 3 Isp3 

Ответственный за модуль Анализ музыкальных произведений 

Мужчиль М.Д., зав. кафедрой, к.ф.н. 

Исполнительская подготовка 2 

Закирьянова Ж.Х., ст. преподаватель 

Хоровой класс и практикум работы с хором 1 

Шаймарданова Т.С., ст. преподаватель 

Дополнительный музыкальный инструмент1 



Дюсупова М.Ш., ст.преподаватель 

Тип модуля  ОМС 

Анализ музыкальных произведений 

БД КВ 

Исполнительская подготовка 2 

БД КВ 

Хоровой класс и практикум работы с хором 1 

БД КВ 

Дополнительный музыкальный инструмент1    

ПД КВ 

Уровень модуля BA 

Количество часов в неделю Анализ музыкальных произведений-9 

Исполнительская подготовка 2-21 

Хоровой класс и практикум работы с хором 1-9 

Дополнительный музыкальный инструмент1-15    

Количество кредитов Анализ музыкальных произведений 

3РК/ 5ECTS  

Исполнительская подготовка 2 

7РК/ 12ECTS 

Хоровой класс и практикум работы с хором 1 

3РК/ 5ECTS 

Дополнительный музыкальный инструмент1 

5РК/ 9ECTS  

Форма обучения  о/о, з/о на базе ТиПО  

Семестр 5,6 

Количество обучающихся о/о – 2 чел, з/о на базе ТиПО – 16 чел. 

Пререквизиты модуля Теория музыки 

Содержание Анализ музыкальных произведений 

Понятие музыкальная форма. Элементы музыкального 

языка и формы. Мелодия. Лад. Гармония. Метроритм. 

Полифония. Функции частей формы. Типы изложения. 

Принципы развития и формообразования. Период и его 

виды. Простые формы: двухчастная, трехчастная. Сложная 

трехчастная форма. Вариационная форма и ее типичные 



свойства. Рондо и ее основные принципы. Сонатная форма 

и ее строение. Рондо-соната. Циклические формы. 

Исполнительская подготовка 2 
Техническое освоение произведений. Особенности 

изучения произведений крупной формы. Звуковедение.   

Совершенствование всех видов звуковедения. Метр. 

Смешанные и переменные размеры. Отработка приемов 

передачи 11-дольного и переменного размеров. Темп. 

Различные темпы. Агогические отклонения. Динамика 

Совершенствование приемов передачи различной 

динамики. Смена динамики. Фразировка. Анализ  

произведения  a cappella (письменно) и с сопровождением 

(устно). 

Хоровой класс и практикум работы с хором 1 
Содержание курса включает следующие разделы: 

хормейстерская и дирижерская подготовка к работе в 

общеобразовательной школе на уроке музыки и 

внеурочное время (хор, ансамбль); знание основ хоровой 

звучности и управление хором; методы вокального 

воспитания в хоровом коллективе; навыки занятий с 

отдельными участниками хора, хоровыми партиями, 

общим хором; хоровые репетиции и концертные 

выступления; теоретическая и методическая подготовка 

дирижера к самостоятельной деятельности; изучение 

школьного репертуара;  методика работы со школьным 

хором. 

Дополнительный музыкальный инструмент1 
Содержание курса включает следующие разделы: 

овладение умениями и навыками игры на дополнительном 

музыкальном инструменте или фортепиано; особенности 

исполнительства на изучаемом музыкальном инструменте; 

последовательное и системное накопление приемов игры 

на инструменте; методика работы в процессе освоения 

музыкального произведения; самостоятельная работа над 

музыкальным произведением; художественное исполнение 

произведений из типовой программы по музыке. 



Результаты обучения Анализ музыкальных произведений 
научить студентов анализировать музыкальные 

произведения в единстве их содержания и формы. В курсе 

изучаются музыкально-выразительные средства и типы их 

взаимодействия. В центре курса – типовые музыкальные 

формы и их выразительные возможности. 

Знать основные музыкально-выразительные средства и 

типы их взаимодействия; о содержании музыкального 

произведения и средствах его выражения; о форме как 

одном из важнейших средств музыкальной 

выразительности; 

Уметь осмысливать музыкальные произведения в 

единстве их содержания и формы; 

Иметь навыки целостного анализа музыкальных 

произведений.    

Дисциплина направлена на формирование компетенции в 

области типовых музыкальных форм. 

Исполнительская подготовка 2 
профессиональная подготовка будущего учителя музыки, 

обучение его методам и приемам игры на музыкальном 

инструменте и  управление хором, формирование 

комплекса навыков, обеспечивающих умение 

самостоятельно, в процессе дирижирования, и игры на 

музыкальном инструменте передавать идейно – 

художественную ценность музыкального произведения, 

его фактурно – стилистические особенности и специфику. 

Знать историю, теорию, практику владения 

исполнительскими навыками; 

Уметь раскрыть художественное содержание 

произведений с помощью соответствующих средств 

музыкальной выразительности;  
Иметь навыки   
иметь  навыки самостоятельной работы над 

педагогическим и концертным репертуаром.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций в 

области инструментального и вокально-хорового 



исполнительства. 

Хоровой класс и практикум работы с хором 1 
формирование творческой личности квалифицированного 

музыканта педагога – хормейстера, владеющего методами 

целенаправленного вокально-хорового воспитания и 

музыкально – эстетического развития школьников. В курсе 

студенты учатся  творчески применять научные 

достижения методик работы с детским вокально-хоровым 

коллективом в условиях вариантности программ и 

интеграции методик музыкального образования. На 

занятиях изучается репертуар для работы с детским хором 

на уроках и во внеклассной работе. 

Знать основы хорового  исполнительства; 

Уметь раскрыть художественное содержание 

произведений с помощью соответствующих средств 

музыкальной выразительности; 

Иметь навыки  самостоятельной работы над 

педагогическим и концертным хоровым репертуаром. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в 

области хорового исполнительства и управления хором. 

Дополнительный музыкальный инструмент1 
обучить основным навыкам игры на выбранном 

дополнительном музыкальном инструменте – фортепиано, 

домбре, баяне, аккордеоне, позволяющим студентам 

исполнять произведения разных стилей, эпох и 

направлений различной степени сложности. 

Знать основы музыкального исполнительства; репертуар 

для работы на уроке музыки  и во внеклассной работе; 

Уметь раскрыть художественное содержание 

произведений с помощью соответствующих средств 

музыкальной выразительности; 

Иметь навыки  самостоятельной работы над 

педагогическим и концертным репертуаром. 

Дисциплина направлена на формирование  компетенции в 

области инструментальной подготовки будущего учителя 

музыки.    



Форма итогового контроля  экзамен 

Учебные мероприятия / курсы учебных 

дисциплин (если есть) 

Анализ музыкальных произведений 

Исполнительская подготовка 2 

Хоровой класс и практикум работы с хором 1 

Дополнительный музыкальный инструмент1    

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 5-6 семестр 

Литература  1.Есютина М.П., Мужчиль М.Д. Тестовые задания по 

музыкально-теоретическим дисциплинам. – У-К, 2017 

2. Мужчиль, М. Д. Сущность музыки [Текст]  : учеб. 

пособие / М. Д. Мужчиль ; М-во образования и науки 

РК ; ВКГУ. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2015. - 129 с. 

3. Жунусов У.Ж. «Домбырам, жүрегiммен үндес 

едiң...». - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

4. Жунусов У.Ж. Інжу (сборник произведений для 

домбры с фортепиано).  - Усть-Каменогорск: Шыгыс 

полиграф, 2015 

5. Жунусов У.Ж. Ұрпақтарға аманат. - Усть-

Каменогорск: Б.П. Аникин ЖК, 2016 

6. Жунусов У.Ж. Шығыс толғауы. - Усть-

Каменогорск, 2017 

7.. Жунусов У.Ж. Достарға. - Усть-Каменогорск, 2017 

8. Думенко, Анатолий Максимович.     Пьесы для 

баяна и аккордеона [] : [ноты] / А. М. Думенко. - М. : 

Владос , 2015. - 102 с. - (Педагогический репертуар 

9. Грибков, Ю. А.     Педагогический репертуар 

аккордеониста (баяниста) [] : учеб. пособие для ДМШ 

и ДШИ / Ю. А. Грибков. - М. : Современная музыка, 

2014. - 103 с. 

10.Анисимов А.П Дирижер-хормейстер: учебное 

пособие. – СПб, 2017 



11. Стулова, Галина Павловна.     Хоровое пение. 

Методика работы с детским хором [] : учеб. пособие 

для вузов / Г. П. Стулова. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2014. - 176 с. 

12.Шаймарданова Т.С. Хороведение. – У-К, 2017 

 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Музыкальная деятельность МD 

 

Ответственный за модуль История мировой музыки 

Есютина М.П.  

Практикум организации музыкальной внеклассной 

работы 

Дюсупова М.Ш. 

Практикум по школьному песенному репертуару 

Нургожина А.Б.  

Тип модуля  ПД КВ 

БД КВ 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю История мировой музыки-12 

Практикум по организации музыкальной внеклассной 

работы-9 

Практикум по школьному песенному репертуару-12 

Количество кредитов История мировой музыки 

4РК/ 7ECTS 

Практикум по организации музыкальной внеклассной 

работы 

3РК/ 5 ECTS 

Практикум по школьному песенному репертуару 

4РК/ 7 ECTS 

Форма обучения  о/о – 2 чел, з/о на базе ТиПО – 16 чел. 

Семестр 5-6 



Количество обучающихся о/о – 3 чел, з/о на базе ТиПО – 20 чел. 

Пререквизиты модуля Теория музыки 

Содержание История мировой музыки 
Содержание курса включает следующие разделы: 

Музыкальное искусство древности. Музыкальное 

искусство средневековья. Музыкальная культура эпохи 

Возрождения. Западно-европейская музыка 17-18 веков: 

оперное искусство, инструментальная музыка, венский 

классицизм. Романтизм в музыке. Реализм в русской 

музыке. Итальянский оперный веризм. Французский 

импрессионизм. Музыка стран Скандинавии. Музыка 20-

21 вв. Модернистские  направления в музыке. Эстрадная 

музыка. Музыка для детей и юношества. 

Практикум по организации музыкальной внеклассной 

работы 
Содержание курса включает в себя следующие разделы:  

Особенности развития современной культуры и искусства. 

Основы организации досуга молодежи и развитие 

дискотечного движения. Основные принципы руководства 

дискотекой. Методика разработки дископрограммы.  

Музыкально-творческая деятельность ведущего дискотеки. 

Техническое оснащение дискотеки. Музыка, пластика и 

хореография в дискотеке. Основные этапы развития 

эстрадного вокально- инструментального музицирования. 

Организация и воспитательная работа в школьном 

вокально-инструментальном ансамбле. Специфика 

аранжировки для ВИА.  Методы и формы проведения 

репетиций.  Подготовка эстрадного концертного 

выступления. Школьный музыкальный театр. Традиции и 

новаторство. Педагогические основы режиссуры. 

Формирование основ практической режиссуры.  Методика 

организации музыкального театра в школе. Методики 

подготовки  и проведения  музыкальной гостиной. 

Методики подготовки и проведения     конкурса  

музыкального исполнительства (караоке). 

Практикум по школьному песенному репертуару 



Содержание курса включает в себя следующие разделы: 

Эскизное ознакомление с песней. Знакомство с авторами 

песен. Работа над мелодией песни: сольфеджирование, 

чистота интонирования, фразировка, вокальное 

произношение текста песни, выразительное исполнение. 

Работа над аккомпанементом: чтение с листа, игра в 

соответствии с авторской интерпретацией. 

Аккомпанирование: собственному исполнению, солисту, а 

также группе исполнителей или классному хору. 

Художественное исполнение песни наизусть под 

собственный аккомпанемент. Подбор по слуху мелодии 

песни. Транспонирование. 

Результаты обучения История мировой музыки 
изучение в историко-хронологическом порядке явлений 

творческого наследия композиторов мировой классики 

прошлого и современности. Он направлен на создание у 

студентов представления о музыкальном искусстве как о 

целостном, исторически развивающемся явлении, 

неразрывно связанном с социально-историческим 

процессом. В курсе изучаются исторические 

закономерности формирования, развития и социальной 

обусловленности различных жанров классической музыки; 

жизненные и творческие пути композиторов; наиболее 

ценные  для эстетического воспитания молодежи образцы 

классической музыки. 

Знать об особенностях развития мировой музыки и 

осмыслении этих вопросов  в музыковедении, 

Уметь анализировать произведения мировой классики 

Иметь навыки пропаганды серьезной музыки среди 

молодежи.  
Дисциплина направлена на формирование компетенции в 

области закономерностей исторического развития 

музыкальной культуры. 

Практикум по организации музыкальной внеклассной 

работы 

формирование педагогических знаний, лежащих в 



основе конкретных видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится бакалавр 

музыкального образования.  

Знать   методологию науки и методы научно-

педагогического исследования; типы и виды, 

сущность, содержание, цели и задачи, принципы, 

формы и методы воспитания, обучения и 

образования;  структуру педагогической деятельности 

и мышления; типы и виды профессиональных 

педагогических задач, структуру процесс их решения. 

Стремиться к самосовершенствованию 

педагогической деятельности 

Уметь Самостоятельно применять на практике 

полученные знания по педагогике; Проектировать и 

осуществлять педагогический процесс в школе; 

Определять цели и задачи воспитания и обучения 

школьников; Владеть способами активизации 

мыслительной деятельности школьников; 

Использовать на практике новые педагогические 

технологии воспитания и обучения 

Иметь  навыки анализа       педагогической 

деятельности; 

Практикум по школьному песенному репертуару 
формирование у студентов умений и навыков, 

позволяющих шире использовать голос и инструмент в 

будущей практической деятельности.  

Знать основы работы над произведениями школьного 

репертуара; особенности вокально-хоровой работы в 

школе, произведения школьного репертуара; 

Уметь применять различные методики разучивания 

произведений с детским хором; 

Иметь  навыки самостоятельной работы над 

педагогическим и концертным репертуаром ;игры на 

музыкальном инструменте, чтения с листа и 



транспонирования, пения под собственный 

аккомпанемент; подбора по слуху мелодии и 

аккомпанемента песен  школьного репертуара.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции в 

области песенного репертуара, используемого в процессе 

классной и внеклассной работы в общеобразовательной 

школе.  

Форма итогового контроля   

экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 6 семестр 

Литература  1.Есютина М.П., Мужчиль М.Д.Тесты по музыкально-

историческим дисциплинам. –У-К, 2018 

2. Мужчиль, М. Д. Сущность музыки [Текст]  : учеб. 

пособие / М. Д. Мужчиль ; М-во образования и науки 

РК ; ВКГУ. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2015. - 129 с 

3. Осеннева, М. С. Теория и методика музыкального 

воспитания [Текст]  : учеб. для вузов / М. С. Осеннева. 

- 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 272 с. 3 

4. Сборник лучших песен о Великой Отечественной 

войне [] / М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2015. - CD-

ROM. 

5. Музыка [] : нотная хрестоматия для учителей 2 кл. 

общеобразоват. шк. / [сост. Е. Б. Горчакова, Т. Б. 

Плешакова]. - Алматы : Алматыкітап, 2017. - 64 с. : 

6.    Музыка [] : учеб. для 5 кл. общеобразоват. шк. / 

Ш. Б. Кульманова [и др.]. - Алматы : Атамұра, 2017. - 

112 с. 

7.     Музыка [] : нотная хрестоматия для учителей 5 

кл. общеобразоват. шк. / сост. Ш. Б. Кульманова [и 

др.]. - Алматы : Атамұра, 2017. - 72 с. : 



8. Кульманова, Шолпан Бурибаевна.     Музыка [] : 

аудио-видеохрестоматия по предмету "Музыка" для 5 

кл. общеобразоват. шк. / Ш. Б. Кульманова, Б. Р. 

Сулейменова, Н. Б. Мирманов. - Алматы : Атамұра, 

2017. 

  

 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Музыкальная деятельность MD 

 

Ответственный за модуль Есютина М.П., старший преподаватель, Закирьянова 

Ж.Х., старший преподаватель 

Тип модуля  ПД КВ 

БД КВ 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю История хорового исполнительства-9 

Хоровая литература-12 

Зарубежная музыкальная литература-12 

Количество кредитов История хорового исполнительства 

3РК/ 5ECTS 

Хоровая литература 

4\РК/ 7ECTS 

Зарубежная музыкальная литература 

4РК/ 7ECTS 

Форма обучения  о/о, з/о на базе ТиПО  

Семестр 5-6 

Количество обучающихся о/о – 3 чел., з/о на базе ТиПО – 20 чел. 

Пререквизиты модуля Теория музыки 

 

Содержание История хорового исполнительства 
Хоровое исполнительство Древнего мира и Древней 

Греции. Хоровое исполнительство Западной Европы и 



Византии в Средние века. Певческое искусство эпохи 

Возрождения. Западноевропейское певческое искусство 17 

– 18 веков. Зарубежное хоровое исполнительство в 19-20 вв. 

Хоровая культура современного периода. Детское 

хоровое исполнительство. Хоровое исполнительство на 

современном этапе. 

Хоровая литература 
Казахская народная песня в хоровой обработке. Оперно-

хоровой жанр в творчестве композиторов Казахстана. 

Кантатно-ораториальный жанр. Оригинальные хоры 

казахских композиторов. Русская народная песня в 

подлиннике и хоровой обработке. Оперные хоры 

композиторов-классиков. Самостоятельные хоры русских 

композиторов. Оригинальные хоры современных 

композиторов. Зарубежная хоровая классика. 

Зарубежная музыкальная литература 
Содержание курса включает в себя следующие разделы: 

Творчество западно-европейских  композиторов.  Русская  

классическая  музыка 18 - начала 20  вв. Музыкальная 

литература  20-21 века. 

Результаты обучения История хорового исполнительства 
 помочь будущему специалисту понять исторические 

закономерности возникновения и развития музыкального 

искусства и ориентироваться в современном культурном 

пространстве. 

Знать об эстетической ценности хорового искусства, его 

общественной функции, формах и методах его участия в 

общественной жизни, взаимосвязи с другими видами 

искусства и формами общественного сознания; 

Уметь ориентироваться в сложном, многообразном и 

пестром мире современного исполнительского искусства;  

Иметь навыки анализа хорового исполнительства и 

интерпретации хоровых произведений. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в 

области исторических закономерностей становления и 

развития хорового исполнительства. 



Хоровая литература 
подготовка студентов к практической работе в школе. 

Знать лучшие образцы хоровой музыки различных 

жанров и стилей; 

Уметь отбирать хоровые произведения для практической работы с 

хором; 

Иметь  навыки владения методом всестороннего 

анализа хоровых произведений в пределах, необходимых 

для исполнительской и педагогической практики. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в 

области  отечественной и зарубежной музыки в хоровом 

жанре. 

Зарубежная музыкальная литература 
формирование музыкально-исторического мышления 

студентов. 

Знать  о творчестве зарубежных композиторов и 

музыковедов. 

Уметь определять содержание и особенности 

музыкального языка, жанрово-стилевые особенности 

музыкальных произведений зарубежных композиторов, 

давать им художественно-эстетическую оценку 

Иметь  навыки работы с клавиром, партитурой, 

справочной музыкальной литературой, обобщения 

материала на основе изучения разных источников,  

выступления перед аудиторией с докладами. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в 

области  зарубежной музыкальной культуры. 

Форма итогового контроля  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля  6 семестр 

Литература  1.Шаймарданова Т.С. Хороведение. – У-К, 2017 

2. Закирьянова, Ж. Х. Методические рекомендации по 

хоровому дирижированию [Текст]  = Хорды 

дирижерлеу пәнінен әдістемелік нусқаулар : учеб. 



пособие / Ж. Х. Закирьянова, Т. С. Шаймарданова ; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2018. - 109 с. - 26 

3.Есютина М.П., Мужчиль М.Д.Тесты по музыкально-

историческим дисциплинам. –У-К, 2018 

 

Дата обновления  

 

 

 

Название модуля и шифр Педагогико-практический  РР 

Ответственный за модуль Дюсенбаева А.Т., к.п.н., Есютина М.П., Закирьянова 

Ж.Х. 

Тип модуля  МП 

Уровень модуля BA 

Количество часов в неделю 1 

Форма обучения о/о, з/о на базе ТиПО 

Семестр 5-6 

Количество обучающихся о/о –2 чел, з/о на базе ТиПО – 16 чел. 

Пререквизиты модуля Учебная практика 

Содержание модуля Знакомство с образовательным учреждением. Беседа с 

представителем администрации ОУ.  Беседа с 

учителем музыки. Изучение материала кабинета 

музыки Знакомство с классом Наблюдение уроков 

музыки. Наблюдение уроков в прикрепленном классе.  

Осуществление воспитательной работы в классе: 

беседы, игры, прогулки с учащимися. Подготовка и 

проведение внеклассного мероприятия. Подготовка 

отчетной документации по практике Подготовка к 

выступлению на итоговой конференции. 

Результаты обучения Цель - знакомство с общей постановкой учебно-

воспитательной работы и с системой музыкальной 

воспитательной работы в общеобразовательном 



учреждении. 

Знать   основные требования к работе со 

школьниками и родителями, взаимодействию с 

педагогическим коллективом. 

Уметь организовывать сотрудничество обучающихся 

и воспитанников. 

 Иметь  навыки использования отечественного и 

зарубежного опыта организации культурно-

просветительской деятельности. 

Формы итогового контроля Отчет 

Дифференцированный зачет 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература  1.Рачина Б. С.Р Педагогическая практика: подготовка 

педагога-музыканта:Учебно-методическое пособие. — 

СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», 2015. — 512 с. 

2. Урунбасарова, Э. А.     Этика и культура общения 

педагога [] : [учеб. пособие] / Э. А. Урунбасарова ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. 

3. «Об утверждении Правил организации и 

проведения профессиональной практики и правил 

определения организаций в качестве баз практики». – 

Приказ Министра образования и науки РК от 29 

января 2016 г. №107 

 

Дата обновления  

 

 

Название модуля и шифр Инновационные подходы в обучении IPO 



Ответственный за модуль Паньшина Татьяна Викторовна,к.п.н., доцент 

Тип модуля  БД КВ 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3РК/ 5ECTS 

 

Форма обучения о/о, з/о на базе ТиПО  

Семестр 5 

Количество обучающихся о/о – 2 чел, з/о на базе ТиПО – 16 чел. 

Пререквизиты модуля Педагогика 

 

Содержание Содержание курса включает следующие разделы: 

Новые подходы в преподавании и обучении. 

Обучение критическому мышлению. Оценивание для 

обучения и оценивание обучения.  Использование 

ИКТ в преподавании и обучении. Обучение 

талантливых и одаренных учеников. Преподавание и 

обучение в соответствии с возрастными 

особенностями учеников. Управление и лидерство в 

обучении.  
 

Результаты обучения Целью курса  является формирование 

профессиональных компетенций у студентов на 

основе обучения их современным теориям и 

технологиям образования и создание условия для 

формирования нового педагогического мышления на 

основе расширения общего научного кругозора 

студентов в области образовательных технологий.  

В результате освоения данной дисциплины студент 

должен  

знать: 

методологию формирования понятия «образование»; 

современные тенденции развития образовательной 



системы; 

современные концепции теории обучения; 

организационную цель включения задания в учебный 

процесс; 

современные теории и технологии образования. 

уметь:  

использовать различные источники информации с 

целью совершенствования профессионального 

мастерства; 

выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития с учетом 

инновационных тенденций в современном 

образовании. 

Владеть навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала. 

Форма итогового контроля  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература  1. Губайдуллина, Г. Н.     Новые педагогические 

подходы к преподаванию и учению [] : учеб. пособие / 

Г. Н. Губайдуллина ; М-во образования и науки РК ; 

ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел 

: Изд-во ВКГУ, 2016. - 261 с. 

2.   Завалко, Надежда Александровна.     Современные 

педагогические технологии [] : [учеб. для вузов] / Н. 

А. Завалко, С. Г. Сахариева. - Алматы : Эверо, 2015. - 

304 с 



3.  Карменова, М. А.     Инновационные технологии в 

образовании [] : учебно-методическое пособие / М. А. 

Карменова, М. Шошак, Г. Б. Сарсенгалиева ; М-во 

образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - 

Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 169 

с. 

 

Дата обновления  

 

 

 

4 год обучения 

Название модуля и шифр Исполнительский 4 Isp4 

 

 

Ответственный за модуль Хоровой класс и практикум работы с хором 2 

Шаймарданова Т.С., ст. преподаватель 

Исполнительское мастерство учителя музыки  

Закирьянова Ж.Х. ст. преподаватель, Дюсупова М.Ш., 

ст. преподаватель 

Анализ музыкальных произведений 

Мужчиль М.Д., к.ф.н., доцент 

Тип модуля  ОМС  

Хоровой класс и практикум работы с хором 2 

БД  КВ 

Исполнительское мастерство учителя музыки 

ПД  ОК 

Анализ музыкальных произведений БД КВ 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю Хоровой класс и практикум работы с хором 2-9 

Исполнительское мастерство учителя музыки)-9 

Анализ музыкальных произведений -9 

Количество кредитов Хоровой класс и практикум работы с хором 2 



3РК/ 75 ECTS 

Исполнительское мастерство учителя музыки 

3РК/ 5 ECTS 

Анализ музыкальных произведений 

3РК/ 5 ECTS 

Форма обучения  о/о, з/о на базе ТиПО  

Семестр 7 

Количество обучающихся о/о – 3 чел. 

Пререквизиты модуля Теория музыки 

Содержание Хоровой класс и практикум работы с хором 2 
Содержание курса включает следующие разделы: 

хормейстерская и дирижерская подготовка к работе в 

общеобразовательной школе на уроке музыки и 

внеурочное время (хор, ансамбль); знание основ хоровой 

звучности и управление хором; методы вокального 

воспитания в хоровом коллективе; навыки занятий с 

отдельными участниками хора, хоровыми партиями, 

общим хором; хоровые репетиции и концертные 

выступления; теоретическая и методическая подготовка 

дирижера к самостоятельной деятельности; изучение 

школьного репертуара;  методика работы со школьным 

хором. 

 Исполнительское мастерство учителя музыки  

Инструментальное исполнительство как вид 

творческой деятельности. Формирование технических 

умений и навыков игры на инструменте в процессе 

освоения музыкального произведения. Овладение 

художественным репертуаром, включающим 

произведения разных жанров, форм, стилей и 

направлений. Овладение навыками чтения нотного 

текста с листа и подбора на слух аккомпанемента. 

Создание школьного репертуарного фонда  для 

будущей самостоятельной работы. Свободное 

использование инструмента в разных видах 



деятельности на уроке музыки и во внеклассной 

работе. 

Дирижерский аппарат. Подготовка дирижерского 

аппарата к овладению техникой дирижирования. 

Принципы дирижерских движений. Освоение 

дирижерских умений и навыков. Дирижирование 

произведениями с сопровождением и без 

сопровождения инструмента. Последовательное 

освоение дирижерской техники на произведениях 

разной сложности, объема и фактуры. Работа над 

хоровой партитурой. Овладение навыками 

исполнения хоровой партитуры на инструменте, 

приближенного к хоровому пению. Работа со 

школьными песнями. Подготовка к работе с детским 

хором.  

Анализ музыкальных произведений 
Понятие музыкальная форма. Элементы музыкального 

языка и формы. Мелодия. Лад. Гармония. Метроритм. 

Полифония. Функции частей формы. Типы изложения. 

Принципы развития и формообразования. Период и его 

виды. Простые формы: двухчастная, трехчастная. Сложная 

трехчастная форма. Вариационная форма и ее типичные 

свойства. Рондо и ее основные принципы. Сонатная форма 

и ее строение. Рондо-соната. Циклические формы. 

Результаты обучения Хоровой класс и практикум работы с хором 2 
формирование творческой личности квалифицированного 

музыканта педагога – хормейстера, владеющего методами 

целенаправленного вокально-хорового воспитания и 

музыкально – эстетического развития школьников. В курсе 

студенты учатся  творчески применять научные 

достижения методик работы с детским вокально-хоровым 

коллективом в условиях вариантности программ и 

интеграции методик музыкального образования. На 

занятиях изучается репертуар для работы с детским хором 

на уроках и во внеклассной работе. 



Знать  основы хорового  исполнительства; 

Уметь раскрыть художественное содержание 

произведений с помощью соответствующих средств 

музыкальной выразительности; 

Иметь навыки  самостоятельной работы над 

педагогическим и концертным хоровым репертуаром. 
Дисциплина направлена на формирование компетенции в 

области хорового исполнительства и управления хором. 

Исполнительское мастерство учителя музыки 

(основной музыкальный инструмент) 

воспитание широко образованных музыкантов, 

владеющих основными навыками игры на 

музыкальном инструменте, способных раскрыть 

художественное содержание произведений с 

помощью соответствующих средств музыкальной 

выразительности, имеющих необходимые навыки 

самостоятельной работы над педагогическим и 

концертным репертуаром, готовых к практической и 

исполнительской деятельности. 

Знать  основы музыкального исполнительства; 

основные понятия, термины, касающиеся 

музыкального исполнительства,  исполнительские 

приемы;   наиболее типичные черты  

инструментальной и вокально-хоровой музыки 

разных стилей, эпох, национальных школ, 

художественных направлений;  репертуар для работы 

на уроке музыки  и во внеклассной работе;  методику 

работы  над музыкальным произведением. 

Уметь раскрыть художественное содержание 

произведений с помощью соответствующих средств 

музыкальной выразительности. 

Иметь  навыки самостоятельной работы над 

педагогическим и концертным репертуаром 

формирование у студентов системы глубоких и 



разносторонних знаний, умений и навыков по 

практическому применению дирижирования на 

уроках музыки и в  управлении школьным хором, 

овладение разнообразными средствами общения с 

хором, развитие интерпретаторских способностей, 

подготовка их к музыкально-педагогической и 

просветительской деятельности. 

Исполнительское мастерство учителя музыки 

(дирижирование хором) 

Знать  основы музыкального исполнительства; 

основные понятия, термины, касающиеся 

музыкального исполнительства,  исполнительские 

приемы;   наиболее типичные черты  

инструментальной и вокально-хоровой музыки 

разных стилей, эпох, национальных школ, 

художественных направлений;  репертуар для работы 

на уроке музыки  и во внеклассной работе;  методику 

работы  над музыкальным произведением. 

Уметь раскрыть художественное содержание 

произведений с помощью соответствующих средств 

музыкальной выразительности. 

Иметь  навыки самостоятельной работы над 

педагогическим и концертным репертуаром. 

Анализ музыкальных произведений 
научить студентов анализировать музыкальные 

произведения в единстве их содержания и формы. В курсе 

изучаются музыкально-выразительные средства и типы их 

взаимодействия. В центре курса – типовые музыкальные 

формы и их выразительные возможности. 

Знать основные музыкально-выразительные средства и 

типы их взаимодействия; о содержании музыкального 

произведения и средствах его выражения; о форме как 

одном из важнейших средств музыкальной 

выразительности; 



Уметь осмысливать музыкальные произведения в 

единстве их содержания и формы; 

Иметь навыки целостного анализа музыкальных 

произведений.    

Дисциплина направлена на формирование компетенции в 

области типовых музыкальных форм. 

 

Форма  итогового контроля  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 7 семестр 

Литература  1.Есютина М.П., Мужчиль М.Д. Тестовые задания по 

музыкально-теоретическим дисциплинам. – У-К, 2017 

2.Жунусов У.Ж. «Домбырам, жүрегiммен үндес 

едiң...». - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

3. Жунусов У.Ж. Інжу (сборник произведений для 

домбры с фортепиано).  - Усть-Каменогорск: Шыгыс 

полиграф, 2015 

4. Жунусов У.Ж. Ұрпақтарға аманат. - Усть-

Каменогорск: Б.П. Аникин ЖК, 2016 

5. Жунусов У.Ж. Шығыс толғауы. - Усть-

Каменогорск, 2017 

6.. Жунусов У.Ж. Достарға. - Усть-Каменогорск, 2017 

7. Думенко, Анатолий Максимович.     Пьесы для 

баяна и аккордеона [] : [ноты] / А. М. Думенко. - М. : 

Владос , 2015. - 102 с. - (Педагогический репертуар 

8. Грибков, Ю. А.     Педагогический репертуар 

аккордеониста (баяниста) [] : учеб. пособие для ДМШ 

и ДШИ / Ю. А. Грибков. - М. : Современная музыка, 

2014. - 103 с. 

9. Хрестоматия по инструментовке для духового 

оркестра [] : учеб. пособие для вузов / сост. А. А. 

Крючков, Ф. И. Такун, А. Ф. Уманец. - М. : 

Современная музыка, 2014. - 409 с 



10.Анисимов А.П Дирижер-хормейстер: учебное 

пособие. – СПб, 2017 

11. Стулова, Галина Павловна.     Хоровое пение. 

Методика работы с детским хором [] : учеб. пособие 

для вузов / Г. П. Стулова. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2014. - 176 с. 

12.Шаймарданова Т.С. Хороведение. – У-К, 2017 

 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Современные формы музицирования SPhM 

 

 

Ответственный за модуль Ананьев Ю.Д. ст.преподаватель; 

Нургожина А.Б. доцент 

Мужчиль М.Д. зав. кафедрой, к.ф.н. 

Тип модуля  МВОС 

ПД КВ 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю Современные музыкальные технологии-9 

Эстрадное пение-9 

Современная музыкальная культура-9 

Количество кредитов 3РК/ 5ECTS 

Форма обучения  о/о, з/о на базе ТиПО  

Семестр 7 

Количество обучающихся о/о – 3 чел, з/о на базе ТиПО – 20 чел. 

Пререквизиты модуля Теория музыки, Постановка голоса 

Содержание Современные музыкальные технологии 
Содержание курса:  Знакомство с музыкальным 

оборудованием. Основы работы с компьютером. 

Настройка и подключение внешних источников звука. 

Запись и сохранение звука в компьютере в разных 

форматах. Знакомство с нотным редактором FINALE. 



Работа с музыкальной программой SOUND FORGE. 

Система  MIDI и аранжировка на синтезаторах. 

Программы сведения  MIDI и звука в  CUBASE. 

Виртуальные встраиваемые модули обработки звука. 

Звуковые эффекты в CUBASE. 

Эстрадное пение 
Формирование и совершенствование практических 

навыков певческого голосообразования под руководством 

педагога – вокалиста. Вооружение студентов вокально-

педагогическими знаниями для выработки эстрадной 

манеры пения. Пение эстрадной песни под фонограмму. 

Пение эстрадной песни под  собственный аккомпанемент 

на фортепиано.  Пение детской  песни под фонограмму. 

Обучение методике работы с детскими голосами. 

Подготовка мультимедийной презентации о творческой 

деятельности звезд зарубежной и казахстанской эстрады. 

Современная музыкальная культура 
Основные музыкально-художественные направления в 

культуре 20-21 века. Развитие основных музыкальных 

жанров – оперы, симфонии, кантаты, оратории и др. – в 

современную эпоху. Отечественная музыкальная культура 

20-21 века. Современная музыкальная культура ближнего 

и дальнего зарубежья. Творчество крупнейших 

представителей современной культуры: Жубановой, 

Рахмадиева, Кужамьярова, Прокофьева, Шостаковича, 

Хачатуряна, Свиридова, Щедрин, Гершвина, Вила-Лобоса, 

Уэббера и др. 

Результаты обучения Современные музыкальные технологии 
научить использовать современные музыкально-

компьютерные технологии на уроке музыки. В задачи 

курса входит формирование  умений записи фонограммы, 

как с голосом, так и без голоса, редактирования 

фонограммы, переведения из аналогового формата в 

цифровой,  набора нотного текста на компьютере,  записи 

CD-дисков. Студенты осваивают нотный редактор 

FINALE, программу CUBASE и др. 



Знать  историко-теоретические и практические основы  

применения музыкально-компьютерных технологий; 

Уметь использовать музыкально-компьютерные 

технологии на уроке музыки; 

Иметь  навыки записи фонограммы, создания 

собственных композиций, создания аранжировок, 

цифровой звукозаписи.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции в 

области музыкально-компьютерных технологий.   

Эстрадное пение 
«Эстрадное пение» - научить студента владеть голосам на 

профессиональном уровне. Студенты учатся петь, 

аккомпанируя себе в удобной тональности на инструменте, 

и  под минус фонограмму.  

Знать  основы эстрадного  исполнительства; наиболее 

типичные черты   эстрадной музыки; 

Уметь исполнить эстрадную песню под фонограмму, под  

собственный аккомпанемент на фортепиано, детскую  

песню под фонограмму; раскрыть художественное 

содержание произведений с помощью соответствующих 

средств музыкальной выразительности; 

Иметь  навыки певческого голосообразования на основе 

правильного дыхания, оптимального использования 

регистров и сознательного регулирования работы 

артикуляционного аппарата. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в 

области эстрадного исполнительства.  

Современная музыкальная культура 
: изучение закономерностей развития и наиболее 

ярких явлений музыкальной культуры 20-21 века. 

Знать об особенностях развития современной музыки и 

осмыслении этих вопросов  в музыковедении; 

Уметь пропагандировать серьезную музыку среди 

молодежи; 

Иметь  навыки определения на слух произведений 



современной музыки и их анализа. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в 

области современного творческого процесса.  

Форма итогового контроля  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 7 семестр 

Литература  1.Есютина М.П., Мужчиль М.Д.Тесты по музыкально-

историческим дисциплинам. –У-К, 2018 

2.Пирязева Е.Н.  Особенности музыкального развития 

школьников в процессе освоения и применения 

навыков звукорежиссуры в творческой деятельности./ 

Педагогика искусства. – 2018. - №4. - http://www.art-

education.ru/  

3. Апасов А.А. Цифровые технологии как средство 

формирования обобщенных способов действия 

студентов в процессе музыкального 

творчества.//Педагогика искусства. – 2015. - №1 - 

http://www.art-education.ru  

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Искусствоведческий Isk 

 

Ответственный за модуль Хороведение 

Шаймарданова Т.С. ст. преподаватель 

Основы компьютерной аранжировки  

Ананьев Ю.Д., старший преподаватель 

Теория и история искусства  

Мужчиль М.Д. к.ф.н. 

Тип модуля  ПД КВ 

http://www.art-education.ru/pedagogika-iskusstva-41
http://www.art-education.ru/pedagogika-iskusstva-41
http://www.art-education.ru/


Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю Хороведение-9 

Основы компьютерной аранжировки-9 

Теория и история искусства-9 

Количество кредитов 3РК/ 5ECTS 

Форма обучения о/о, з/о на базе ТиПО  

Семестр 7 

Количество обучающихся о/о – 3 чел, з/о на базе ТиПО – 20 чел. 

Пререквизиты модуля Теория музыки, история мировой музыки 

Содержание Хороведение 
Работа над хоровой партитурой. Овладение навыками 

исполнения хоровой партитуры на инструменте, 

приближенного к хоровому пению. Работа со школьными 

песнями. Подготовка к работе с детским хором. 

Основы компьютерной аранжировки 
получение студентами представления о музыкально-

компьютерных программах и их возможностях  

Теория и история искусства 
формирование целостного представления об искусстве как 

форме общественного сознания, логике его развития в 

исторической перспективе, о его месте в жизни общества и 

каждого человека. 

Результаты обучения Хороведение 
формирование целостного представления об искусстве как 

форме общественного сознания, логике его развития в 

исторической перспективе, о его месте в жизни общества и 

каждого человека. 

Знать об особенностях развития искусства и осмыслении 

этих вопросов  в искусствоведении; 

Уметь: вести пропаганду высоких образцов мирового  

искусства; 

Иметь навыки анализа произведений мировой классики.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции в 

области художественной жизни общества.        

Основы компьютерной аранжировки 



получение студентами представления о музыкально-

компьютерных программах и их возможностях  

Знать технические характеристики наиболее 

распространенных  типов музыкального оборудования и 

комплектующих; 

Уметь набирать и  редактировать нотный материал; 

Иметь навыки работы в программах: Sound Forge, 

Nuendo и аналогичных им Audio и Midi редакторах. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в 

области музыкально-компьютерных  программ.   

Теория и история искусства 
формирование целостного представления об искусстве как 

форме общественного сознания, логике его развития в 

исторической перспективе, о его месте в жизни общества и 

каждого человека. 

Знать об особенностях развития искусства и осмыслении 

этих вопросов  в искусствоведении; 

Уметь вести пропаганду высоких образцов мирового  

искусства; 

Иметь навыки анализа произведений мировой классики.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции в 

области художественной жизни общества.        

Форма итогового контроля  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 7 семестр 

Литература  Хороведение 

1.Анисимов А.П Дирижер-хормейстер: учебное 

пособие. – СПб, 2017 

2.Стулова, Галина Павловна.     Хоровое пение. 

Методика работы с детским хором [] : учеб. пособие 

для вузов / Г. П. Стулова. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2014. - 176 с. 



3.Шаймарданова Т.С. Хороведение. – У-К, 2017 

4. Яковлев, Евгений Георгиевич.     Эстетика [] : учеб. 

пособие для вузов / Е. Г. Яковлев. - М. : КНОРУС, 

2015. - 444 с. 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Педагогико-практический PP 

 

Ответственный за модуль ст. преподаватель  Есютина М.П.,ст. преподаватель 

Закирьянова Ж.Х. 

Тип модуля  МП 

 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю 10 недель 

Количество кредитов 10РК/ 11ECTS 

 

Форма обучения  о/о, з/о на базе ТиПО  

Семестр 8 

Кол-во обучающихся о/о – 3 чел, з/о на базе ТиПО – 20 чел. 

Пререквизиты модуля) Психология 

Педагогика 

Учебная практика 

Содержание Составление индивидуального плана по учебной и 

воспитательной работе. Проведение самостоятельных 

уроков с последующим их самоанализом. Проведение 

воспитательного мероприятия в закрепленном классе. 

Проведение исследовательских работ по дипломной 

работе. Выполнение задания по психологии.  

Результаты обучения воспитание у студентов устойчивого интереса и 

любви к профессии учителя,   осознание себя как 

субъекта целостного педагогического процесса, 

углубление социальных, психолого-педагогических и 

специальных знаний в процессе их использования в 



ЦПП, формирование у будущих учителей 

профессиональных способов деятельности. 

Знать  о процессах и явлениях, происходящих в 

окружающей действительности, о статусе музыки и 

музыкального  образования в контексте общественно-

природного  целого, методологические основы и 

категории педагогики, психологии, возрастной 

физиологии 

Уметь организовывать  музыкальную учебно-

познавательную деятельность в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

школьников,   организовывать и проводить различные 

музыкально-художественные мероприятия; уметь 

применять  эффективные методики обучения 

музыкальному исполнительству своих учеников и 

организовывать их концертные выступления. 

Иметь навыки  осуществления психолого-

педагогического наблюдения обучающихся. 

Форма итогового контроля  Отчет 

Дифференцированный зачет 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 1семестр 

Литература  1.Рачина Б. С.Р Педагогическая практика: подготовка 

педагога-музыканта:Учебно-методическое пособие. 

— СПб.: Издательство «Лань»; Издательство 

«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. — 512 с. 

2. Урунбасарова, Э. А.     Этика и культура общения 

педагога [] : [учеб. пособие] / Э. А. Урунбасарова ; М-

во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. 

3.«Об утверждении Правил организации и проведения 

профессиональной практики и правил определения 

организаций в качестве баз практики». – Приказ 



Министра образования и науки РК от 29 января 2016 

г. №107 

 

Дата обновления  

 

 

Название модуля и шифр Преддипломный PD 

 

Ответственный за модуль ст. преподаватель  Есютина М.П.,ст. преподаватель 

Закирьянова Ж.Х. 

Тип модуля  МП 

 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю 2 недель 

Количество кредитов 6РК/ 10ECTS 

 

Форма обучения о/о, з/о на базе ТиПО  

Семестр 8 

Кол-во обучающихся о/о – 3 чел, з/о на базе ТиПО – 16  чел. 

Пререквизиты  модуля Психология 

Педагогика 

Методика преподавания музыки  

Содержание модуля Проведение исследовательских работ по дипломной 

работе. 

Результаты обучения Овладеть навыками исследовательской работы. 

Знать  о специфике деятельности педагога-музыканта 

Уметь  управлять учебно-воспитательным процессом 

на уроке музыки, во внеклассных видах работ среди 

обучающихся всех уровней образования  

Иметь навыки  исследовательского подхода к 

музыкально-педагогической деятельности; 

проведения преддипломного исследования в рамках 

изучаемой проблемы.  



Форма итогового контроля  Отчет 

Дифференцированный зачет 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 8семестр 

Литература  1.Рачина Б. С.Р Педагогическая практика: подготовка 

педагога-музыканта:Учебно-методическое пособие. 

— СПб.: Издательство «Лань»; Издательство 

«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. — 512 с. 

2. Урунбасарова, Э. А.     Этика и культура общения 

педагога [] : [учеб. пособие] / Э. А. Урунбасарова ; М-

во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. 

3. «Об утверждении Правил организации и 

проведения профессиональной практики и правил 

определения организаций в качестве баз практики». – 

Приказ Министра образования и науки РК от 29 

января 2016 г. №107 

 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Модуль итоговой аттестации МИГа 

 

Ответственный за модуль Государственный экзамен по специальности 

Зав.кафедрой Мужчиль М.Д., к.п.н., доцент 

Нургожина А.Б. 
Написание и защита дипломной работы (проекта) или 

сдача государственных экзаменов по двум 

профилирующим дисциплинам (Методика преподавания 

музыки, история казахской музыки) 

Зав.кафедрой Мужчиль М.Д., к.п.н., доцент 



Нургожина А.Б. 

Тип модуля  ДМ 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в неделю 21 

Количество кредитов Написание и защита дипломной работы (проекта) или 

сдача государственных экзаменов по двум 

профилирующим дисциплинам- 2РК/ 8ECTS 

Государственный экзамен по специальности -1РК/4 

ECTS 

Форма обучения  о/о, з/о на базе ТиПО  

Семестр 8 

Количество обучающихся о/о – 3 чел, з/о на базе ТиПО – 20 чел. 

Пререквизиты модуля Методика преподавания музыки 

История казахской музыки 

Исполнительская подготовка 

Содержание Государственный экзамен по специальности 

Шертпе-кюй. Токпе – кюй. Произведение с 

аккомпанементом (домбра). Полифоническое 

произведение. Произведение крупной формы.  

Произведение казахстанского композитора 

(фортепиано, баян, аккордеон). Государственная 

программа по дирижированию каждого выпускника 

состоит из двух произведений: 

1. - a cappella; 

2. - с сопровождением.  

3. Также  каждый выпускник проводит работу с хором 

(разучивание партитуры в течение 10 минут с 

использованием знаний и умений, полученных в 

течение всего срока обучения).  

Написание и защита дипломной работы (проекта) 

Дипломная работа (проект) представляет обобщение 

результатов самостоятельного изучения и 

исследования актуальной проблемы конкретной 



специальности соответствующей отрасли науки. 

Дипломная работа (проект) выполняется под 

руководством научного руководителя и должна 

отвечать одному из следующих требований: 

1) обобщение результатов исследований, проектных 

решений, проведенных учеными, аналитиками, 

специалистами-практиками; 

2) содержать научно обоснованные теоретические 

выводы по исследуемому объекту; 

3) содержать научно обоснованные результаты, 

использование которых обеспечивает решение 

конкретной задачи. 

Государственный экзамен по методике преподавания 

музыки 

Государственный экзамен по истории казахской 

музыки 

Результаты обучения Государственный экзамен по специальности 

Определение теоретической и практической 

подготовки выпускников к выполнению 

профессиональных задач, установленных 

государственным общеобязательным  стандартом 

образования; проверка способности к  выполнению 

профессиональных задач, определенных 

квалификационными требованиями. 

Знать основы музыкального исполнительства. 

Уметь исполнять произведения  различных форм, 

жанров, стилей. 

Иметь навыки исполнительского анализа 

музыкального произведения. 

Написание и защита дипломной работы (проекта) 

Систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний и практических навыков по 

специальности и применение их при решении 



конкретных музыкально-педагогических задач, а 

также задач культурного назначения;  выяснение 

подготовленности студента к самостоятельной работе 

в условиях современной школы, а также уровня его 

профессиональной компетенции. 

Знать современные проблемы музыкально-

педагогической науки, методологию и методику 

научного исследования. 

Уметь проводить самостоятельное исследование по 

проблемам музыкальной педагогики 

Иметь навыки  обобщения передового опыта и 

проведения экспериментальной работы по проблеме 

исследования. 

Форма итогового контроля  Защита дипломной работы (проекта) 

Государственный экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем, положительная оценка за экзамен 

Продолжительность модуля 8  семестр 

Литература  1.http://scipeople.ru/ - научная сеть для ученых, 

аспирантов и студентов, электронная библиотека 

публикаций 

2. http://science-community.org/ru - социальная сеть 

ученых. 

3.Инструментальные и хоровые произведения 

отечественных и зарубежных композиторов. 

5. Методическая инструкция по оформлению дипломных 

работ МИ ВКГУ 001 - 15 У-К, 2015 

Дата обновления  

 

      

http://science-community.org/ru


              1. 5В010600 Музыкалық білім беру кафедрасы білім беру бағдарламасының паспорты 

             

              1.1 Біліктілігі мен лауазымдар тізімі          

           

              5В010600 Музыкалық білім беру бағдарламасының түлегі «білім беру бакалавры»  академиялық дәрежесі 

тағайындалады. 

             5В010600-Музыкалық білім беру түлектері келесі қызметтерде жұмыс істей алады: 

             - музыка мұғалімі, сыныптан тыс іс-шаралар ұйымдастырушысы, студиялардың және барлық білім беру 

ұйымдарында (мектептер, лицейлер, гимназиялар, т.б.) музыкалық жетекші; 

             - балалар музыка мектептерінің, өнер мектептері және  педагогикалық колледж оқытушысы; 

             - мектепке дейінгі музыкалық жетеші. 

 

    1.2 Құзыреттілік кілті 

              

5В010600-музыкалық білім мамандығының білім бакалавры саласындағы мынадай негізгі құзіреттілігі: 

1) Мән-мағыналық- НҚ2 

        - ғылыми және философиялық білім әдістерін табиғи және әлеуметтік тұрғыда түсіну мен зерттеуді 

қамтамасыз ететін философия негіздерін білу арқылы қалыптасқан идеологиялық позициялар негізінде қоршаған 

шындықты бағалау мүмкіндігі; 

                   - мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен ерекшеліктерін түсіндіру;    

                   - әлеуметтiк және индустриалдық салаларда болып жатқан барлық мәселелердi бағалауы;  

                   - өзара моральдық және азаматтық ұстанымдарын дамыту; 



2) жалпы мәдениеттілік - НҚ2 

- Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, ерекшеліктерін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде 

азаматтықты көрсету мүмкіндігі; 

- Қазақстанның қазіргі заманғы оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттама әдістерін 

қолдануға; 

- әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның негізгі білімдерін ескере отырып, тұлғааралық, 

әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың түрлі салаларында жағдайларды бағалау; 

                 - интеллектуалды процестердің қазіргі заманғы өнімі ретінде осы ғылымдардың білімін синтездеу; 

3) Оқу- танымдық - НҚ3 

- белгілі бір ғылымның ғылыми әдістері мен зерттеу әдістерін, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді 

қолдану мүмкіндігі; 

- әдіснама мен талдауды таңдау; 

            - зерттеудің нәтижелерін қорытындылау; 

            - жаңа білім синтездеу және оны гуманитарлық әлеуметтік маңызды өнімдер түрінде ұсыну. 

4) Ақпараттық - НҚ4 

            - жеке іс-әрекетте ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың түрлерін пайдалану мүмкіндігі: 

ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату үшін интернет-ресурстары, мобильді қызметтер; 

5) Коммуникативтік- НҚ5 

            - тұлғааралық, мәдениетаралық және өнеркәсіптік (кәсіби) қарым-қатынас мәселелерін шешу үшін қазақ, орыс 

және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрдегі қарым-қатынас жасау мүмкіндігі; 



            - грамматикалық білім жүйесі негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын қолдануды жүзеге асыру; байланыс 

жағдайына сәйкес ақпаратты талдау; 

            - байланыс қатысушыларының іс-әрекеттерін бағалау; 

6) Әлеуметтік-іскерлік - НҚ6 

- қазақстандық қоғамның әлеуметтік-іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларымен жұмыс істей білу; 

- жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсету; 

            - әлеуметтану және гуманитарлық ғылымдар саласындағы білімді тәжірибеге енгізу; 

7) Жеке өзін-өзі жетілдірудің құзыреттілігі - НҚ7 

- өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын қалыптастыру, дене 

шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін 

салауатты өмір салтын ұстануға ұмтылу. 

5В010600-Музыкалық білім бакалавры музыкалық білім беру саласындағы мынадай арнайы құзыреттерге ие: 

            1. Негізгі жалпыкәсіптік - АҚ1; 

            - орта білімнің ерекшеліктерін білу, әр түрлі жастағы балаларды тәрбиелеудегі сабақтастықты жүзеге асыру 

құралдарына ие; 

            - орта мектептің оқушыларына музыканы оқытудың теориялық негіздері мен технологиялары бар және оны 

тәжірибеге енгізе алады; 

            - музыка туралы әйгілі адамдық құбылыс, оның маңыздылығы мен адам өміріндегі рөлі туралы, музыка арқылы 

қарым-қатынас формалары туралы идеяны қалыптастыруға қабілетті; 



            - музыка өнерін басқа өнер нысандары мен мектеп пәндерімен интеграциялау арқылы студенттердің әлемдегі 

тұтас бейнесін қалыптастыруға қабілетті; 

            - музыкалық шығармаларды талдау, шығармашылық, импровизация, шығармашылық тапсырмаларды және 

презентацияларды жасау, музыкаға деген қызығушылық туғызу әдістері мен күнделікті өмірде музыка туралы білімді 

пайдалану арқылы пәндік-тақырыптық білімді, дағдыларды және оқушылардың қабілеттерін қалыптастыру әдістеріне 

ие; 

            - студенттердің көркемдік қабылдауын қалыптастыруға қабілетті; шығармашылық, сын тұрғысынан ойлау 

қабілеті, зерттеу дағдылары; когнитивтік және эмоционалдық сала, моральдық-эстетикалық сезімдер, ассоциативті және 

көркем ойлау, музыкалық белсенділікке, әлемге деген көзқарасын білдіру қажеттілігі; 

           2. Мамандандырылған - АҚ2; 

          - музыкалық теорияны меңгеруге және музыкалық сауаттылық негіздерін, музыкалық сауаттылықтың негізгі 

терминдерін және тұжырымдамаларын, стильдерді, жанрларды, музыкалық және экспрессивті құралдарды түсінуге 

қабілетті; 

          - қазақ дәстүрлі музыкасының және фольклордың, әлем халықтарының музыкалық шығармашылығының, 

классикалық композиторлар мен қазіргі заманның еңбектерінің ең жақсы мысалдарын білуі; 

          - музыкалық және орындаушылық дағдыларға ие: музыкалық аспаптарда ойнау, академиялық және эстрадалық ән 

айту, хорды жүргізу; музыкалық-педагогикалық репертуарларды оқып, жинақтай алатын; студенттердің музыкалық 

шығармашылығын оқытудың тиімді әдістерін қолданады және олардың концерттік қойылымдарын ұйымдастырады; 

          - білім беру үдерісіне заманауи ақпараттық-коммуникациялық және музыкалық-компьютерлік технологияларды 

қолдануға, компьютерлік тетіктерді, фонограммаларды жасауды, фонограммамен ән айтуды және ойнауды, синтезаторда 



ойнауды, сондай-ақ оқушыларды пайдалану процесінде музыкалық және техникалық білім мен дағдыларды 

қалыптастыру мен дамыту ақпараттық-коммуникациялық, музыкалық және компьютерлік технологиялар; 

            - музыкалық және шығармашылық жұмыстарда (композицияда, импровизацияда және ұйымдастыруда) 

идеяларды білдіру арқылы оқушыларға оңтайлы өзін-өзі бағалау, өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытуға қабілетті; 

            - студенттердің музыкалық-эстетикалық, моральдық, рухани, патриоттық, экологиялық, денсаулық сақтауды 

жүзеге асыруы; студенттердің мүдделері бойынша сыныптан тыс оқу-музыкалық және музыкалық үйірмелерді 

ұйымдастырады; әртүрлі типтегі білім беру мекемелерінде балалар мен жастардың мәдени-ағартушылық қызметін 

жүзеге асырады; 

           3. Ұйымдастырушылық-басқарушылық - АҚ3; 

- музыкалық-ағартушылық қызметті мақсатқа сай белгілеу, ұйымдастыру, жоспарлау, бақылау, талдау; 

студенттерді ынталандыру; басқару шешімдерін әзірлеу және қолдану; әртүрлі ақпараттық көздері және талдау; жаңа 

жағдайларға бейімделу; өзін-өзі ұйымдастыру және рефлексия жасау. 
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1. Жалпы модульдер міндеті 

 



 

Коммуникат

ивті  

 

 

Білу және түсіну:  ауызекі тілдің 

есту қабілетінің ерекшеліктері 

мен тілдік дыбыстардың айтылу 

ерекшеліктері; ортақ сөздер мен 

олардың комбинациясы, сөйлеуді 

білдіру үшін пайдаланылатын 

тілдің грамматикалық 

формаларының нақты 

мағынасын, семантикалық 

құрылымын жеткізуге қызмет 

ететін дайын фразалардың 

мағынасын; 

шетел, қазақ (орыс) тілдерінің 

лексикалық, грамматикалық, 

синтаксистік ерекшеліктері; 

информатиканың негіздері, 

операциялық жүйелердің 

функционалдық мүмкіндіктері, 

операциялық қабықшалар, мәтін 

процессорлар, кестелер, деректер 

қорлары және оларды 

пайдаланудың жалпы әдістемесі; 

білімді қолдану және түсіну: 

мамандық бойынша лексикалық 

және терминологиялық 

минимумды пайдалана білу; 

1) ең таралған сөйлемдерді, 

қарапайым сөйлемдерді, 

15 26 2 Ақп-

1105 

 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілде) 

 

ЖБП 

 

А МК 

 

3 Е Н

Қ 

4,

5 

1,2 

K(R)Ya 

-1104 

Қазақ (орыс) тілі 

 

ЖБП 

 

А МК 

 

6 Е  

1,2 IYa -

1103 

Шетел тілі 

 

ЖБП 

 

А МК 

 

6 Е 



әлеуметтік және мәдени және 

мәдени сипаттағы кішкене 

мәтіндерді түсінуді тыңдау 

саласында 

2) кішігірім қарапайым 

мәтіндерді түсіну, күнделікті 

қарым-қатынас мәтіндерінде 

нақты ақпаратты табу үшін оқу. 

3) монологтық сөйлеу саласында 

қарапайым фразалар мен 

сөйлемдерді қолданып, мәтінді 

қайталап, танымал адамдар 

туралы, өмір сүру жағдайлары, 

зерттеулер туралы айту. 

4)  диалогтық сөйлеу саласында - 

тікелей ақпарат алмасуды талап 

ететін қарапайым сөйлеу 

жағдайында сөйлесу, қысқа 

диалогты қолдау. 

5)  жазу саласында - осы пән 

бойынша кішкене мәтінді жазу, 

сәлемдесу картасының мәтіні, 

досына (досына) хат, емле 

жазуы; 

компьютерлік жүйелерде және 

ақпараттық технологияларда 

шарлау, түрлі операциялық 

жүйелерде жұмыс істеу 



мүмкіндігі, түрлі тапсырмаларды 

шешу үшін бағдарламалық 

қамтамасыз етуді таңдау, ғылым, 

білім, экономика және басқа да 

салаларда ақпараттық 

технологияларды қолдану; 

әлеуметтiк бағдарламалар 

мысалында қазіргі заманғы 

компьютерлік технологияларды 

практикалық игеру дағдыларына 

ие болу; 

талқылау: әртүрлі тілдерде өз 

пікірін білдіру қабілетін; 

коммуникативті қабілеті: 
төзімділікті қалыптастыру, 

этникалық сәйкестендіру, көп 

мәдениетті қоғамда бейімделу 

мүмкіндігі, басқа халықтар мен 

дін өкілдерінің мүдделерін 

құрметтеу; 

Оқу қабілеті: білімді 

құрылымдау, білімді жағдайға 

сайабар ету, жинақталған білімді 

кеңейту. 

Саяси-

әлеуметтік 

 

білу және түсіну:  

- Қазақстан аумағындағы тарихи 

мәселенің негізгі даму жүйесі; 

- Негізгі және жалпы тарихи 

10 17 1 SIK -

1101 

Қазақстанның 

қазіргі заман тарихы  

 

ЖБП 

 

А МК 

 

3 Е Н

Қ 

1,



өзгеріс бағыттары, 

Қазақстандағы және басқа 

мемлекеттердегі өзара 

байланысы мен ықпалы; 

- Қоғам және мәдени өмірдің 

негізгі заңдылықтары; 

- Экономикалық және құқықтық 

оқу негіздері; 

- кәсіби іс-әреккеттердің  

Құқық теориясы және мемлекет 

түсінігінің негізгі мазмұны; 

-құқық негізі оның басқа 

ұғымдармен өзара қатынасы; 

- құқық жүйесі және 

заңдылықтар жүйесі; 

- құқықты қолдану түрлері: 

Қазақтың негізгі түрлерінің 

жалпы мінездемесі; 

- тірі ағзаның қоршаған ортамен 

байланысын анықтайтын негізгі 

заңдылықтар: ағза сандарының 

тарауы және қозғалысы, біріккен 

жүйесі, қуат күшінің тіршіліктегі 

заңдылығы, экология және 

биосфераның қатынасы. 

Антропогендік іс-әрекеттің 

әлеуметтік-экологиялық зияны, 

қоғамды қорғау және қоғамды 

2 PS -1108 Саясаттану-

әлеуметтану 

ЖБП 

 

В ҚК 

 

3 Е 2,

6 

KUL-

1108 

Мәдениеттану  

2 OE-1107 Экономика және 

кәсіпкерліктің 

негіздері  

ЖБП 

 

В ҚК 

 

2 Е 

EUR-

1107 

Экология және 

тұрақты даму 

1 OBZh -

1106 

Тіршілік 

қауіпсіздігін сақтау 

негіздері 

ЖБП 

 

В ҚК 

 

2 Е 

1 OP -

1106 

Құқық негіздері 

 



пайдалы қолданудың негізгі 

жүйесі. Эколоиялық мәселенің, 

стратегиясының тұрақты даму 

концепциясы және оның әлемдік, 

аймақтық, тұрғылықты жердегі 

шешу мәселелері; 

білімді қолдану және түсіну: 

- қоғамдағы әлеуметтік мәселені 

зерделеу және баға беру; 

- кәсіби іс-әрекетке ғылыми-

әдістемелік түсінікті қолдану; 

- болмысты, болып жатқан 

жағдайларды концепциялық 

теориясын сынап, зерделеу; 

- жаңа мәселе және болып 

жатқан өзгерістерге және 

шығармашылық тұрғыда қарау; 

-экологиялық жүйенің қоршаған 

ортаға зиянды ықпалының 

заңдылығын зерттеу; 

- Оның себебін, ықпалын 

анықтап, жою. 

- іс-тәжірибеде қоршаған 

ортаның, тірі ағзаның өзара 

байланысы туралы білімді 

қолдану. 

талқылау: қоғамда болып 

жатқан құбылыстарды бағалау, 



заманауи экологиялық 

мәселелер.  

Коммуникативтік қабілеттер: 

өзіңе ұқсайтын және әлеммен 

қарым-қатынас үрдісін білу, 

өзара-түсіну, өзара-сыйласу. 

Оқуға қабілеттік: қазіргі 

заманғы қоғамдық мәселелердің 

әдіснамалық әр түрлерін игеруге 

және шешуге дайын болу. 

Жалпы 

гуманитарлық 

 

білу және түсіну: 

- философияның негізгі 

терминдері және мәселелері 

-философияның негізгі 

мәселелері; 

- мәдени контекстегі әлемдік 

сұрақтардың философиялық 

негіздегі шешімі; 

- психологияның мазмұны және 

мақсаты, міндеті, негізгі түсінік 

және анықтама, психология 

ғылымының теоретикалық негізі; 

-кәсіби іс-әрекет, қарым-қатынам 

мәдениетінің қалыптасуы үшін 

керекті керекті сапа; 

- ҚР-ның оқытуды 

ұйымдастырудағы 

педагогикалық жүйе 

9 15 4 Fil -2102 Философия 
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А МК 
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Психология 

ЖБП 

 

А МК 

 

3 Е 

3 Ped -
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Педагогика 

 

ЖБП 

 

А МК 

 

3 Е 



заңдылықтары, білім жүйесің 

дамуы, оқу-тәрбие жұмысының 

структурасы, атқаруы, оқу-

тәрбие жүйесінің басқару 

түрлері, әдісі. 

- Оқу мен дамудың байланысы: 

ғылыми әдіснама және ғылыми 

педагогикалық зерттеу әдісі: 

түрлері, болмысы, мазмұны, 

мақсаты, міндеті, түрі және 

әдістемелік тәрбие, оқыту, білім 

беру, педагогикалық істің 

структурасы, ойлау жүйесі, 

педагогикалық кәсіби міндет, 

оны шешу жолдары. 

білімді талқылау және түсіну; 

білу: 

тұрақты мәдениет контексінде 

әлемдік көзқарас сұрақтарын 

анықтау; 

адамзат тарихында мәселенің 

қалыптасуының альтернативтік 

қабілетін анықтау; 

- қоғамдағы әлеуметтік маңызды 

мәселелерді зерттеу және  баға 

беру. 

- болып жатқан құбылыстар 

зерттеп білу, өздігімен оқу-



тәрбие жұмысын ұйымдастыру 

барысында іс –тәжірибеде 

қолдану. 

талқылау: жеке тұлға және 

әлеуметтік мәселелерді зерттеуге 

және баға беруге қабілеттілік 

коммуникативтік қабілеті: өзіне 

ұқсайтын және әлемдегі 

қоғаммен қарым-қатынаста болу, 

өзара түсінік, өзара сыйласу. 

Кәсіби-

коммуникатив

тiк 

 

білу және түсіну: 

-музыкалық білім терминдерінің 

негізгі түрлерін үш тілде 

игеру:музыка тәрбиесінің 

мақсаты және маіндеті. 

Қазақстанның музыкалық 

мәдениетінің даму тарихы. 

Сабақты құру әдісі, жоспарлау 

және сабақты зерделеу, музыка 

тәрбиесінің негізгі және 

мамандық әдісі; оқушы және 

оқытушының іс-әрекетінің 

түрлері; заңдылығы, білім іс-

әрекетінің принципі және 

әдістері. 

білімді қолдану және түсіну:  

- мектеп репертуарын таңдауға 

ғылыми  әдістік тұрғыда 

7 12 6 POIYa -

3207 

Кәсіби-бағытталған 

шет тілі 

 

БП 

 

А МК 

 

2 Е Н

Қ
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А

Қ
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Кәсіптік қазақ 
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БП 

 

А МК 

 

2 Е 

5 MPM-

3205 

Музыканы оқыту 

әдістемесі 

 

БП 

 

А МК 

 

3 Е 



қарастыру; музыка сабағында, 

оқыту тәрбие барысында 

заманауи педагогикалық және 

интерактивті әдістерді қолдана 

білу; 

- толық музыка сабақ жоспарын 

құру дағдысын игеру және 

сыныптан тыс музыкалық іс-

шаралар өткізу. 

-өз жұмысында заманауи 

педагогикалық және 

интерактивтік әдістерді оқытуды 

тәрбие және музыка сабағында 

қолдану. 

талқылау: 

мектепте қолданатын 

шығарманың көркемдік-

педагогикалық мазмұнын түсіне 

білу; 

коммуникативтік қабілеттер: 

Аннотация, сұхбат, хабарлама, 

реферат, композиторлар 

шығармашылығы, музыкалық 

стиль, жанрларын үш тілде жаза 

білу; 

-музыка тілін түсіне білу; 

оқуға қабілеттілігі:  

-музыкалық білім барысындағы 



кәсіби іс-әрекетіне кректі 

хабарламаларды іздеу, жинау, 

жүйелеу, білу дағдысы. 

знание и понимание:  

 -  основных понятий и терминов 

музыкального образования на 3 

языках; целей и задач 

музыкального воспитания; 

истории развития музыкального 

воспитания в Казахстане; 

методики построения урока, 

планирования и анализа урока 

музыки, основных и 

специальных методов 

музыкального воспитания; видов 

деятельности учащихся и 

учителя; 

-подходов, закономерностей, 

принципов и методов 

образовательной деятельности; 

2 Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Орындаушыл

ық 1 

 

білу және түсіну:  

-музыкалық орындаушылық 

негізгі түсініктері, 

орындаушылық түрлері, әр түрлі 

бағытағы кезеңдері, ұлттық 

мектеп аспаптың вакалдық-

музыкалық түрлері, көркемдік 

14 24 1,2 IP-1208 Орындаушылық 

оқыту  

 

БП 

 

В ҚК 

 

5 Е Н

Қ

2 

FEA-1208 

 

Фольклорлық-

эстрадалық 



бағыттары, музыка сабағында 

және мектептен тыс жұмыс 

барысындағы репертуарлар, 

музыкалық шығармамен жұмыс 

істеу әдістері;  

- музыканың негізгі түрлері, 

ерекшелігі, дыбыс оның 

физикалық құрылымы, лад және 

оның элементтері, арақашықтық, 

дыбыстан аккордтар, ладтар, 

тональдік қатнынастардың 

қарым-қатынгастары. 

білімді қолдану және түсіну: 

-музыкалық көркем 

шығармашылықты қодана 

отырып шығарманың көркемдік 

мазмұнын аша білу, дыбыс 

қатарын құру, дыбыстан 

интервал, аккордтар және ладтар 

құру. 

талқылауды қалыптастыру: 

орындалатын шығарманың 

педагогикалық-көркемдік 

мазмұнын ойлап аша білу. 

коммуникативтік қабілеттілік: 

орындалатын шығарма туралы 

аннотация, сұхбат, хабарлама 

құра білу қабілеті: музыкалық 

ансамбль 

 

1,2 TM-1201 Музыка теориясы 

 

БП В МК 

 

3 Е 

2 PG -1302 Дауысты 

қалыптастыру 

БП 

 

В ҚК 

 

3 Е 

VMI-1302 Музыка өнеріне  

кіріспе 

 Sol-1209 Сольфеджио БП 

 

В ҚК 

 

3 Е  

DS-1209 Джаз Құлақ оқыту   

 

 

 



шығарманың ерекшелігін түсіну.  

Оқыту дағдысы немесе оқуға 

қабілеттілік: 

- педагогикалық және концерттік 

репертуарлармен өзіндік жұмыс 

- әр түрлі шығармалар арқылы 

әлеуметтік-мәдени мәселелерді 

топтай білу: әр түрлі бағытағы 

және жанрдағы шығармаларды 

салыстырып зерделеу. 

- үн-таспа, бейне-таспа, интернет 

жүйесі, э.о. сабаққа дайындық 

кезінде қолдана білу.  

 

Музыкалық-

теориялық 1 

 

 

білу және түсіну: 
- музыка мәдениетінің 

ерекшелігі, музыкатанудағы 

сұрақтарын ойластыра білу; 

музыка тарихының негізгі даму 

кезеңдері; қазақ музыкасының 

негізігі жанры және стильдік 

ерекшеліктері; қазақ музыка 

мәдениеті өкілдерінің 

шығармашылығы 

- сазгерлердің өмір жолы және 

шығармашылығы; жастарға 

эстетикалық тәрбие берудегі 

классикалық ең озық үлгілері 

-үндестік музыкадағы ең озық 

8 14 3,4 IKM-2204 Қазақ 

музыкасының 

тарихы 

 

БП 

 

А МК 

 

4 Е Н

Қ 

2 

3,4 Gar -2213 Гармония 

 

БП 

 

В ҚК 

 

4 Е 

OM -2213 Музыка шыңдау 

негіздері 

 



тәсіл, үндестіктің басқа музыка 

өнеріндегі элементтермен 

байланысы; 

- үндестіктің негізігі 

заңдылықтары, 4 дауысты аккорд 

ережесі, аккордтың қосылу 

ережелері. Музыкалық 

шығарманың тональдік, 

гормониялық даму 

заңдылықтары 

білім мен түсінуді қолдану: 

-музыкалық тілдің мазмұны мен 

ерекшеліктерін анықтай білу, 

музыкалық шығармалардың 

жанрлық-стильдік ерекшеліктері;  

- қазақ фольклорлық, халықтық-

кәсіби музыканы есту арқылы 

анықтау дағдысын білу және 

зерделеу; 

-әнді сүйемелдеу өткен 

үндестікті қолдана отырып 

шығарма құрастыру. 

пайымдауды қалыптастыру: 

Әлемдік классикалық музыканың 

маңызы: музыкалық ойлаудың 

заңдылығы, тональдік 

үндестіктің даму ерекшеліктері, 

музыкалық форманың негізі; 



орындалатын шығарманың 

көркемдік-педагогикалық мәні. 

Коммуникативтік қабілеттілік:    

клавирмен, партитурамен, 

музыкалық әдебиеттер мен 

жұмыс істеу дағдысы, әр түрлі 

тақырыптағы материалдарды 

жинақтау, тыңдаушылар алдында 

баяндама жасау. 

- әлеуметтік –мәдени тұрғыдағы 

топтама, әр түрлі формадағы 

және жанрдағы шығармаларды 

салыстырмалы зерделеу; 

- үн-таспа, бейне таспа, ғаламтор 

ресурстарын, ә.о.құралдарын 

сабаққа дайындық барысында 

қолдану. 

Орындаушыл

ық 2 

 

білу және түсіну: 

 музыкалық-орындаушылық 

аспаптың және вокальдық-хор, 

жеке және ансамбльдік негізі. 

білім және түсінікті қолдану: 

-музыкалық көркемдікті қолдана 

отырып, шығарманың көркемдік 

білім және түсінікті қолдану: 

-музыкалық көркемдікті қолдана 

отырып, шығарманың көркемдік 

мәнін ашу; 

14 24 3,4 IP-2210 Орындаушылық 

оқыту 1 

 

БП 

 

В ҚК 

 

5 Е Н

Қ

2 

TIS-2210 Синтезаторда 

ойнаудың 

технологиясы 

3,4 Sol1 - Сольфеджио1  БП В ҚК 3 Е 



пайымдауды қалыптастыру 

орындалатын шығарманың мәні. 

коммуникативтік қабілет: 

орындалатын шығарма туралы 

аннотация, сұхбат, хабарлама 

құрастыру қабілеті.  

-музыкакалық тілдің ерекшелігін 

түсіну 

Оқыту қабілеттілігі немесе 

оқуға қабілеттілік: 

педагогикалық және концерттік 

репертуармен өздік жұмыс  

-үн таспа, бейне таспа, ғаламтор 

ресурстарын, Э.О. құралдарын 

сабаққа дайындық кезінде 

қолдану. 

2211 БД 

BD 

КВ 

СС DS-2211 Джаз Құлақ оқыту  

1 

3,4  

HKPRH -

2212 

Хор класы және 

хормен жұмыс 

жасау практикумы  

БП 

 

В ҚК 

 

3 Е 

OK-2212 Оркестрлік сынып  

3,4 DMI-2303 

 

 

 

Қосымша 

музыкалық аспап  

БП 

 

В ҚК 

 

3 Е 

VA-2303 Хор сольфеджио 

 

Орындаушыл

ық 3 

білу және түсіну: 
 - музыкалық орындаушылық 

негізі: 

негізгі түсінік, терминдер, 

орындаушылық түрлері, 

аспаптар және вокалдық 

18 

 

31 

 

5,6 DMI -

3304 

 

 

Қосымша 

музыкалық аспап 

немесе 1 

 

БП 

 

В ҚК 

 

5 Е Н

Қ

3 

 



музыканың әр түрлі бағаттағы 

түрлерінің, кезеңдердің, 

халықтық мектеп, көркемдік 

бағыттың негізгі бейнесі. 

Музыка сабақтарында және 

сыныптапн тыс іс-шаралардағы 

репертуарлар. Музыкалық 

шығармалармен жұмыс істеу 

әдістері. 

Музыка адам өміріндегі 

қоғамдық ойдың ажырамас 

толық құбылыс ретіндегі көрініс; 

-музыкалық шығарманың 

мазмұны және оның қолдануы, 

музыкалық көркемдіктің түрі, 

басты және топтама музыкалық 

мәнерлік және оның типтік 

музыкалық нысанлдары. 

білімді және түсігуді қолдану: 

-оқушылардың музыкалық-

эстетикалық білім беру 

барысындағы алған білімдерін 

қолдана білу. Музыкалық 

көркемдік арқылы шығарманың 

мазмұнын ашып көрсету. 

Пайымдауды қалыптастыру: 

Оқушыларға орындаушылық 

репертуарды таңдау және 

 

SM-3304 Музыканың мәні 

 

5,6 IP2 -3216 Орындаушылық 

оқыту 2 

БП 

 

В ҚК 

 

7 Е 

MP-3216 Музыкалық 

психология 

5,6 HKPRH -

3217 

Хор класы және 

хормен жұмыс 

жасау практикумы 

1 

 

 

БП 

 

В ҚК 

 

3 Е 

OK-3217 Оркестрлік сынып 

1  

6 AMP-

3219 

 

Музыкалық 

туындыларға 

талдау 

БП 

 

В ҚК 

 

3 Е 

OP -3219 Полифония 

негіздері 



педагогикалық – әлеуметтік 

негіздеу; 

Коммуникативтік дағдылар: 

орындалатын шығарманы 

хабарлау, иннотация, сұхбат 

құрастыру дағдысы. 

-арнайы музыкалық тілді де 

түсіну, музыкалықтобын 

ұйымдастыру. 

 Оқыту дағдылары немесе 

оқуға қабілеті: 

Педагогикалық және концерттік 

репертуармен өзіндік жұмыс 

істеу. 

-әр түрлі шығармадағы білдіруді 

әлеуметтік-мәдени тұрғыда 

топтау; 

-әр түрлі форма мен жанрларды 

салыстырмалы зерделеу.  

 

Орындаушыл

ық 4 

 

білу және түсіну: 

музыкалық орындаушылық 

негізі, орындаушылыққа 

байланысты ұғымдар мен 

терминдер; аспаптың және 

вокалдың музыканың әр түрлі 

жанрдағы, кезеңдегі ең маңызды 

ерекшеліктері. 

-музыка сабағында және 

9 15 7 AMP-

4222 

 

 

Музыкалық 

туындыларға 

талдау 

БП 

 

В ҚК 

 

3 Е Н

Қ

2 

OP -4222 Полифония 

негіздері 



сыныптан тыс іс-шараларға 

репертуар таңдау әдістемесі. 

білім мен түсінуді қолдану: 

-оқушыларға музыкалық 

эстетикалық тәрбие беруде 

білімді қолдану. 

-музыкалық көркемдік арқылы 

өнер туындыларының мазмұнын 

ашып көрсету. 

коммуникативтік қабілет 

музыканы арнайы музыкалық 

тілмен өрнек арқылы музыкалық 

көркемдікті түсіну қабілеті, 

музыкалық ұжымның жұмысын 

ұйымдастыру. 

Оқыту дағдысы мен оқуға 

қабілеті оқушыларға репертуар 

таңдау, жек және ұжымдық 

дайындық жұмысын 

ұйымдастыру. 

SM-4222 Музыканың мәні 

7 HKPRH -

4220 

Хор класы және 

хормен жұмыс 

жасау практикумы 

2 

 

БП 

 

 

В ҚК 

 

4 Е 

OK-4220 Оркестрлік сынып 

2  

7 IMUM -

4301 

Музыка 

мұғалімінің 

орындаушылық 

БП 

 

А МК 

 

3 Е 

7 IMUM -

4301 

Музыка 

мұғалімінің 

орындаушылық 

шеберлігі (Негізгі 

музыкалық аспап) 

БП 

 

А МК 

 

2 Е 

3.  Арнайы мамандық бойынша таңдау модульдері 

Білім беру бағдарламасы: көркем-музыкалық жұмысты ұйымдастырушы-педагог 

 
Музыкалық 

білу және түсіну: 

-ұжымдық музыкалық 

орындаушылық өзегі; ұжымдық 

 11 19   6 PPOMVR 

-3306 

Сыныптан тыс 

музыкалық 

жұмыстарды 

БП 

 

С

   

ҚК 

  

3

   

Е   Н

Қ

2,



қызмет 

 

 

орындаушылық туралы 

терминдер ұйымдары: вокалдық 

және аспаптық ансамбльдер 

құрамы; музыка сабақтарында 

және сыныптан тыс іс-шаралар 

репертуары; балалар ұжымымен 

жұмыс істеу әдістемесі; ұлттық 

фольклордың ерекшелігі.  

-мектептік репертуармен жұмыс 

істеу өзегі; мектептегі вокалдық 

хормен жұмыс істеу ерекшелігі; 

Вокалдық хор шығармаларын 

игеру әдістемесі және оны 

дамыту. Әлемдік музыка 

заңдылықтарының негізі. 

білімді қолдану және түсіну: 

ансамбльмен және жеке әншімен 

жұмыс істей білу, репертуар 

таңдау, шығарманы дамыту, 

өңдеу, өзін-өзі сүйемелдеу білу, 

ұжымды және хорды сүйемелдей 

білу; әнді өзі 

сүйемелдепорындау, көркемдік 

мазмұнын аша білу. 

-әншілік дағдылар; дұрыс тыныс 

алу, регистрлерді дұрыс қолдану, 

артикуляцияны білу. 

Қоғамдық-мәдени тұрғыда 

ұйымдастыру 

практикумы 

 

3 

6 IМM -

3218 

 

Әлем 

музыкасының 

тарихы 

БП 

 

С ҚК 4 Е 

5 PShPR -

3305 

Мектеп әндері 

репертуары 

бойынша 

практикум 

 

БП 

 

С ҚК 

 

4 Е 



музыкалық шығарманы зерделей 

білу. 

пайымдауды қалыптастыру 

орындайтын шығарманы көркем-

педагогикалық тұрғыда 

пайымдау. 

коммуникативтік қабілет 

дайындық және концерттік 

қойылымда оқытушы мен 

оқушының бірлескен іс-әрекетін 

ұйымдастыру қабілеті 

оқыту дағдысы немесе оқуға 

қабілеттілік 

өзі бетімен педагогикалық және 

концерттік репертуармен жұмыс 

істеу дағдысы. 

 

Қазіргі 

музыка 

шыңдау 

 

білу және түсіну:  

-музыкалық-компьютерлік 

технологиясының тарихи-

теориялық және іс-тәжірибелік 

негізі;  компьютермен жұмыс 

өзегі;  ноталық редакбер- 

FINALE,  CUBASE 

бағдарламасы. 

-жастарға қазіргі заман 

музыкасының тиімді 

эстетикалық үлгісі, заманауи 

9 15 7 SMT -

4307 

 

 

 

Қазіргі заманғы 

музыкалық 

технологиялар 

БП С ҚК 

 

3 Е Н

Қ

2 

7 EP -4308 

 

Эстрадалық ән 

айту 

БП 

 

С ҚК 

 

3 Е 



музыкалық даму ерекшелігі және 

музыкатану бағытындағы 

сұрақтарды ойластыру 

заманауи музыка бағыттары, 

қазіргі заманғы сазгерлердің өмір 

жолы және шығармашылығы;  

-эстрадалық орындаушылық 

өзегі: 

Оның терминдері, 

орындаушылық түрлері, эстрада 

музыкасының ең тиімді түрі, 

музыка сабағында мектептен тыс 

іс-әрекеттегі репертуарлар. 

Музыкалық шығармамен жұмыс 

істеу және мектептен тыс іс-

шараларды өткізу әдістемесі  

білімді қолдану және түсіну 

-музыка сабағында компьютерлік 

технологияны қолдану.  

-жастар арасында маңызды 

музыканы насихаттау 

-эстрадалық әнді фонаграмамен, 

күй сандықта өзін-өзі сүйемелдеу 

арқылы балалар әндерін 

фонаграммамен орындау 

-мектептен тыс іс-шараларға 

арналған сценарилерді жазу. 

-фонограмма жазу дағдысын 

  

7 SMK -

4309 

 

 

Қазіргі заманғы 

музыка мәдениеті 

 

БП 

 

С ҚК 

 

3 Е  



білу, өзі сүйемелдеу дағдысы, 

әрлеу, цифрлық дыбыс жазу. 

-заманауи музыканы есту 

арқылы анықтау және зерделеу 

-әнші дауысын дұрыс тыныс алу 

арқылы реттеу, регистрлерді 

және артикуляцияны қалыпқа 

келтіру 

пайымдауды қалыптастыру 

сүйемелдеудің заманауи түрлері 

және ерекшелігі, педагогикалық 

потенциалдар 

коммуникативтік қабілет: 

оқушылармен музыкалық іс-

әрекет кезіндегі қарым-қатынас, 

заманауи репертуарды қолдану, 

сүйемелдеу түрлері 

оқыту дағдысы немесе оқуға 

қабілеті 

педагогикалық және концерттік 

репертуармен өз бетімен жұмыс 

істеу қабілеті 

-кез келген шығарманы 

әлеуметтік-мәдени әрлеу, әр 

түрлі жанрдағы шығармаларды 

салыстырмалы түрде зерделеу 

  

 



3.2  Білім беру бағдарламасы:өнер пәні мұғалімі 

  

Музыкалы

қ  

қызмет 

 

 

 

білу және түсіну: 

-хор жазудың әр түрлі 

қолданылуы 

-әр түрлі жанрдағы және 

бағыттағы музыканың ең озық 

үлгісі 

білімді қолдану және түсіну 
-бір орындаушылық топтан басқа 

орындаушылық топқа ыңғайлы 

жазу 

-хорға арналған шығармаларды 

хормен жұмыс істеуге таңдап алу 

-музыкалық шығарманы, 

құрылымын, мазмұнын зерделеу 

пайымдау: 
хор шығармаларын жан-жақты 

зерделеп, педагогикалық іс-

тәжірибеге негізінде қолдана 

білу 

коммникативтік қабілеттілік 
шығарманың көркемдік бағытын, 

мазмұнын, ерекшілігін және 

музыкалық тілін оқушыларға 

түсіндіре білу қабілеттілігі 

оқуға қабілеттілік: 
жалпыға білім беретін мектепте 

игеруге арналған шығарманы өз 

11 19 6 IHI -3306 Хор орындау 

тарихы 

 

БП 

 

С ҚК 

 

3 Е Н

Қ

2 

6 ZML -

3218 

Шетел музыка 

әдебиеті 

БП 

 

С ҚК 

 

4 Е 

5 HL -3305 

 

 

 

Хор әдебиеті 

 

БП 

 

В ҚК 

 

4 Е 



бетімен таңдай білу 

 

Өнертану 

 

білу және түсіну 

-хор өнерінің заңдылығы және 

ерекшелігі, хордың түрлері 

-музыка аспаптарына 

техникалық мінездеме 

-өнердің даму ерекшеліктері 

және өнертанудағы сұрақтарды 

ойластыру 

білімді қолдану және түсіну 

әнге және хор ұжымына 

репертуар таңдау 

-хормен дайындық жұмысын 

жүргізу дағдысы 

-ноталық материалдарды теру 

және редакциялау 

Sound Forge, Nuendo,  Audio и 

Midi-бағдарламада жұмыс істеу 

дағдысы 

пайымдаудың қалыптасуы 

-әлемдік классикалық 

шығарманы зерттеу, көркем-

педагогикалық құндылығын 

анықтау 

коммуникативтік қабілет 

әлемдік өнердің озық үлгілерін 

насихаттау 

9 15 7 OKA -

4307 

Компьютерде ән 

өңдеу негіздері 

БП 

 

С ҚК 

 

3 Е  

Н

Қ

2 
7 Hor -4308 

 

Хорды жүргізу БП 

 

С ҚК 3 Е 

7 TII -4309 

 

 

Өнер теориясы мен 

тарихы 

 

БП 

 

С ҚК 

 

3 Е 



дағдысы немесе оқуға 

қабілеттік 

педагогикалық және концерттік 

репертуармен өздік жұмыс, әр 

түрлі жанрдағышығармаларды 

салыстырмалы зерттеу 

үн-таспа, бейне, ғаламтор-

ресурстарын, э.о.сабаққа 

дайындалу кезінде пайдалана 

білу 

4. Біліктілік тыс таңдау модульдері 

 

Аксиологиял

ық  

 

білу және түсіну: 

жемқорлыққа қарсы анықтама, 

халықаралық және ұлттық 

заңдылықтар, әр түрлі әлеуметтік 

ортада жемқорлыққа қарсы 

күресті ұймдастыру, құқық 

бұзудың жолын бөгеу, 

медиақұзіреттілік оқу-тәрбие 

жұмысындажұмысында қолдану. 

Дәстүр және салт, халықтың өмір 

жолы,ұлттық ерекшеліктер. 

Қазақ халқының әтикеті және 

менталитеті, оның ерекшелігі. 

Мемлекеттік жастар саясаты, 

оның теориялық және 

5 9 3 OAK -

2214 

 

 

Жемқорлық 

мәдениеттің 

негіздері 

БП 

 

В ҚК 

 

2 Е Н

Қ

1,

2 

At-2214 Абайтану 

 

Med-2214 Медиапедагогика 

 

NT-2214 Ұлт дәстүрі 

 



ұйымдастыру технологиясы. 

Өлкетану теориясының негізі. 

Музыкалық-педагогикалық 

әдіснамалық негізі. Музыка-ес, 

ойлаудың ерекше түрі. 

Қазақстандағы білім туралы 

заңдылықтар , құқықтық ереже. 

білімді қолдану және түсіну 

алған білімді қоғамдық және 

педаогоикалық мәселені шешуде 

қолдану; 

пайымдау 

оқыту міндеттерін шешу үшін –

іздену, талдау, хабарларды 

өңдеу, оның қажеттілігін бағалау 

коммуникативтік қабілет: 

толериаттық, этникалық 

жүйелеу, әр саладағы мәдениетке 

төселу дағдысы. Басқа халықтың 

көзқарасын, дінін сыйлай білу. 

оқуға қабілеттілік: 

оқу іс-әрекетін жоспарлау, 

логикалық сынап ойлау жүйесін 

көрсете білу. 

MP-2214 Жастар саясаты 

 

K ra -

2214 

 

Өлкетану 

 

Rel -2215 Дінтану БД 

 

В КВ 

 

3 Е 

ОP-2215 Білім беру заңы 

 

 

 

Оқу 

 

 

білу және түсіну 

оқу, тәрбие және музыкалық 

жұмысты ұйымдастыру негізі. 

білімді қолдану және түсіну 

2 1 2 Uch Оқу іс-тәжірибе  

 

ДВО А ОК 2 О Н

Қ

5, 

А



музыка сабағын және мектептен 

тыс іс-шараны өткізу; 

оқушылардың сыныптық, 

мектептен тыс іс-әрекеттерін 

бақылауды іске асыру 

пайымдау өз жұмысын реттей 

білу, бағалау, жинақтау. 

коммуникативтік қабілет 

музыкалық-тәрбиелік іс-

шараларды оқушылармен бірігіп 

ұйымдастыру дағдысы 

Қ

1 

Дипломалды 

 

білу және түсіну 

педагог-музыканттың іс-

әрекетінің түрі 

білімді қолдану және түсіну 

әр деңгейдегі оқыту, музыка 

сабағында және мектептен 

жұмыстардағы оқыту-тәрбие 

жұмыстарын басқару; 

музыкалық-педагогикалық іс-

әрекетке зерттеу. 

пайымдауды қалыптастыру 

-мектептегі оқу-тәрбие жұмысы 

барысында өздігінен зерттеуді 

пайымдау қабілеті; 

-тұлғалардың ара қатынасында 

этникалық және құқықтық 

ережені ескеру; 

1 1 

 

 

 

 

 

8 PD Диплом алдындағы 

іс-тәжірибе  

Преддипломная 

практика  

Pre-diploma 

practice 

ДВО А ОК 1 

 

О Н

Қ

3 



-оқушылармен сенімді қарым-

қатынаста болу. 

оқыту дағдысы немес оқуға 

қабілеттілік: 

білім мекемесінің іс-әрекеттерін 

реттейтін ережесін-құқықтық іс-

қағаздарымен жұмыс істей білу 

дағдысы және жиналған іс-

тәжірибені сын көзбен қолдана 

білу дағдысы, жеке тұлғалық 

және өзін-өзі кәсіби білімін 

жетілдіріп отыру; келешекте 

білім жүйесін және кәсіби 

бағытты жоспарлау; 

педагогикалық іс-тәжірибені 

орындауда өзінің іс-әректін 

жоспарлай білу 

Өндірістік 

 

білу және түсіну 

Қоршаған ортадағы болып 

жатқан құбылыстар: қоғамдағы 

музыканың дәрежесі және 

музыкалық білімнің қоғамдық-

табиғи жүйесі, педагогиканың, 

психологияның жас 

ерекшеліктер әдіснамалық негізі 

және катеогориясы; 

білімді және түсінікті қолдану 

оқушылардың жас 

17 18 3,4 PPP Психологиялық-

педагогикалық 

практика (үздіксіз) 

 

ДВО А М

К 

 

2 О Н

Қ

5, 

А

Қ

1 
2 PP(N) Педагогикалық іс-

тәжірибе (үздіксіз) 

 

ДВО А М

К 

 

1 О 

5,6 UVPP(N) Оқу тәрбиеліқ ДВО А М 4 О 



ерекшеліктерін және жеке 

тұлғалық ерекшеліктеріне сай 

музыкалық, оқу танымдық іс-

әрекеттерін ұйымдастыра білу; 

әр түрлі музыкалық-көркем іс-

шараларды ұйымдастыру және 

жүргізу; оқушыларды музыкалық 

орындаушылыққа дайындауға 

тиімді әдісті қолдана отырып, 

олардың концерттік қойылым 

қоюға ұйымдастыру; 

оқушыларды психологиялық-

педагогикалық тұрғыда 

бақыылау дағдысын білу 

паймдауды қалыптастыру  
мектептегі оқу-тәрбие жұмысын 

өздік талқылау қабілеті 

коммуникативтік қабілет 
-ауызша және жазбаша сөзді 

нақты, түсінікті, дәлелді құра 

білу; 

-тұлғалардың өзара қарым-

қатынасында құқықтық, 

этикалық ережелерді ескеру; 

-оқушылармен сенімді қарым-

қатынаста болу. 

оқыту дағдысы немесе оқуға 

қабілеті 

педагогикалық 

практикасы 

(үздіксіз) 

К 

 

8 PP Өндірістік 

(педагогикалық) 

 

ДВО А М

К 

 

10 О 



білім мекемесінің жұмысын, 

ережелік- құқықтық іс-

әрекеттерін реттейтін іс-

қағаздарымен жұмыс істеу 

дағдысы; 

кәсіби өзіндік білімін, жеке 

тұлғалық дәрежесін іс-жүзіне 

асыру, келешек білім 

бағдарламасын және кәсіби 

мансабын жоспарлай білу; 

педагогикалық іс-тәжірибені 

орындауда өз жұмысын 

жоспарлай білу. 

 

 

Қосымша 

модуль 

 

білу және түсіну 

информатиканың базалық түсінік 

негізі: жүйелік мүмкіндігі, 

мәтіндік, электрондық кесте, қор 

және жалпы әдіснама оны 

қолдана білу; 

жасөспірімдер арасында дене 

шынықтыру-сауықтыру іс-

шаралардың өткізудің мақсаты, 

міндеті, ұстанымы, әдісі және 

түрлері; мектепке дейінгі 

балаларды және жастарды 

тәрбиелеуде, дене 

шынықтырудың маңызы. 
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мәдениет негіздері 
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білімді қолдану және түсіну 

компьютерлік жүйеде және 

ақпараттық технология дәлдік 

дағдысы, әр түрлі жүйеде жұмыс 

істеу, әр түрлі міндеттерді 

орындауда бағдарлама таңдау, 

ақпараттық технологияны 

ғылымда, білімде экономикада 

және әр түрлі салада қолдана 

білу 

жеткіншектер арасында көпшілік 

жұмысын ұйымдастыру, 

әлеуметтік бағдарлама 

тұрғысында, қазіргі заманғы 

компьютерлік технологияны іс-

жүзінде игеру, дене шынықтыру, 

көпшілік іс-шараларды өткізуді 

жоспарлау, бақылау және 

басқару; 

пайымдауды қалыптастыру 

мәдениеттін адам өміріндегі 

және қоғамдағы орны. 

коммуникативтік қабілет: 

дене шынықтыру-сауықтыру іс-

шарасында оқушы-оқытушы, 

ата-аналармен жұмыс, 

ақпараттық мәдениетті игеру 

негізі. 



оқыту дағдысы немес оқуға 

қабілеті: 

жек тұлғалық және дене 

мәдениетін жетілдіруде жан-

жақты болу жайында 

ұйымдастыру, игеру дағдысы. 

Инновациялы

қ бағыттағы 

оқулар 

 

білімі мен түсінігі: 

- студенттер арасында дене 

шынықтыру және денсаулық 

сақтау ісінің мақсаттары, 

міндеттері, принциптері, 

құралдары, әдістері мен 

формалары; жүйеде дене 

шынықтырудың рөлі, мектепке 

дейінгі жастағы балаларды 

тәрбиелеу. 

информатика негіздері, 

операциялық жүйелер, 

операциялық конверттерді, сөз 

процессорлар, электрондық 

кестелер, деректер базасын және 

оларды пайдалану үшін ортақ 

әдістемесі функционалдық -basic 

ұғымдар; 

 - білім беру қызметінің 

тәсілдері, заңдылықтары, 

принциптері мен әдістері; 

- Жаһандық факторлар, бағыттар, 
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принциптер, қоғамдық сананы 

жаңғыртудың нақты жобалары. 

білім мен түсінікті қолдану: 

- жас ұрпақ арасында 

ұйымдастырушылық-массалық 

жұмысты жүргізу; 

- дене тәрбиесі үдерісін 

жоспарлау, бақылау және 

басқару дағдыларын игеру, 

бұқаралық іс-шараларды өткізу; 

-, компьютерлік жүйелер мен 

ақпараттық технологияларды 

шарлау үшін әр түрлі 

операциялық жүйелерде жұмыс 

істеу үшін, проблемаларды 

барлық түрлерін шешу 

бағдарламаны таңдаңыз, ғылым, 

білім, экономика және басқа да 

салалардағы ақпараттық 

технологияларды қолдана білу; 

- Әлеуметтік бағдарламалар 

үлгісінде заманауи компьютерлік 

технологияларды практикалық 

игеру дағдыларын меңгеру; 

- музыкалық сабақта оқу-тәрбие 

үрдісінде заманауи 

педагогикалық және 

интерактивті әдістерді 



қолдануға; 

- қазіргі әлеуметтік жағдайды 

талдау дағдылары болуы керек. 

адам мен қоғам өміріндегі 

мәдениеттің рөлі туралы пікір 

қалыптастыру; оқытудың және 

оқытудың дәстүрлі және 

инновациялық әдістерінің 

педагогикалық әлеуеті туралы; 

коммуникативті қабілеттер: 

студенттермен, оқытушылармен, 

ата-аналармен әртүрлі іс-

шаралар барысында тиімді 

қарым-қатынасты жүзеге асыру 

мүмкіндігі; өздерінің 

педагогикалық ұстанымдарын 

білдіруге және қорғай білуге; 

оқу дағдысы немесе оқуға 

қабілеті: рухани және физикалық 

өзін-өзі жетілдіруге ұмтылу 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация 

модулі 

 

білу және түсіну 

аспаптың және вокалды хор 

репертуары, педагог-

музыканттың зерттеу 

жұмысының іс-әрекеті. 

білімді қолдану және түсіну 

әр түрлі жанрдағы, бағыттағы, 

шығармаларды қолдана білу, 
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музыканың педагогика 

саласында ғылыми зерттеу 

жұмысын жүргізу дағдысы. 

пайымдауды қалыптастыру 

мектептегі ғылыми және 

әдістемелік әдебиеттер, оқу-

тәрбие жұмысын дипломдық 

зерттеу негізінде өз бетімен 

пайымдау қабілеті 

коммуникативтік қабілет: 

ауызша және жазбаша сөзді 

нақты, дәл, түсінікті етіп жазу, 

музыканы, музыкалық көркем 

тілдің ерекше бір түрі ретінде 

түсіну қабілеті. 

оқыту дағдысы немесе оқуға 

қабілеттілік: 

концерттік іс-шаралар мен өздік 

жұмыс; білім мекемесінің 

нормативті-құқықтық іс-

қағаздарымен жұмыс істеу 

дағдысы; 

ғылыми және әдістемелік 

әдебиеттермен сыни тұрғыда 

ойлау, жинақталған іс-тәжірибе, 

өзінің ғылыми зерттеу жұмысын 

жоспарлай білу. 

емтихан тапсыру 
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                      5В010600 МАМАНДЫҒЫ МОДУЛЬДЕРІ- МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ 

«МОДУЛЬДЕР БОЙЫНША  АНЫҚТАМАЛЫҚ» ФОРМУЛЯРІ 

1-оқу жылы 

Модульдің атауы мен 

шифрі 

Саясаттану-әлеуметтану 

SP 

Модульге жауапты адам Құқық негіздері  

Дуйсембаева С. Д. 

Экономика негіздері 

Сейлханова Ж.М. 

Саясаттану-әлеуметтану 

Шуршитбай Б. т.ғ.к. 

Қазіргі заманғы қазақ тарихы 

Нурбекова Р.К. 

Модульдің түрі  ОбОМ 

ООД  ОК, ООД КВ 

Модуль деңгейі BA 

Апта ішіндегі сағат саны Құқық негіздері- 6 

Экономика негіздері- 6 

Саясаттану-әлеуметтану- 9 

Қазіргі заманғы қазақ тарихы-9 

Кредиттер саны Құқық негіздері- 2 РК/ 3ECTS  

Экономика негіздері- 2 РК/ 3ECTS  

Саясаттану-әлеуметтану- 3 РК/ 5ECTS 

Қазіргі заманғы қазақ тарихы-3 РК/ 5ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 1-2  



Оқушылар саны іштей- 9адам 

ТжКБ негізінде-12 адам 

Пререквизиттер модулі Кешенді мектепте құқық негіздері 

Орта мектепте «экономика негіздері» 

орта мектепте Саясаттану-әлеуметтану 

Орта мектепте Қазақстанның қазіргі тарихы 

Модульдің мазмұны Құқық негіздері 

Құқықтық мемлекет. Қазақстан Республикасының 

ата заңдылық құқығы. Әкімшілік құқық. 

Мемлекеттік басқару. Жергілікті өкілдік және 

орындаушы ұжымдар. Қазақстан 

Республикасының азаматтық құқығы. Қазақстан 

Республикасының еңбек құқығы. Қазақстан 

Республикасының адамдарының және 

азаматтарының құқықтық негіз жағдайлары. 

Қазақстан республикасының қылмыстық құқығы. 

Қазақстан республикасының экологиялық құқығы. 

Қазақстан республикасының процессуалдық 

құқығы. 

Экономика негіздері 

Экономикалық теория негіздері  

Экономика дамуының негізгі бағыттары . 

Экономика жаратылысы. Қоғамдық өндіріс. 

Экономикалық жүйе. Жеке меншіктік 

қатынастар.Қоғамдық өндіріс эволюциясы.  Тауар 

және оның қасиеттер. Ақша және оның 

функциясы. Еңбек және  экономика. Нарық заңы. 

Нарық функциялары. Құн заңы. Ақша айналым 



заңы. Инфляция. Сұраныс пен ұсыныс заңы. 

Нарықтық тепе- теңдік. Сұраныс икемділігі. 

Бәсекелестік заңы. Монополия. Тауар және ақша 

нарығы. Өзара байланыстары. Инвестициялық 

нарық. Жылжымайтын мүлік және жер нарығы. 

Бағалы қағаз нарығы. Еңбек нарығы. Нарықтың 

инфрақұрылымы. Салықтық және бюджеттік жүйе. 

Қаржылық, банктік және несиелік жүйе. Биржа 

жүйесі. Валюта жүйесі. Макроэкономикалық 

реттеулер. Нарықтық экономикадағы мемлекеттік 

рөлі мен функциясы. Әлемдік экономиканың  

өзекті мәселелері. 

Саясаттану-әлеуметтану 

Әлеуметтанудың ғылым ретіндегі философиялық 

алғышарттары және тарихи негіздері. О.Конттың 

әлеуметтік жобасы. Классикалық әлеуметтік 

теориялар. Заманауи әлеуметтік теориялар. 

Әлеуметтік топтар және қоғамдастықтар. 

Қоғамдастық түрлері.  Қоғамдастық және тұлға. 

Кіші топтар және ұжымдар. Әлеуметтік ұйым. 

Әлеуметтік теңсіздік, әлеуметтік стратификация, 

әлеуметтік мобильділік. Өзара әлеуметтік әрекет 

пен байланыс. Азаматтық қоғам институты 

ретіндегі азаматтық пікір. Мәдениет әлеуметтік 

өзгерістері факторы ретінде. Тұлға әлеуметтік тип 

ретінде. Әлеуметтік бақылау және  девиация. 

Әлеуметтік өдгерістер. Әлеуметтік революция мен 

реформалар. Әлеуметтік алға жылжу 



концепциясы. Әлемдік жүйенің қалыптасуы. 

Қазақстанның әлемдік қоғамдастықтағы орны. 

Әлеуметтік зерттеу әдістері. 

Қазіргі заманғы қазақ тарихы 

«Қазіргі заманғы қазақ тарихы» пәніне кіріспе. 

Ерте замандағы Қазақстан. Қазақстаннның ежелгі 

тарихы. Палеолит (ерте тас ғасыры), Мезолит 

(орта тас ғасыры), Неолит (жаңа тас ғасыры).Қола 

дәуірі. Ерте мемлекеттік құрылымдар. Сақтар. 

Үйсіндер және қаңлылар. Ғұндар. Қазақстан орта 

ғасырларда. Ерте орта ғасырлардағы мемлекеттер 

(VІ-Х ғғ.). Түрік. қағанаты.Түркештер. Қарлұқтар. 

Оғыздар. Қимақтар VІ-Х ғ. Қазақстанның 

экономикалық, мәдени өмірі. Дамыған 

ортағасырлардағы мемлекеттер(ХІ-ХІІІ ғғ.).   

Қарахандар. Қарақытай Найман мен керейлер. 

Қыпшақтар. ХІ-ХІІІ ғғ.басындағы Қазақстан 

эконо-микасы мен мәдениетінің дамуы. Қазақстан 

монғол  басшылығы кезеңде. Алтын Орда. ХІV-

ХV ғғ. Ортағасырлық мемлекеттер. Көк Орда және 

Ақ Орда мемлекеттері. Монғолстан. Көшпелі 

өзбектер мем-лекеті. Ноғай ордасы. Сібір 

хандығы. Қазақ халқы-ның қалыптасуы. «Қазақ» 

этнонимі. Қазақ жүздері. ХV-ХVІІІ ғғ. басындағы 

Қазақ хандығы.XIV-XVIII басындағы қазақтардың 

мәдениеті.Жаңа замандағы Қазақстан (ХVІІІ-ХХ 

ғғ. басы).  Қазақстан ХVІІІ ғ. бірінші ширегінде. 

Жаңа заман жағдайындағы Қазақстан мен Ресей.   



Қазақстанда    отарлау дәуірі-нің басталуы. ХІХ 

ғасырдағы және ХХ басындағы Қазақстанның 

әлеуметтік-экономикалық, саяси дамуы. Қазақстан 

мәдениеті(XVIII – XXғ. басы). Қазіргі заманғы 

Қазақстан. 1917 ж. Қазан төңкерісі, оның алғы 

шарттары. Азамат соғысы – халық траге диясы 

(1918-1920 жж.). Қазақ кеңестік мемлекеттігінің 

құрылуы. Қазақстандағы «Соғыс коммунизм» 

саясаты (1918-1921 ж. наурыз). Өлкедегі Кеңестік 

мемлекетінің құрылуы. ЖЭС-тің әлеуметтік-

экономикалық нәтижелері.Ауыл шаруашылығын 

ұжымдастыру – Қазақстан шаруаларының 

трагедия-сы. Индустрализациялау: сипаты, 

қарқыны, масш-табы.Соғысқа дейінгі 

Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы. 

Қоғамдық-саяси жағдай. Қазақстан. Ұлы Отан 

соғысы 1941-1945 жылдарын-да. Қазақстан 

соғыстан кейінгі жылдарда (1946-1953жж.). 

Хрущев реформалары Қазақстан тұсында (1953-

1964 жж.). 1960 ж. екінші жартысы мен 1980 

жылдар – бірінші жартысындағы Қазақстан. 

Қазақстандағы «қайта құру» саясаты (1985-1992 

жж.).Тәуелсіз Қазақстан. Қазақстан тәуелсіздік 

жолында. Қазақстанның тәуелсіздігінің 

жариялануы. Тәуелсіз мемлекеттер достастығын 

құру (ТМД).  Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік құрылысы. Экономикалық дамуы. 

Қоғамдық-саяси даму. Рухани даму. Қазақстан 



Республикасының сыртқы саясаты. 

Оқыту нәтижелері Экономикалық теория негіздері 

Студенттер бойында заманауи экономикалық ойды 

қалыптастыру. 

Білім:  негізгі экономикалық және құқықтық 

білімдер. 

Білік: қоғамның әлеуметтік маңызды мәселелерін 

талдай білу және баға беру 

Дағды:   өзінің кәсіби  әрекетінде экономикалық 

және құқықтық   әдістерді пайдалану  

Құқық негіздері  

Құндылық жүйелігі түсінігін беретін құқықтық 

мәдениетін,құқықтық идеяларды, сенім мен 

көзқарастарды, дағдылар мен стереотиптерді,  

белгілі бір қоғам мүшелерімен белгіленген  

(мемлекеттік, діни, этникалық)құқықтық 

дәстүрлерді қалыптастыру, құқықтық мәдениеттің 

негізгі элементтері жайлы  білу.  

Білім: кәсіби әрекеттердің құқықтық аспектілері; 

құқық және мемлекет  түсінігі теориясының  

негізгі мазмұны; құқық жаратылысы, оның өзге 

нормативтермен сәйкестігі;  құқық және 

заңнамалық жүйе;  құқықты жүзеге асыру 

формалары; негізгі құқықтық салаларға жалпы 

сипаттама;кәсіби жоғарылауға, танымдық 

көзқарасты  кеңейтуге ұмтылыс;  

Дағды:  Құқық саласында алған білімдерді  

болашақ тәжірибе ісінде қолдана білу. 



Саясаттану-әлеуметтану 

- білу керек: әлеуметтік-саяси пәндердің 

теориялық және тәжірибелік негіздерін, мектептер 

мен ғылыми-зерттеу орталықтарын және 

әлеуметтану саласы бойынша ағымдағы 

зерттеулерді, саяси ғылымның саяси жүйесі және 

оның институттарының нәтижелерін, жұмыс істеу 

принциптерін; 

- істей алу керек: Қоғамда болып жатқан 

әлеуметтік-саяси үрдістер мен құбылыстарды 

талдау, сондай-ақ дәлелді ауызша және жазбаша өз 

ойымен тұжырымдау; балама динамикалық 

пайдалану, кәсіби проблемаларды шешу үшін 

инновациялық социологиялық көзқарастар 

бойынша алған білімдерін қолдану; 

- дағдысы болуы керек: Қазіргі қоғамның 

проблемаларын талдау, болжау және жоспарлау; 

төзімділік пен құрметке негізделген тұлғааралық 

және мәдениетаралық қарым-қатынас туралы тұтас 

көзқарасы болу; социологиялық зерттеулер 

әдіснамасы; ақпараттың сыйымдылығын ( «сын 

тұрғысынан ойлау») сыни қабылдау  

Қазіргі заманғы қазақ тарихы 

Білім: 

-   Қазақстан аумағындағы  тарихи үрдістердің  

дамуының негізгі  тенденцияларын;  

- Қазақстан аумағындағы және аумақтас 

мемлекеттерде өзара байланыс және өзара әсер 



етуде  болып жатқан  тарихи  үрдістердің  негізгі 

және ортақ  бағыттарын ашу; 

Білік: 

-       кәсіби әрекетте  танымның ғылыми әдістерін 

пайдалану;   

-  үрдістер мен  болмыстарды зерттеудің 

қолданыстағы концепцияларын, теорияларын және 

бағыттарын сыни тұрғыда талдау; 

-  жаңа проблемалар мен  жағдайларды шешуге 

шығармашылық тұрғыдан қарау және  сыни 

тұрғыда ойлау;  

Дағдылар: 

-  әлемдік көзқарас сипатындағы жүйелі білімді 

қолдану; 

- ғылыми және кәсіби стандартты  міндеттерді 

шешу; 

- мейірімділік, адалдық, ар, парыз, толеранттылық, 

өз мамандығыңа деген сүйіспеншілік идеалдары 

негізінде  қаланған құндылықтар мен  нормаларын  

бағалау; 

Қорытынды бақылау 

формасы 

емтихан 

Кредитті алу шарттары Емтиханды оң бағалау модулімен көзделген 

жұмыстың барлық түрлерін жүзеге асыру  

Модульдың ұзақтығы 1-2 семестр 

Әдебиет Экономика негіздері және кәсіпкерлік 

 1.Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. 

Экономикалық теория : оқулық.- Алматы : ҚР 



Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-

360 бет 

2.Жолдасова Г. Экономика негіздері : оқу құралы.-

3-бас., стер..- Астана : Фолиант, 2017.-224 бет 

3.Исқалиев М.Экономикалық теория : оқулық / М. 

Исқалиев. - толық., өңд. және түз. 2-ші бас. - 

Алматы : Қарасай, 2017. - 352 бет. 

4.Рахметулина Ж.Б., Абылайханова Т. А. 

Экономикалық теория: есептер, схемалар, тесттер : 

оқу құралы.- Алматы : Экономика, 2015. -265 бет 

5.Темірбекова А.Б. Экономикалық теория негіздері 

: оқу құралы. – Алматы : Эверо, 2014 

6.Жолдасова Г. Экономика негіздері : оқу құралы.-

3-бас., стер..- Астана : Фолиант, 2017.-224 бет 

7.Экономикалық теория : оқу құралы. – Алматы : 

Қазақ университеті, 2014. – 306 бет.  

Әлеуметтану-саясаттану 

1.Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі 

томдық оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 

1.- 408 бет.-  

2.Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі 

томдық оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 

2.- 408 бет 

3.Әбсаттаров Р.  Саясаттану негіздері :  екі томдық 

оқу құралы. – Өзгертіліп, толық. 3-ші бас.- Алматы 

: Қарасай, 2018.-Т. 1.- 72 бет. 

4.Әбсаттаров Р.  Саясаттану негіздері :  екі томдық 

оқу құралы. – Өзгертіліп, толық. 3-ші бас.- Алматы 



: Қарасай, 2018.-Т. 2.- 460 бет. 

5.Әженов, М. С., Садырова М. С. Қоғамның 

әлеуметтік құрылымы  : оқу құралы. - Алматы : 

Эверо, 2014. - 140 бет.  

6.Байтілен, С. А.Саясаттануудың дәрістер курсы : 

[оқу құралы].  - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 168 

бет 

7.Борбасов С. Әлемдік қайшылықтар және әлемдік 

саясат : саясаттану, халықаралық қатынастар  және 

тарих мамандықтарын арналған оқу құралы. – 

Алматы : Эверо, 2016.-280 бет.  

8..Бринкерхоф Д., Уейтс Р., Ортега С. 

Әлеуметтану негіздері : оқулық.- Алматы : Ұлттық 

аударма бюросы, 2018.-464 бет.- (Рухани жаңғыру. 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық»). 

9.Забирова А. Т. Қолданбалы әлеуметтану : оқу 

құралы. –Алматы : Эверо, 2015. -206 бет. 

10.Иманбаев, М. Ө. Саясаттану негіздері : оқу 

құралы / М. Ө. Иманбаев, Е. М. Смағұлов. - 

Алматы : Жеті жарғы, 2014. - 336 бет. - (Оқу 

құралы). -10 экз 

11.Кошербаев, Д. Б. Саясаттағы имидж : оқу 

құралы / Д. Б. Кошербаев. - Алматы : Эверо, 2017. 

- 236 бет. 

12.Крафт М.Е., Фурлонг С.Р. Қоғамдық саясат. 

Саясат, талдау және баламалар: оқулық.-Алматы : 

Дәуір, 2017.-468 бет. 



13.Қуандық Е.С. Саясаттану негіздері : оқу 

құралы. –толықт. 2-ші бас.   – Алматы, 2015. – 240 

бет. 

14.Мейірманов С. Т. Саясат теориясы : оқу құралы 

/ С. Т. Мейірманов. - Алматы : Эверо, 2016. - 336 

бет. 

15.Мейірманов С. Т. Саясат теориясы және 

саясаттану пәнін оқыту әдістемесі : оқу құралы / С. 

Т. Мейірманов. - Алматы : Эверо, 2017. - 188 бет. 

16.Мұсатаев С. Ш. Қазақстанның саяси ойы : оқу 

құралы. –Алматы : Қазақ университеті, 2014.- 289 

бет.   

17.Мұсатаев С. Ш. Саяси билік : оқу құралы / С. 

Ш. Мұсатаев. - Алматы : Қазақ университетi, 2014. 

-137 бет.  

18.Рахымбаева А. С. Саясаттану  : дәрістер жинағы 

:оқу құралы. - 3-ші бас. - Астана : Фолиант, 2016. - 

184 бет. 

Қазіргі заманғы қазақ тарихы  

1.Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру.  

– Астана, 2017  

2.Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. –4 кітаптан 

тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: 

алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/  

Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б..  

–Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.  

3.Алан Барнард Антропология тарихы мен 



теориясы  

[оқулық]/ А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018 -

240 б. 

4.Шваб К. Төртінші индустриялық революция  

[монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. 

Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б. 

5.Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., 

Тугжанов Е.Л. –Астана: Zhasyl Orda, 2015.  

 6.Қазақстанның қазіргі заман тарихы. - Қостанай: 

А. Байтурсынов атындағы ҚМУ , 2014 

7.Назарбаев Н.Ә. Қазақстан Республикасының  

Тәуелсіздігі  – Мәңгілік Елдің Ұлы тарихы. 

Тәуелсіздік күніне орай салтанатты шарада  

сөйлеген сөзі. - Егемен Қазақстан, 16 желтоқсан 

2014 ж.  

8.Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жаңа жаһандық нақты 

ахуалда: өсім, реформалар, даму. Қазақстан 

Республикасының Президенті - Елбасы  

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 

2015 жылғы 30 қараша.  – Егемен Қазақстан, 1 

желтоқсан 2015 ж 

10.«Қазақстан Республикасы президенті 

Н.назарбаевтың «Ұлытау төріндегі толғаныс» атты 

Хабар агенттігінде берілген сұхбатын талқылау 

бойынша конференция материалдары. - 1 қазан 

2014 жыл. –Алматы, 2014. –54 б. 

11.Кәрібаев Б.Б. Қазақ хандығының күшеюі (ХҮ 

ғ.соңы –ХҮІ ғ. алғашқы ширектері). – Алматы: 



«Сардар» баспа үйі, 2015. –176 бет. 

12.Қазақ хандығының құрылуы тарихы. – Алматы: 

«Сардар» баспа үйі, 2015. – 520 б. 

13.Кәрібаев Б.Б. Тәуелсіздіктің 25 аса маңызды 

оқиғалары. – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2016.– 

272 бет. Қазақ, орыс, ағылшын  тілдерінде. 

14.Қойгелдиев М.Қ. Алаш қозғалысы. 

Монография. Екінші кітап. – Алматы: Мектеп, 

2017. –656 б.  

15.Эпистолярное наследие казахской правящей 

элиты. Сборник  исторических документов в 2-х 

томах. Алматы. 2014. 

16.Уразбаева А.М. «Қырғыз (қазақ) облыстық 

партия комитеті (Қыробком) құжаттары 

Қазақстанда тоталитаризмнің қалыптасуы  

тарихының дерек көзі (1920-1925 жж.)». –

Монография. –Алматы: «Қазақ университеті» 

2015. –196б. 

17Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеудің тізіліміне No 17651 болып енгізілді 

ИС «ИПГО». Копия электронного документа.  

Дата 05.11.2018. 

18.Дерек Джонстон Философияның қысқаша 

тарихы. Сократтан Дерридаға дейін [монография] / 

Д. Джонстон; ауд.: Г. З. Әбдірасылова, Г. Ж. 

Нұрышева, 2018. –212 б.  

19.Аронсон Э. «Көпке ұмтылған жалғыз». 

Әлеуметтік психологияға кіріспе / Э. Аронсон; 



ауд. Д. Д. Дүйсен 

беков [және т.б.], 2018.-407 б. 

20.Н. Грегори Мэнкью, Марк П. Тейлор 

Экономикс  

[оқулық] / Н. Г. Мэнкью, М. П. Тейлор; ауд. Л. Ә. 

Бимендиева [және т.б.], 2018. - 833 б. 

21.Армстронг, Карен. Иудаизм, христиандық пен 

исламдағы 4000 жылдық ізденіс: Құдайтану 

баяны: [монография] / К. Армстронг; ауд. Д. 

Кенжетай [және т.б.], -2018.–421 б. 

 

Жаңару мерзімі  

 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Коммуникативтік  Kom 

 

Модульге жауапты адам Ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде)  - Кубентаева   

Сания Нурланбековна, п.ғ.к. 

Қазақ (орыс) тілі 

Алимхан А.А. ф.ғ.к. 

Шет тілі 

Федосова С.А., ф.ғ.к. 

Модульдің түрі  ОбОМ 

ООД  ОК 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны Ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) -9 

Қазақ (орыс) тілі-18 



Шет тілі-18 

Кредиттер саны Ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) -3 РК/ 5 ECTS 

Қазақ (орыс) тілі-6 РК/ 10 ECTS 

Шет тілі-6 РК/ 10 ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 1-2  

Оқушылар саны іштей- 9адам 

ТжКБ негізінде-12 адам 

Пререквизиттер модулі Қазақ орта мектебінде (орыс) тілі 

Орта мектепте шетел тілі 

Жалпы білім беретін мектептерде информатика 

Модульдің мазмұны Ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

An ICT role in key sectors of development of society. 

Standards in the field of ICT. ntroduction to computer 

systems. Architecture of computer systems. Software. 

Operating systems. Human-computer interaction. 

Database systems. Data analysis. Data management.  

Networks and telecommunications. Cy ybersecurity. 

Internet technologies. Cloud a and mobile 

technologies. Multimedia technologies. Smart  

technology. E-technologies.  Electronic business. 

Electronic training. Electronic government. 

nformation technologies in the professional sphere. 

Industrial ICT. Prospects оf development of ICT. 

Шет тілі  

Let Me Introduce Myself. My Biography. Appearance 



and family personality. Noun- singular, plural, 

possessive case, gender. Hobbies. My Hobby. My 

Friend's Hobby. Proverbs. Articles-the, a(an), 

numerals- cardinal, ordinal. Daily program. My 

Working Day. My Day Off. Types of houses. Where 

people live. Pronouns -personal, objective, possessive. 

Present Simple (+), (-), (?).Types of houses. Where 

people live. much, many, a lot of, little(a)little, (a)few; 

to be, to have. There  is/are. Houses you’ll never 

forget. My classroom. Prepositions of  place and 

direction; degrees of Comparison of Adjectives and 

Adverbs. Eating out. My meals. Englishman’s meals. 

Some, any, no. Past Simple, Future Simple (+), (-), 

(?), conditional sentences I. Shopping. At the 

Department Store. Present, past, Future Continuous 

(+), (-), (?). Shopping. At the supermarket. present 

tenses with a future meaning. Driving through the city. 

My Native Town. Present, Past, Future Perfect(+),(-), 

(?).The map of the world (continents, oceans, rivers, 

mountains). Аrticles with geographical places, 

reflexive pronouns. Kazakhstan, geography, and 

nature. Seasons and weather. Аdjectives- as..as, 

impersonal sentences (It’s+adj., It’s+adverb), 

nationality words, prepositions. Kazakhstan, historical 

places. Outstanding people. Тypes of questions. 

Kazakhstan, main cities- Almaty, Astana. Мodal verbs 

can, may, must, should and need. “Education in 

Kazakhstan”. Our University (EKSU). My Studies. 



Art and culture. Sport as a part of life. Passive voice 

(continuous, perfect). Nutrition and your health. 

Sequence of tenses. Progress and problems. Reported 

speech. Nature protection. Word- formation (-er/-or, - 

ment, -ance/-ence, -ing, -ness, -tion/-sion; -ist; -ous, -

able/-ible, -ful; -ly). Conversion. American English. 

English language and its place in the world. If 

sentences (present/future). The United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland. If and wish 

sentences (present, past). The United States of 

America. Relative clause (1)-with who, that, which.  

Relative clause (2)-with or without who, that. Canada, 

Australia, New Zealand. Relative clause (3)- whose, 

whom and where. Mass media, radio, TV, Internet, 

advertising. Travelling, ways of travelling. At the 

hotel. Infinitive, Complex Object, Complex Subject.  

At the airport. At the railway station. Gerund. Arriving 

in London, New-York. Verb+ -ing, verb+infinitive. 

Tourism and service. Participle I, II. 

Оқыту нәтижелері Ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

Білім: информатика негіздерінің базалық, 

операциялық жүйелердің  функционалды  

мүмкіндіктері, операциялық  кеңістіктердің, 

мәтінді процессорлар, электронды кестелердің, 

мәліметтер базасының түсініктері және оларды 

қолданудың әдістемелері.  

Білік: компьютерлік жүйедегі және ақпараттық 



технологиялардағы  бағдарлылық, әртүрлі 

операциялық жүйелерде жұмыс жасай білу,  

әртүрлі күрделі міндеттерді шешуде  

бағдарламалық  жабдықты  таңдау, ақпараттық 

технологияларды  ғылымда, білімде, экономикада 

және өзге салаларда пайдалана білу. 

Дағды:  әлеуметтік бағдарламалар негізінде  

заманауи  компьютерлік технологияларын  

тәжірибеде меңгеру. 

Шет тілі 

Тұрмыстық ауызекі сөйлесудің практикалық  

меңгерілуін оқыту, шет тілін күнделіті, сондай-ақ  

араласуда  белсенді пайдалануға үйрету.   

Білім:   Шет тілінің лексикалық, грамматикалық, 

синтаксистік ерекшеліктері 

Білік: 

1)  тыңдалым бөлігінде көп тараған  жеке 

фразаларды, жай сөйлемдерді, тұрмыстық- және 

мәдени сипаттағы  шағын мәтіндерді түсіну.  

2) оқылым бөлігінде шағын қарапайым мәтіндерді 

түсіну,күнделікті қолданыстағы мәтіндерден 

нақты ақпаратты таба білу.    

3) монологиялық сөйлеу бөлігінде қарапайым 

фразалар мен сөйлемдерді қолдану, мәтінді 

мазмұндау, атақты адамдар туралы, өмір сұру  

жағдайлары, оқуы туралы әңгімелеп беру. 4) 

сөйлесудің диалогтық бөлігінде –ақпаратпен 

алмасу және қысқа диалогтық сөйлеуді талап 



ететін қарапайым сөйлесу жағдайларында араласа 

білу.  

5) жазылым бөлігінде в области пиьма – берілген 

тақырып бойынша қысқаша мәтін құрастыру және 

жазу,құттықтау ашық хатының  мәтінін жаза білу, 

досқа (құрбыға) хат жазу, орыографиялық диктант. 

Дағды:  оқылым, тыңдалым, әртүрлі ғылыми 

мәтіндерді құрау 

Қазақ (орыс) тілі 

 Әртүрлі  салада  араласу кезінде өзекті 

міндеттерді қазақ тілі (орыс) тілі құралдарымен  

шешуге қабілетті маманның коммуникативті 

құзіреттілігн қалыптастыру;  

Білім:  лексика ерекшеліктерін білу 

Білік: 

1) Тыңдалым бөлігінде ішінде деректемелер 

келтірілген баяндамалар мен хабарламаларды  

түсіну; кәсіби тақырыптағы оқыту, ғылыми 

фильмдерді түсіну .  

2) Оқылым бөлігінде кәсіби- бағдарлы мәтіндерді 

және ресми- іскерлік қүжаттарын түсіну, 

сөйлеушінің коммуникативті міндеттері мен 

авторлық нтенциялары, мазмұнды- деректі және 

мазмұнды концептуалды ақпаратты түсіну.  

3) Моологиялық сөйлеу бөлігінде  кәсіби 

сұрақтардың кең шеңберінде жеткілікті пікір 

білдіру, бағалау, ескерту және ұсыныстармен қоса 

өзіндік кәсіби көзқарасқа деректеме беру.  4) 



Сөйлесудің диалогтық бөлігінде оқылып жатқан 

тіл тасымалдаушыларымен кәсіби тақырыптаңы 

диалогқа қатысу. 5) Жазылым бөлігінде ресми –

іскери, кәсіби мазмұнды   мәтідерін әдебиет 

нормаларына сәйкес жазу.  

Дағды: ғылыми зерттеу нәтижелерін кәсіби қазақ 

(орыс) тілінде рәсімдеу.   

Кредитті алу шарттары Емтиханды оң бағалау модулімен көзделген 

жұмыстың барлық түрлерін жүзеге асыру 

Модульдың ұзақтығы 1-2 семестр 

Әдебиет Информационно-коммуникационноые технологии 

(на англ. языке) 

1.  Information and communication technologies : 

textbook : in 2 part = Информационно-

коммуникационные технологии : учебник : в 2 ч. [] 

/ D. Shynybekov [и др.] ; International Information 

Technology University . - Almaty : IITU.   Part 1 : 

textbook. - 2017. - 586 с 

2. Information and communication technologies : 

textbook : in 2 part = Информационно-

коммуникационные технологии : учебник : в 2 ч. [] 

/ D. Shynybekov [и др. ] ; International Information 

Technology University. - Almaty : IITU.   Part 2 : 

textbook. - 2017. - 622 с. 

3. Информационные технологии [] : учеб. 

академического бак. : в 2 т. / под ред. В. В. 

Трофимова. - М. : Юрайт, 2017 -Т. 1. - 2017. - 238 

с. - ( 



4. Информационные технологии [] : учеб. 

академического бак. : в 2 т. / под ред. В. В. 

Трофимова. - М. : Юрайт, 2017 -Т. 2. - 2017. 

5. Нурпеисова, Т. Б.     Информационно-

коммуникационные технологии [] : [учеб. пособие] 

/ Т. Б. Нурпеисова, И. Н. Кайдаш ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. - 

6.     Nurpeisova, T. B.     Information and 

communication technologies [] : textbook / T. B. 

Nurpeisova, I. N. Kaidash ; Ministry of Education and 

Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. 

7.  Сербин, Василий Валерьевич.     Информатика 

[] : алгоритмическая обучающая система 

"Верблюжонок" / В. В. Сербин, А. С. Тен. - 

Алматы : Атамұра, 2017. - CD-ROM.- 

8.  Яворский, Виктор Владимирович.     Введение в 

информационные технологии [] : учеб. пособие 

для тех. и проф. образования / В. В. Яворский ; М-

во образования и науки РК. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Астана : Фолиант, 2016. - 184 с.  

Казахский (русский) язык 

1. Профессиональный русский язык [] : учеб. 

пособие / Е. А. Журавлева [и др.]. - Алматы : ССК, 

2017. - 244 с. 

2.  Нургалиева, Сания Айдархановна.     Русский 

язык. Доступно о сложном [] : учеб. пособие / С. А. 

Нургалиева ; М-во образования и науки РК . - 

Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 



161 с. 

3. Габбасова, Гульнар Сагатовна.     Современный 

русский язык. Синтаксис (0111000 " Основное 

среднее образование") [] : учеб. пособие для тех. и 

проф. образования / Г. Габбасова ; М-во 

образования и науки РК. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- Астана : Фолиант, 2016. - 216 с. 

4.     Антонова, Евгения Станиславовна.     

Методика обучения русскому языку [] : учебник 

для вузов / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. - М. : 

Академия, 2015. - 400 с 

5. Есбулатова, Раушан Макановна.     Русский язык 

[] : учеб. пособие по развитию навыков устной 

речи / Р. М. Есбулатова, Ж. Т. Абдуллаева ; КазНУ 

им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 

2015. - 115 с. 

6.  Сансызбаева, Сандугаш Кадралиевна.     

Профессионально ориентированный русский язык 

[] : учеб. пособие / С. К. Сансызбаева ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2015. – 

135 

7.    Ермакова, Валентина Ильинична.     Русский 

язык [] : учеб. пособие для тех. и проф. 

образования / В. И. Ермакова ; М-во образования и 

науки РК. - Астана : Фолиант, 2014. - 176 с. 

Иностранный язык 

1. Kay, Sue.     New Inside Out [] : Elementary 

Student's Book / S. Kay, V. Jones ; with P. Maggs, C. 



Smith. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 144 p. + CD-

ROM. 

2. McCarter, Sam.  

    Ready for IELTS [] : coursebook / S. McCarter. - 

[б. м.] : Macmillan, [2017]. 

3. English File [] : Elementary Workbook with key / 

C. Latham-Koenig [and other ]. - [third edit.]. - [New 

York] : Oxford University Press, [2018]. - 96 p. : 

+CD-ROM. 

4.   Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Beginner Student's Book / C. Latham-Koenig, C. 

Oxenden. - [third edit.]. - [New York] : Oxford 

University Press, [2018]. - 136 p.  

5.   Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Beginner Workbook with key / C. Latham-Koenig, C. 

Oxenden, J. Hudson. - [third edit.]. - [New York] : 

Oxford University Press, [2018]. - 72 p. 

6. Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Intermediadate Student's Book / C. Latham-Koenig, C. 

Oxenden. - [third edit.]. - [New York] : Oxford 

University Press, [2018]. - 168 p. : +CD-ROM.  

7. Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Intermediate Workbook with key / C. Latham-Koenig, 

C. Oxenden, J. Hudson. - [third edit.]. - [New York] : 

Oxford University Press, [2018]. - 86 p. 

8.     Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Intermediadate Plus Student's Book / C. Latham-

Koenig, C. Oxenden, M. Boyle. - [third edit.]. - [New 



York] : Oxford University Press, [2018]. - 168 p. 

9. Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Intermediate Plus Workbook with key / C. Latham-

Koenig, C. Oxenden, J. Hudson. - [third edit.]. - [New 

York] : Oxford University Press, [2018]. - 86 p.  

10. English File [] : Pre-intermediate Workbook with 

key / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - 

[New York] : Oxford University Press, [2018]. - 95 p. 

: +CD-ROIM. 

11.     Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Advanced Student's Book / C. Latham-Koenig, C. 

Oxenden, J. Lambert. - [third edit.]. - [New York] : 

Oxford University Press, [2018]. - 176 p. : +CD-ROM 

12.       English File [] : Advanced Workbook with key 

/ C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New 

York] : Oxford University Press, [2018]. - 86 p 

13. Саниязова, Ж. Г.     Профессионально-

ориентированный иностранный язык для 

неязыковых специальностей [] : учеб. пособие / Ж. 

Г. Саниязова, Р. К. Торгаева ; М-во образования и 

науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 69 с. 

14. Саниязова, Ж. Г.     Тесты по английскому 

языку для неязыковых специальностей [] : сборник 

тестов / Ж. Г. Саниязова, Р. К. Торгаева ; М-во 

образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2015. - 80 с. 



15.   Бонк, Наталья Александровна.    Учебник 

английского языка [] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. 

Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.   Ч.1. 

- 2015. - 639 с. 

16. Бонк, Наталья Александровна.    Учебник 

английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. 

Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.   Ч. 

2. - 2015. - 511 с. 

 Жаңару мерзімі 

 

 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Орындаушылық Isp 

Модульге жауапты адам Сольфеджио- аға оқытушы Есютина М.П. 

Орындаушылыққа дайындау- Закирьянова Ж.Х. 

Музыка теориясы- каф.меңгерушісі Мужчиль М.Д. 

Дауысты қою- п.ғ.к., профессор Нургожина А.Б. 

Модульдің түрі  Сольфеджио  

БД  КВ 

Орындаушылық дайындау  

ОМС 

БД КВ 

Музыка теориясы  

БД ОК 

Дауысты қою  

ПД КВ 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны Сольфеджио -9 



Орындаушылық дайындау -15 

Музыка теориясы -9 

Дауысты қою-9 

Кредиттер саны Сольфеджио -3 РК/ 5 ECTS 

Орындаушылық дайындау -5 РК/ 9 ECTS 

Музыка теориясы -3 РК/ 5 ECTS 

Дауысты қою-3 РК/ 5 ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 1-2  

Оқушылар саны іштей- 9адам 

ТжКБ негізінде-12 адам 

Пререквизиттер модулі «Музыка» орта мектепте 

Модульдің мазмұны Сольфеджио  

Жалпыға бірдей білім беру мектеп ұстаздарына  

мұзыкалық мәнер элементтері саласында  жүйелі 

білім беру, абсолютті- үйлесімдік  бес бағытты  

нотация әдісінде белгеуді үйрету, ол дегеніміз, 

музыка және ән педагогы жұмысындағы  маңызды 

бөлік.  

Білім:  музыканың негізгі элементтері және 

олардың өзара әрекеттестігі: дыбыс және оның 

физикалық қасиеттері;   үйлесім және оның 

элементтері; интервалдар,дыбыс аккорды және 

үйлесімдегі дыбыс; тоналды сәйкестік түрлері. 

Білік:  үйлесімдік қатарын, интервалды, дыбыс 

пен үйлесімдік аккордтарын құру.  

Дағды:   музыкалық аспаптарда ойнау  және 

музыканың негізгі элементтерін интонациялау 



(мәнерге келтіру)  , олардың үйлесімдік және 

дыбыстық сәйкестілігі, музыкалық құралдарға 

алдау,  әртүрлі музыкалық құралдарды пайдалана 

отырып шағын музыкалық шығармалардың 

талдауын жасау.  

Музыка теориясы негіздері  

Жалпыға бірдей білім беру мектеп ұстаздарына  

мұзыкалық мәнер элементтері саласында  жүйелі 

білім беру, абсолютті- үйлесімдік  бес бағытты  

нотация әдісінде белгеуді үйрету, ол дегеніміз, 

музыка және ән педагогы жұмысындағы  маңызды 

бөлік.  

Орындаушылық дайындау 

Білім:   музыкалық орындаушылық негіздері; 

музыкалық орындаушылыққа қатысты негізгі 

түсініктер, терминдер, орындаушылық шеберлік; 

әртүрлі стильдегі, дәуірдегі, ұлттық мектептердің, 

көркем бағыттардың инструменталды және 

вокалды- хорлы музыканың неғұрлым тән 

қасиеттері;  репертуар для работы на уроке музыки  

и во внеклассной работе;  музыкалық шығармамен 

жұмыс жасау әдісі. 

Білік:  музыкалық мәнердің сәйкес құралдарының 

көмегімен шығарманың көркем мазмұнын ашу. 

Дағды: педагогикалық және концерттік 

репертуардағы өзіндік жұмыс.   

Музыка теориясы 

Жалпыға бірдей білім беру мектеп ұстаздарына  



мұзыкалық мәнер элементтері саласында  жүйелі 

білім беру, абсолютті- үйлесімдік  бес бағытты  

нотация әдісінде белгеуді үйрету, ол дегеніміз, 

музыка және ән педагогы жұмысындағы  маңызды 

бөлік.  

Практикалық мақсат: музыкалық саламен қатар 

ойлау дағдысында  қалыптастыру, пернелі 

фортепианода ойнау арқылы  үйлесімділік 

дағдысын қалыптастыру 

Білім:  музыканың негізгі элементтері және 

олардың өзара әрекеттестігі: дыбыс және оның 

физикалық қасиеттері;   үйлесім және оның 

элементтері; интервалдар,дыбыс аккорды және 

үйлесімдегі дыбыс; тоналды сәйкестік түрлері. 

Білік:  үйлесімдік қатарын, интервалды, дыбыс 

пен үйлесімдік аккордтарын құру.  

Дағды:   музыкалық аспаптарда ойнау  және 

музыканың негізгі элементтерін интонациялау 

(мәнерге келтіру)  , олардың үйлесімдік және 

дыбыстық сәйкестілігі, музыкалық құралдарға 

алдау,  әртүрлі музыкалық құралдарды пайдалана 

отырып шағын музыкалық шығармалардың 

талдауын жасау.  

Дауысты қою 

Дауыстық деректерді жетілдіру, мектепте 

вокалдық жұмысты орындауға арналған ән 

мәдениеті мен дайындығын қалыптастыру. Әрине, 

әр түрлі вокалдық жастағы типтік стильдер, 



ұлттық мектептер мен көркем үрдістерінің 

ерекшеліктерін зерттейді. Студенттер музыка 

сабақтарында және сабақтан тыс іс-шараларды 

және балалар дауысымен жұмыс жасау әдістерін, 

репертуарын үйрену. 

Білім:  музыкалық орындау негіздерін білу; негізгі 

ұғымдар, музыкалық орындауға байланысты 

терминология; 

Білік:  музыкалық білдіру арқылы өнер 

туындыларының мазмұнын ашу мүмкіндігіне ие 

болу үшін; түрлі жанрдағы вокалдық бөліктерін 

орындауға; 

Дағды:   педагогикалық және концерттік 

репертуарында тәуелсіз жұмыс дағдысы болуы. 

Оқыту нәтижелері Сольфеджио 

Музыка мұғалімін даярлау көлемінде музыкалық 

қабілетті, ойлауды және есте сақтау дағдыларын 

дамыту. Интонациалық жаттығулар. Ән айту 

(салу): бір сарыннан екінші сарынға дейінгі 

әртүрлі үйлесімдік қатар, кез келген баспалдақтан 

жоғары және төмен. Камертон бойынша реттеу. 

Әртүрлі синвенцияның үйлесімді модуляциясы, 3-

4 дауысты қарапайым аккордтық  ойнау кезінде,  

интервалдардың төмен және жоғарғы реттеуінен 

кейін  баспалдақты ән айту. Ритмикалық  

жаттығулар, Ритмикалық  диктант. Ритмикалық 

импровизация, Сольфедждеу. Музыкалық диктант. 

Дыбыс, оның физикалық және музыкалық 



қасиеттері.  Регистр. Дыбыстық қатар. Дыбыс 

атаулары. Ноталық жазба. Ноталар ұзақтығы. 

Кілттер. Альтерация белгілері. Дыбыс  

энгармонизмі  . Тыныстаулар. Екідауысты жазба. 

Метроритм түсінігі. Мөлшер. Такт. Такт шегі. 

Интервал. Үйлесім мен тоналдылық. Мажорлы 

және минорлы тоналдылық. Квинт шеңбері. 

Минорлы музыка үйлесімі. Пентатоника. 

Аккордтар. Қоңыраулы. Қоңыраулылар түрлері. 

Септаккордтар. Септаккордтар түрлері. Халықтық 

музыка үйлесімі. Диатоника және  хроматика. 

Ауытқулар. Модуляция. Транспозиция. 

Орындаушылық дайындау 

Шығармашылық  жұмыс ретіндегі аспаптық 

орындаушылық. Музыкалық шығарманы меңгеру 

барысында  аспапта ойнаудың техникалық 

біліктері және дағдыларын қалыптастыру. Әртүрлі 

жанрларды, формаларды, стиль мен бағыттарды 

кіріктірген  көркем репертуарды меңгеру. Тыңдау 

арқылы аккомпонемент таңдай білу, парақтан нота 

мәтінін оқу дағдысын меңгеру. Болашақ өзіндік 

жұмыс үшін  мектеп репертуары қорын  құрау. 

Музыка сабақтарындағы әртүрлі жұмыс 

барысында және сыныптан тыс шараларда  

аспапты еркін қолдана білу. 

Музыка теориясы 

Дыбыс, оның физикалық және музыкалық 

қасиеттері.  Регистр. Дыбыстық қатар. Дыбыс 



атаулары. Ноталық жазба. Ноталар ұзақтығы. 

Кілттер. Альтерация белгілері. Дыбыс  

энгармонизмі  . Тыныстаулар. Екідауысты жазба. 

Метроритм түсінігі. Мөлшер. Такт. Такт 

шегі.Интервал. Үйлесім мен тоналдылық. 

Мажорлы және минорлы тоналдылық. Квинт 

шеңбері. Минорлы музыка үйлесімі. Пентатоника. 

Аккордтар. Қоңыраулы. Қоңыраулылар түрлері. 

Септаккордтар. Септаккордтар түрлері. Халықтық 

музыка үйлесімі. Диатоникажәне  хроматика. 

Ауытқулар. Модуляция. Транспозиция. 

Дауысты қою 

Ән айту аппараты  ерекшеліктерін және вокалды  

әдістерді білу.  Вокалды орындаушылық 

мәдениеті. Орындаушылық бағыт. Ән айту 

тынысы. Ән айту дыбысы. Вокализациялаудың 

негізгі түрлері. Артикулляционды аппаратты 

босату және іске қосу. Ән айту үрдісіндегі дауыс 

қойылу ерекшелігі. Ән айтуда музыкалық 

мәнердің құралдары. Шығарманың көркем 

бейнесін ән айту барысында келтіру. Жеке 

диапазонды кеңейту және бекіту. Жеке дауыста 

және ансамблюде ән айту.  Балалар дауысымен 

жұмыс жасу әдісін меңгеру. Вокалды білік пен 

дағдыларды меңгеру. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

емтихан 

Кредитті алу шарттары Емтиханды оң бағалау модулімен көзделген 



жұмыстың барлық түрлерін жүзеге асыру 

Модульдың ұзақтығы 1-2 семестр 

Әдебиет 2. 1. Есютина М.П., Мужчиль М.Д. Тестовые задания 

по музыкально-теоретическим дисциплинам. – У-

К, 2017 

2. Волчек, Ольга Дмитриевна.     Музыка и 

семантика ее звуков [] : учеб. пособие к курсу 

лекций "Музыкальная психология" / О. Д. Волчек ; 

Санкт-петербургский институт гуманитарного 

образования. - 2-е изд., доп. перераб. - М. : 

Фолиум, 2014. - 176 с. 

3. Н. Вашкевич. Семантика музыкальной речи. 

Музыкальный синтаксис. Словарь музыкальных 

форм.: Учебное пособие. – Тверь, 2014 

4.Жунусов У.Ж. «Домбырам, жүрегiммен үндес 

едiң...». - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 

2015 

5. Жунусов У.Ж. Інжу (сборник произведений для 

домбры с фортепиано).  - Усть-Каменогорск: 

Шыгыс полиграф, 2015 

6. Жунусов У.Ж. Ұрпақтарға аманат. - Усть-

Каменогорск: Б.П. Аникин ЖК, 2016 

9. Жунусов У.Ж. Шығыс толғауы. - Усть-

Каменогорск, 2017 

7. Жунусов У.Ж. Достарға. - Усть-Каменогорск, 

2017 

8. Думенко, Анатолий Максимович.     Пьесы для 

баяна и аккордеона [] : [ноты] / А. М. Думенко. - 



М. : Владос , 2015. - 102 с. - (Педагогический 

репертуар 

9. Грибков, Ю. А.     Педагогический репертуар 

аккордеониста (баяниста) [] : учеб. пособие для 

ДМШ и ДШИ / Ю. А. Грибков. - М. : Современная 

музыка, 2014. - 103 с. 

10. Хрестоматия по инструментовке для духового 

оркестра [] : учеб. пособие для вузов / сост. А. А. 

Крючков, Ф. И. Такун, А. Ф. Уманец. - М. : 

Современная музыка, 2014. - 409 с 

11.Анисимов А.П Дирижер-хормейстер: учебное 

пособие. – СПб, 2017 

12. Черѐмушкина В. Н., Гаммы в удовольствие 

Преодоление технических трудностей в 

исполнении гамм в классе фортепиано ДШИ и 

ДМШ. Методическая разработка. - Челябинск 

2014.  

13. Самоучитель игры на фортепиано:пошаговые 

иллюстрации: просто о сложном. – М., 2016 

14.Нургожина А.Б. Хрестоматия вокально-

педагогического репертуара для сопрано. - Усть-

Каменогорск, 2017 

15. Сёмина, Л. Р. Эстрадно-джазовый вокал : 

учеб.-метод. пособие / Л. Р. Сёмина, Д. Д. Сёмина ; 

Владим. гос. ун-т им. А. Г. иН. Г. Столетовых. – 

Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015. 

16. Сборник лучших песен о Великой 

Отечественной войне [] / М-во образования и 



науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : [б. и.], 2015. - CD-ROM.  

Жаңару мерзімі  

 

 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Өндіріс Р 

Модульге жауапты адам аға оқытушы Есютина М.П. 

Закирьянова Ж.Х. 

Модульдің түрі  МП 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны 1 

Кредиттер саны 1РК/ 1 ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 2 

Оқушылар саны іштей- 9адам 

ТжКБ негізінде-12 адам 

Пререквизиттер модулі Музыка жалпы орта мектепте 

Модульдің мазмұны Білім мекемесінің оқу- тәрбие жоспарымен 

танысу. Музыка пәні мұғалімі  сабақтарына қатысу 

, бақылау , сабақты конспектілеу. Музыка 

сабағының талдауы.  Кіші мектеп жасындағы 

балалардың психо- физиологиялық  

ерекшеліктеріне бақылау жасау. 

Оқыту нәтижелері  Студенттер бойында мұғалім мамандығына деген 

тұрақты  қызығушылық пен сүйіспешілікті 

тәрбиелеу, педагогикалық үрдістің біртұтас  

субъекті ретінде өзін тану, студенттердің кәсіби 



бағдары.  

Білім:Музыкалық жұмыстың оқыту және 

тәрбиелік   ұйымдастырылуының негіздері.   

Білік:  музыка сабағын және сыныптан тыс 

шараларды талд ау; оқушылардың оқу 

әрекеттеріне бақылау жасау. 

 Дағды:  музыкалық- тәрбиелік іс-шараларды 

ұйымдастыру; 

Қорытынды бақылау 

формасы 

есеп 

дифференциалды сынақ 

Кредитті алу шарттары Емтиханды оң бағалау модулімен көзделген 

жұмыстың барлық түрлерін жүзеге асыру 

Модульдың ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 1. Бөрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі 

заманғы педагогикалық технологиялар : оқулық.-

Алматы  : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

2. Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- 

Алматы : Отан, 2015.-293 бет.  

3. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру 

жүйесіндегі қазіргі оқыту технологиялары : 

оқулық.-Астана :Фолиант, 2015.-152 бет  

4 Педагогика : оқу құралы / А.К.Игибаева, 

А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. Шакаримова, 

А.Д.Аубакирова.- Өскемен : С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет 

5. Шалғынбаева Қ.Қ., Албытова Н.П., Сламбекова 

Т.С. Педагогика : оқу құралы. – Астана, 2014. – 



268 бет. 
Жаңару мерзімі  

 

 

 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Оқу Uch 

Модульге жауапты адам аға оқытушы Есютина М.П. 

Закирьянова Ж.Х. 

Модульдің түрі  МП 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны  

Кредиттер саны 30 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 2 

Оқушылар саны іштей- 9адам 

ТжКБ негізінде-12 адам 

Пререквизиттер модулі  

Модульдің мазмұны Мұғалім мамандығының тарихы. Мұғалімнің 

құқықтары мен міндеттері. Педагогикалық 

қызметтер мен біліктер. Мұғалімге қойылатын 

талап. Педагогикалық ерекшеліктер. Педагогтың 

кәсіби және жеке басы қасиеттері. Педагогикалық 

әрекет стилі. Оқыту әдістері. Қазақстандағы 

педагогикалық кадрларды даярлау жүйесі.    

Педагогикалық оқу рорындары типтері. 

Педагогика 

Заты, міндеттері, қызметтері, негізгі санаттары 



мен түсінігі. Педагогиканың адам туралы өзге 

ғылымдармен байланысы. Ғылыми- 

педагогикалық зерттеулер әдісі мен педагогика 

әдіснамасы. Тұлғаны дамытудың негізгі 

факторлары. Тәрбие мазмұнының ортақ мақсаты 

мен міндеттері. 

Оқыту нәтижелері Мұғалім мамандығын таңдаудағы студенттердің  

оңды мотивациясының  бекуі  

Білім: педагогикалық үрдістің  заңдылықтары 

және оқытуды ұйымдастырудың  негізгі 

қағидалары, Қазақстан Республикасындағы білім 

жүйесі дамуының  алғышарттары оқу- тәрбиелеу 

жұмысының құрылымы және қолданысы, оқу- 

тәрбиелеу үрдісін басқарудың  формалары мен 

әдістері, оқыту мен дамытудың байланысы. 

Білік: педагогика бойынша алынған білімді 

тәжірибеде пайдалана білу; мектептегі 

педагогикалық үрдісті жобалау және жүзеге 

асыру; оқушыларды тәрбиелеу мен оқытудың 

мақсат – міндеттерін анықтау; оқушылардың 

ойлау әрекеттері қабілеттерін белсендіру ; 

тәжірибеде оқыту мен тәрбиелеудің жаңа 

педагогикалық технологияларын пайдалану. 

Дағды:  жалпыға  білім беру мектептерінде 

педагогикадан алған теориялық  білімдерді 

пайдалану; оқушылар, мұғалімдер ұжымы және 

ата-аналармен қатынас орнықтыру. 

Педагогика  



Музыкалық білім бакалавры даярланып жатқан 

кәсіби әрекеттің нақты  түрі негізінде 

педагогикалық білімді қалыптастыру    

Қорытынды бақылау 

формасы 

есеп 

дифференциалдалған сынақ 

Кредитті алу шарттары Емтиханды оң бағалау модулімен көзделген 

жұмыстың барлық түрлерін жүзеге асыру 

Модульдың ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 1. Бөрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі 

заманғы педагогикалық технологиялар : оқулық.-

Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

2. Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- 

Алматы : Отан, 2015.-293 бет.  

3. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру 

жүйесіндегі қазіргі оқыту технологиялары : 

оқулық.-Астана :Фолиант, 2015.-152 бет  

4 Педагогика : оқу құралы / А.К.Игибаева, 

А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. Шакаримова, 

А.Д.Аубакирова.- Өскемен : С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет 

5. Шалғынбаева Қ.Қ., Албытова Н.П., Сламбекова 

Т.С. Педагогика : оқу құралы. – Астана, 2014. – 

268 бет. 
Жаңару мерзімі  

  

 

 



Модульдің атауы және 

шифрі 

Қосымша модуль ДМ 

Модульге жауапты адам Ақпараттық мәдениет негіздері 

Нұралиева P.К. 

Дене шынықтыру 

Агафонов А.А. аға оқытушы 

Модульдің түрі  ДМ 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны 4 

Кредиттер саны 4 РК/ 7 ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 1,1-4 

Оқушылар саны іштей- 9адам 

ТжКБ негізінде-12 адам 

Пререквизиттер модулі Жалпы білім беретін мектептерде информатика 

Дене шынықтыру, өмір қауіпсіздігі, валеология 

мектеп курсы 

Модульдің мазмұны Дене шынықтыру 

түрлі спорттық (жеңіл атлетика, гимнастика, 

шаңғы жарысы, баскетбол, волейбол, футбол, т.б.) 

білім және қозғалыс дағдыларын жетілдіру. Дене 

шынықтырудың әдістемелік негіздері:  ертеңгілік 

гигиеналық гимнастика; ұялы ойындар мен 

эстафеталар ұйымдастыру, объектілер және 

күрделі жалпы дамыту жаттығулар өткізу. Түрлі 

деңгейдегі (университет, қалалық, облыстық, 

республикалық) жарыстарға қатысу. 

Ақпараттық мәдениет негіздері 



Қоғамның ақпараттық ресурстарының пайда болу 

тарихы. Апаратты сақтау тәсілдері (өткенді, осы 

шақты, келер шақтағы). Заманауи қоғамның 

ақпараттық ресурстары.. Кітапхана- 

университеттңғ ақпараттық орталығы.  

Университет кітапханасының ресурстық 

мүмкіндіктері Кітаппен жұмыс жасау әдістері. 

Ақпаратты өңдеу тәсілдері. 

Оқыту нәтижелері Дене шынықтыру: 

моториканы, студенттер теориялық білімді және 

дене шынықтыру әдістемелік негіздерін салауатты 

өмір салтын негіздерін, өмір процесінде оларды 

қолдану қабілетін құру және жетілдіру / 

 Білім: организмнің анатомиялық және 

физиологиялық сипаттамаларын; жүзеге асыратын 

жабдықтар; салауатты өмір салт негіздері; дене 

белсенділігі мен денсаулығына оңтайлы режимі; 

денешынықтыру мен спорттық даярлыққа 

негіздері; салауатты өмір салтын насихаттау 

жөніндегі дене тәрбиесі жүйесін жетілдіру әсері; 

білік: өзін-өзі мониторинг жүргізу және 

нәтижелерді бағалау; дербес жаттығулар жүргізу; 

жаттығулар кезінде пайдаланылатын шынығу 

процедуралары; денсаулық сақтау және насихаттау 

Дағды: дене дамуы мен өзін-өзі жетілдіруді 

қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салты 

негіздерін; физикалық дағдыларын реттеу. 

Ақпараттық мәдениет негіздері 



студенттерді ақпарат  легіндегі  бағдарлық 

дағдыларын қалыптастыру, ақпараттық қоғамдағы 

өмір мен іс- әрекетке үйрету. 

Білім: информатика негіздерінің базалық, 

операциялық жүйелердің  функционалды  

мүмкіндіктері, операциялық  кеңістіктердің, 

мәтінді процессорлар, электронды кестелердің, 

мәліметтер базасының түсініктері және оларды 

қолданудың әдістемелері.  

Білік: компьютерлік жүйедегі және ақпараттық 

технологиялардағы  бағдарлылық, әртүрлі 

операциялық жүйелерде жұмыс жасай білу,  

әртүрлі күрделі міндеттерді шешуде  

бағдарламалық  жабдықты  таңдау, ақпараттық 

технологияларды  ғылымда, білімде, экономикада 

және өзге салаларда пайдалана білу. 

Дағды:  әлеуметтік бағдарламалар негізінде  

заманауи  компьютерлік технологияларын  

тәжірибеде меңгеру. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Ақпараттық мәдениет негіздері 

емтихан 

Дене шынықтыр 

Студенттер негізгі және арнайы медициналық 

топтар үшін бақылау стандарттарын жеткізу, 

денсаулығына / үшін практикалық оқыту 

босатылады студенттер үшін емтихан 

дифференциалды сараланған 

Кредитті алу шарттары Емтиханды оң бағалау модулімен көзделген 



жұмыстың барлық түрлерін жүзеге асыру 

Модульдың ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет Физическая культура 

1.Педагогика физической культуры [] : учеб. для 

вузов / [С. Н. Неверкович, Т. В. Аронова, А. Р. 

Баймурзин и др.] ; под ред. С. Д. Неверковича. - 3-

е изд., стер. - М. : Академия, 2014. 

2. Кобяков, Юрий Павлович.     Физическая 

культура. Основы здорового образа жизни [] : 

учеб. пособие для вузов / Ю. П. Кобяков. - Изд. 2-

е. - Ростов н/Д. : Феникс, 2014. - 252 с. 

3.    Кайнова, Элеонора Борисовна.     Общая 

педагогика физической культуры и спорта [] : 

учеб. пособие для сред. проф. образования / Э. Б. 

Кайнова. - М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА - М, 2014. 

- 208 с. 

Основы информационной культуры 

1. Мельников, Владимир Павлович.     Защита 

информации [] : учеб. для вузов / В. П. Мельников, 

А. И. Куприянов, А. Г. Схиртладзе ; под ред. В. П. 

Мельникова. - М. : Академия, 2014. - 304 с. 

2. Информационные технологии [] : учеб. 

академического бак. : в 2 т. / под ред. В. В. 

Трофимова. - М. : Юрайт, 2017 - .   Т. 1. - 2017. - 

238 с. - ( 

3. Информационные технологии [] : учеб. 

академического бак. : в 2 т. / под ред. В. В. 

Трофимова. - М. : Юрайт, 2017 - .   Т. 2. - 2017. 



4. Нурпеисова, Т. Б.     Информационно-

коммуникационные технологии [] : [учеб. пособие] 

/ Т. Б. Нурпеисова, И. Н. Кайдаш ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. 

5. Яворский, Виктор Владимирович.     Введение в 

информационные технологии [] : учеб. пособие 

для тех. и проф. образования / В. В. Яворский ; М-

во образования и науки РК. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Астана : Фолиант, 2016. - 184 с. 

6. Сабитов, Данияр.     Информационная 

безопасность Казахстана : защита данных и 

смыслов [] : доклад / Д. Сабитов ; ИМЭП при 

Фонде Первого Президента РК. - Астана-Алматы : 

[б. и.], 2016. - 68 

Жаңару мерзімі  

 

 

2-оқу жылы 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Жалпыгуманитарлық OG 

Модульге жауапты адам п.ғ.к. Губайдулина Г.Н. 

Модульдің түрі  ОбОМ 

ООД  ОК 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны Философия -9 

Психология-9 

Педагогика-9 

Кредиттер саны Философия  



3РК/ 5 ECTS 

Психология  

3РК/ 5 ECTS 

Педагогика 

3РК/ 5 ECTS 

Оқытудың  түрі Философия -135 

Психология -135 

Педагогика -135 

Семестр 3,4 

Оқушылар саны іштей- 9адам 

ТжКБ негізінде-12 адам 

Пререквизиттер модулі Кешенді мектепте «Қоғамтану» 

Модульдің мазмұны Философия мәденимет феномены ретінде. 

Философия, оның мәні және функциясы. 

Философия мәдени- тарихи контексте. Мәдениет 

контексінде философияның таихи түрлері. Батыс 

мәдениеті феномені ретінде көне Үнді 

философиясы.Қытай мәдениеті өрлеуі кезіндегі  

көне Қытай философиясы.  Антикалық 

мәдениетіндегі философия. Ортағасырлық 

мәдениеттегі философия феномені.  Ислам 

мәдениеті контексіндегі  Араб- мұсылман 

философиясы. Батыс Еуропа ортағасырлық 

мәдениетіндегі  дін және философия  феномені. 

Ренессанс және Реформация мәдениетіндегі 

философия.    Жаңа Заман мәдениетіндегі  Батыс 

Еуропалық  философия. Западно-европейская 

философия в культуре второй половины XIX  



ғасырдың екінші жартысындағы атыс Еуропалық 

философия. XIX-XX ғ.ғ Ресей мәдениеті феномені 

ретіндегі Ресей философиясы. Қазақ 

мәдениетіндегі философия феномені.  XX ғ 

мәдениетіндегі Советтік философия. XX ғ 

мәдениет контексіндегі Батыс философиясы. XXI ғ 

алды. Болмыс философиясы. Философиялық  

антропология. Әлеуметтік философия. Мәдениет 

философиясы. Махаббат философиясы.Дін 

философиясы. Тарих философиясы. Саясат 

философиясы.  Білім философиясы. Диалектика 

теориясы мәселелері. Эпистемология. Глобалды  

мәселелер философиясы. 

Психология 

Психологиялық ғылым мен практиканың заты, 

әдістері және міндеттері. Психика эволюциясы 

мен жаратылысы. Адам психикасының 

жаратылысы мен дамуы. Психика және әрекет. 

Әрекеттің психикалық талдауы. Психологияның 

дамуына әсер ететін физиологиялық және 

психофизиологиялық теориялар. Адам тұлғасын 

сипаттау мінездемесі. Өзіндік сана.  Өзіндік 

сананың психикалық пайда болу ретіндегі  

психологиялық мінездемесі. Темпреаменттің 

психологиялық сипаты. Мінез психикалық қасиет 

ретінде. Қабілеттер психикалық қасиет ретінде. 

Тұтынушылық- мотивациялық саланың 

психологиялық мінездемесі. Көңіл-күй саласының 



психологиялық сипаты. Ерік психологиясы. Ерік 

реттелуі. . Психологиядағы тұлға теориясы. 

Танымдық психологиялық үрдістер. Қабылдау мен 

елестету құрамындағы сезімдер. . Қабылдау 

психологиясы. Елестету. Ойлау және қиял. Есте 

сақтау. Зейін. Адамның танымдық саласын 

ұйымдастыру. Адам санасы.  

Педагогика 

Заты, міндеттері, қызметтері, негізгі санаттары 

мен түсінігі. Педагогиканың адам туралы өзге 

ғылымдармен байланысы. Ғылыми- 

педагогикалық зерттеулер әдісі мен педагогика 

әдіснамасы. Тұлғаны дамытудың негізгі 

факторлары. Тәрбие мазмұнының ортақ мақсаты 

мен міндеттері. 

Оқыту нәтижелері Философия 

Қазақстанның тарихи өткен объективті бейнесін 

қайталауға үйрету; барлық қайшылықтардың, 

батырлық және қайғылы беттерімен, біртұтас 

тарихын қабылдайды. 

Білім: Қазақстан аумағында тарихи процестердің 

дамуының негізгі үрдістерін білу; негізгі борышты 

және өзара қарым-қатынас пен өзара әсері, 

Қазақстан мен көрші елдердің аумағында тарихи 

процестердің жалпы бағытын анықтау; 

кәсіптік қызметінде танымның ғылыми әдiстерiн 

қолдануға қабілетті болуы; 

Білік: сыни, қазiргi тұжырымдамаларды талдау, 



теориялар және процестер мен құбылыстарды 

зерттеу тәсілдері; 

- шығармашылық ойлау және жаңа мәселелер мен 

жағдайларды шешу үшін шығармашылық 

көзқарас. 

Дағды: идеологиялық сипаттағы білім жүйесін 

қолдануға дағдысының болуы; стандартты ғылыми 

және кәсіби міндеттерді шешу жолдары; 

мейірімділік пен әділдік мұраттарға негізделген 

құндылықтар мен нормаларды бағалау. 

Психология 

Студенттерді психологияның негізін қалаушы 

мәселелерімен таныстыру.   

Білім: Психологиялық білімнің теориялық 

негіздері, психология мазмұны, мақсаттары және 

міндеттері основные Білік: Психологиялық 

жаратылыстары мен фактілерін салыстыра, талдай 

білу, ұйымдағы оқу- тәрбие үрдісінде  психология 

бойынша алған білімді өздігінен қолдана білу.    

Дағды:   негізгі психологиялық түсініктемелер мен 

анықтамалардың болмысы мен мазмұнын түсіну; 

ұйымдағы оқу- тәрбие үрдісінде  психология 

бойынша алған білімді өздігінен қолдана білу; 

психологиялық білімді қолдану. 

Педагогика  

Музыкалық білім бакалавры даярланып жатқан 

кәсіби әрекеттің нақты  түрі негізінде 

педагогикалық білімді қалыптастыру   



Ғылымның әдіснамасын және ғылыми- 

педагогикалық зерттеудің әдістерін білу; оқыту 

мен білімнің  түрлері, тәсілдері, болмысы, 

мазмұны, мақсат пен міндеттері, қағидалары, 

тәрбиенің форма мен әдістері;  педагогикалық 

ойлау мен әрекеттің құрылымы; кәсіби 

педагогикалық міндеттердің түрлері, оларды шешу 

үрдісінің құрылымы. 

Педагогикалық әрекетті өзіндік жетілдіруге 

талпыну. 

Педагогикалық әрекетті талдау дағдыларының 

болуы; 

Қорытынды бақылау 

формасы 

емтихан 

Кредитті алу шарттары Емтиханды оң бағалау модулімен көзделген 

жұмыстың барлық түрлерін жүзеге асыру 

Модульдың ұзақтығы 3-4 семестр 

Әдебиет Философия 

1.Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. 

Ғабитов ; Әл-Фараби ат.ҚазҰУ жанындағы ҚР  

БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі 

ұсынған. - Алматы : TechSmith.- Т.1. -  2018. - 272 

бет.  

2.Ғабитов Т. Х. Философия  : оқулық / Т. Х. 

Ғабитов  ; Әл-Фараби ат. ҚазҰУ БжҒМ 

Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған.  

Алматы : TechSmith.- Т.2. -  2018. - 304 бет.).  

3.Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы - 



Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 360 бет.- 

(Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).-  

4.Джонстон Д. Философияның қысқаша тарихы. 

Сократтан Дерридаға дейін : оқулық. - Алматы : 

5.Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 216 бет.- 

(Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).-  

6.Есіркепова Г.К. Философия : оқу құралы.-

Алматы : Альманах, 2017.- 158 бет. 

7.Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 

оқулық. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 

2018.-Т.1 Антика философиясы.- 408 бет.(Рухани 

жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық») 

8.Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 

оқулық. Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 

Т.2 Орта ғасыр философиясы. - 400 бет. - (Рухани 

жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық»).-  

9.Мейір Ж. Қ. Философия  : оқу құралы / Ж. Қ. 

Мейір, Б. Ә. Оразалиев. - Астана : Фолиант, 2014. - 

280 бет 

10.Хасанов М.Ш., Петров В.Ю.,Джаамбаева Б.А. 

Философия : оқулық.- Алматы : Эверо, 2014.-411 

бет 

Психология 

1.Бапаева М.Қ. Даму психологиясы : оқулық.- 



Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-440 бет. 

2.Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы 

: оқулық.- Алматы : Қазақ университеті, 2014.-249 

бет. 

3.Жұмасова, К. С.Психология  : оқулық : ҚР Білім 

және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарына ұсынады / К. С. Жұмасова, 

4.Л. Есенова. - 3-бас. толық., өңд. - Астана : 

Фолиант, 2017. - 400 бет. 

5.Мырзатаева Б.П. Кіші мектеп оқушыларының 

психологиясы : оқу құралы.- Қарағанды :  Medet 

Group, 2014.-118 бет. 

6.Нұржанова С. Жалпы және балалар 

психологиясы (жаттығулар мен тапсырмалар) : оқу 

құралы.- Астана : Фолиант, 2014.-144 бет. 

7.Нұржанова С. Жалпы және балалар 

психологиясы : оқу құралы.-2-ші бас.- Астана : 

Фолиант, 2016.-144 бет. 

8.Нығметова Қ. Баланың жас ерекшеліктері 

психологиясы және кемтар бала психологиясы : 

оқу құралы.-Алматы : Эверо, 2014.-176 бет. 

 

Педагогика 

1.Бөрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі 

заманғы педагогикалық технологиялар : оқулық.-

Алматы  : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 



2.Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- 

Алматы : Отан, 2015.-293 бет. 

3.Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру 

жүйесіндегі қазіргі оқыту технологиялары : 

оқулық.-Астана :Фолиант, 2015.-152 бет. 

4.Педагогика : оқу құралы / А.К.Игибаева, 

А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. Шакаримова, 

А.Д.Аубакирова.- Өскемен : С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет. 

5.Шалғынбаева Қ.Қ., Албытова Н.П., Сламбекова 

Т.С. Педагогика : оқу құралы. – Астана, 2014. – 

268 бет. 

6. Педагогика: Оқулық. /. - 2-ші басылым - Астана: 

Фолиант, 2014. - 656б. 

Жаңару мерзімі  

 

 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Орындаушылық 2 Isp2 

Модульге жауапты адам Орындаушылыққа дайындау-Закирьянова Ж.Х. аға 

оқытушы 

Сольфеджио - Есютина Марина Павловна аға 

оқытушы 

Қосымша музыкалық аспап- Мужчиль М.Д. каф. 

меңгерушісі 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы-Закирьянова Ж.Х. аға оқытушы 

Модульдің түрі  Орындаушылыққа дайындау- ОМС 



Сольфеджио- БД КВ 

Қосымша музыкалық аспап- ПД КВ 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы- БД КВ 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны Орындаушылыққа дайындау-1-15 

Сольфеджио-1-9 

Қосымша музыкалық аспап-9 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы-9 

Кредиттер саны Орындаушылыққа дайындау-5РК/ 9 ECTS 

Сольфеджио-3РК/ 5 ECTS 

Қосымша музыкалық аспап-3РК/ 5 ECTS 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы-3РК/ 5 ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 3-4 

Оқушылар саны іштей- 9адам 

ТжКБ негізінде-12 адам 

Пререквизиттер модулі Кешенді мектепте «Музыка» 

Модульдің мазмұны Орындаушылыққа дайындау 

Шығарманы техникалық тұрғыда игеру,күрделі 

жанрдағы шығармаларды игеру 

ерекшеліктері.Дыбыстау.Әр түрлі дыбыстауды 

жетілдіру.Метр.Аралас және өзгеретін өлшемдер. 

11-жартылықтағы және өзгеретін  өлшемдерді 

қабылдауды қорытындылау.Жылдамдық. 

Жылдамдық түрлері. Агогикалық ауытқу. 



Динамика. Әр түрлі динамикалардың қабылдауын 

жетілдіру. Динамикалық өзгерістер. Фразировка. 

Шығарманы сараптау. cappella (жазбаша) және 

сүйемелдеумен (ауызша). 

Сольфеджио 

Жалпыға бірдей білім беру мектеп ұстаздарына  

мұзыкалық мәнер элементтері саласында  жүйелі 

білім беру, абсолютті- үйлесімдік  бес бағытты  

нотация әдісінде белгеуді үйрету, ол дегеніміз, 

музыка және ән педагогы жұмысындағы  маңызды 

бөлік.  

Қосымша музыкалық аспап 

Қосымша музыкалық аспап немесе жалпы 

фортепианода ойнау білігі мен дағдыларын 

меңгеру.  

Музыкалық аспаптардағы орындаушылық 

ерекшеліктері. Аспапта ойнау амалдарының 

жүйелі және тізбекті жинақталуы.  Музыкалық 

шығарманы меңгеру  үрдісі кезіндегі жұмыс әдісі. 

Музыкалық шығармамен өзіндік жұмыс. 

Музыканың  типтік бағдарламасындағы 

музыкалық шығарманың көркем орындалуы. 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы 

жалпы білім беретін мектепте музыка сабағында 

және сабақтан тыс уақытта (хор, ансамбль) 

хормейстерлік және дирижерлік жұмысқа 

дайындық;  хорды басқару және хор дауысының 



шығу негізін білу; хор ұжымын вокалдық 

тәрбиелеу әдісі; тұтас хор, хор партияларымен, 

жеке хор қатысушылары дағдыландыру сабақтары; 

концерттік бағдарламалар және хор 

дайындықтары; дирижердің өз бетімен жұмыс 

жасауына теориялық және әдістемелік дайындығы; 

мектеп репертуарын 

Оқыту нәтижелері Сольфеджио 

Кәсіби музыкалық қабілеттің дамуы. 

Білім:  музыканың негізгі элементтері және 

олардың өзара әрекеттестігі: дыбыс және оның 

физикалық қасиеттері;   үйлесім және оның 

элементтері; интервалдар,дыбыс аккорды және 

үйлесімдегі дыбыс; тоналды сәйкестік түрлері. 

Білік:  үйлесімдік қатарын, интервалды, дыбыс 

пен үйлесімдік аккордтарын құру.  

Дағды:   музыкалық аспаптарда ойнау  және 

музыканың негізгі элементтерін интонациялау 

(мәнерге келтіру)  , олардың үйлесімдік және 

дыбыстық сәйкестілігі, музыкалық құралдарға 

алдау,  әртүрлі музыкалық қүралдарды пайдалана 

отырып шағын музыкалық шығармалардың 

талдауын жасау.  

Қосымша музыкалық аспап 

Білім:   музыкалық орындаушылық негіздері; 

музыкалық орындаушылыққа қатысты негізгі 

түсініктер, терминдер, орындаушылық шеберлік; 

әртүрлі стильдегі, дәуірдегі, ұлттық мектептердің, 



көркем бағыттардың инструменталды және 

вокалды- хорлы музыканың неғұрлым тән 

қасиеттері;  репертуар для работы на уроке музыки  

и во внеклассной работе;  музыкалық шығармамен 

жұмыс жасау әдісі. 

Білік:  музыкалық мәнердің сәйкес құралдарының 

көмегімен шығарманың көркем мазмұнын ашу. 

Дағды: педагогикалық және концерттік 

репертуардағы өзіндік жұмыс.   

Орындаушылыққа дайындау 

Білім: Орындаушылықты игеру дағдыларының 

тарихын, теориясын тәжірибесін, білу; 

Білік:Музыкалық көркемділік арқылы 

шығарманың мазмұнын аша білу; 

дағды: Педагогикалық және концерттік 

репертуарлармен өз бетінше  жұмыс істеу 

дағдысын қалыптастыру.  

Пән аспаптық және вокалдық – хор жүйесіндегі 

орындаушылық шеберліктің құзіреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы 

Хор орындаушылық негізін білуге; 

музыкалық шеберліктің көмегімен шығарманың 

көркемділігін аша білуі тиіс; 

педагогикалық және концерттік репертуарымен өз 

бетімен жұмыс жасау дағдысы болу керек 

Пән кәсіптік арнайы музыка-теориялық және 



әдістемелік құзіреттілік қалыптастыруға 

бағытталған. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

 

Кредитті алу шарттары Модульда қарастырылған барлық жұмыстың 

орындалуы, емтихандағы оңды баға 

Модульдың ұзақтығы  

Әдебиет 1.Есютина М.П., Мужчиль М.Д. Тестовые задания 

по музыкально-теоретическим дисциплинам. – У-

К, 2017 

2.Жунусов У.Ж. «Домбырам, жүрегiммен үндес 

едiң...». - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 

2015 

3. Жунусов У.Ж. Інжу (сборник произведений для 

домбры с фортепиано).  - Усть-Каменогорск: 

Шыгыс полиграф, 2015 

4. Жунусов У.Ж. Ұрпақтарға аманат. - Усть-

Каменогорск: Б.П. Аникин ЖК, 2016 

5. Жунусов У.Ж. Шығыс толғауы. - Усть-

Каменогорск, 2017 

6. Жунусов У.Ж. Достарға. - Усть-Каменогорск, 

2017 

7. Закирьянова Ж.Х., Шаймарданова Т.С. Хорды 

дирижерлеу пәнінен әдістемелік нусқаулар : оқу 

құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы  

ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018.-109 бет. 

Жаңару мерзімі  

 



 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Музыка- теориялық 1 МТ1 

Модульге жауапты адам Мужчиль М.Д., каф. меңгерушісі, ф.ғ.к., Дюсупова 

М.Ш. оқытушы 

Модульдің түрі  ОМС 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны Қазақ музыкасының тарихы-4 

Гармония-4 

Кредиттер саны 4РК/ 7 ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 3-4 

Оқушылар саны іштей- 9адам 

ТжКБ негізінде-12 адам 

Пререквизиттер модулі Музыка теориясы 

Модульдің мазмұны Қазақ музыкасының тарихы 

Қазақ музыкасының даму сатылары. Көне түрік 

кезеңіндегі музыка ерекшеліктері. Музыкалық 

мәдениет синкретизмі. Ортағасырлық музыкалық 

мәдениет. Қазақ хандығы кезеңі музыкасы. 19 

ғасырдағы халықтық- кәсіби мәдениет. Аспапты 

музыка. Ән салу мәдениеті. Қазақ мәдениетіндегі 

көне  кезеңіндегі музыканың орны мен рөлі. Ұлы 

Отан соғысы жылдарындағы және 50 жылдардығы  

қазақ кәсіби музыкалық мәдениеті. Балаларға  

арналған қазақ  халықтық және кәсіби музыка. 

Гармония 



гармония, үндестік, аккорд, үшдыбыстық және 

оның айналымы, нонаккорд, әуеннің 

гармонизациясы, аккордтың ауыстырылуы, бастың 

гармонизациясы, терцияның секіртпелері, 

каденциялар, каданстық квартсекстаккордтар; 

негізгі үшдыбыстықтардың секстаккордтары; екі 

секстаккордтардың бірігуі;  өтпелі және қосалқы 

квартсекстаккордтар; өтпелі терцквартаккорд; 

доминантнонаккорд; кіріспе септаккорд; 

субдоминантсептаккорд; қосақталған доминанта; 

ауытқу;  модуляция. 

Оқыту нәтижелері Қазақ музыкасы тарихы 

Практикалық жұмыс барысында қажет болатын 

мектептің музыка мұғаліміне жүйеленген  және 

нақты тарихи- музыкалық білімін беру; музыкалық 

үрдісте осы білімдерін пайдалана білуге үйрету.  

Білім:   отандық музыка мәдениетінің 

ерекшеліктері және осы сұрақтарды музыкатануда 

ойға түю; қазақ музыкасының негізгі жанрлық 

және стильдік ерекшеліктері; қазақ музыка 

мәдениеті таныстырушыларының 

шығармашылығы;  

Білік:  жоғары үлгідегі қазақ музыкасына насихат 

жүргізу;  

Дағдылар: тыңдау арқылы қазақ фольклорлық, 

кәсіби- халықтық және кәсіби шығармаларды 

ажырата білу,  кәсіби музыка және оның талдауы. 

Практикалық жұмыс барысында қажет болатын 



мектептің музыка мұғаліміне жүйеленген  және 

нақты тарихи- музыкалық білімін беру; музыкалық 

үрдісте осы білімдерін пайдалана білуге үйрету. 

Гармония 

музыкалық көркемділіктің ерекше бір түрі ретінде 

гармония туралы білуі тиіс; 

музыкалық пайымдаулардың заңдылықтарын 

терең ұғына білуі керек; 

әуеннің гармонизациясы, әдемі және табиғи 

дауыстау дағдылары болуы тиіс.  

Пән кәсіптік арнайы музыка-теориялық және 

әдістемелік көзқарас қалыптастыру құзіреттілігіне 

бағытталған. 

 

Қорытынды бақылау 

формасы 

емтихан 

Кредитті алу шарттары Модульда қарастырылған барлық жұмыстардың 

орындалуы, емтихандағы оңды баға 

Модульдың ұзақтығы 3-4 семестр 

Әдебиет Қазақ музыкасының  тарихы  

1.Абдрахманова Г.А., Сарыбаева Т.Т. Билеп 

үйренейік : мектеп жасына дейінгі мекемелердің 

музыка жетекшілеріне арналған көмекші құрал. - 

Алматы : Алматыкітап баспасы, 2014.-92 бет. 

2.Шегебаев П., Елеманова С. Қазақ музыка 

әдебиеті (дәстүрлі кезең) : оқу құралы - Астана : 

Фолиант, 2015.-144 бет. 

3.Қазақ композиторлары және ұлттық музыкалық 



аспаптары : дидактикалық материал мектеп 

жасына дейінгі 3-6 балаларды оқытатын 

педагогтерге арналған / құраст. Ф.М. Қоңыратбай.- 

Алматы : Алматыкітап баспасы, 2014.-76 бет. 
 

4. Шығыс Қазақстанның музыкалық мұрасы : антология.-

Алматы : ЖК Өмір, 2014.- кітапша + 18 CD.-1 экз 

Гармония  

1Есютина М.П., Мужчиль М.Д. Тестовые задания 

по музыкально-теоретическим дисциплинам. – У-

К, 2017 

2.Чайковский П.И. Руководство к практическому 

изучению гармонии: Учебное помсобие.- СПб, 

2016 

3.Чайковский П.И. Краткий учебник гармонии. – 

СПб, 2016 

4.Римский-Корсаков Н.А. Практический учебник 

гармонии. СПб, 2014 

5. Мягкова С.И. Подбираем аккорды: учебное 

пособие / С.И. Мягкова; 

Красноярский государственный институт 

искусств. – Красноярск, 2016. – 36 с. 

Жаңару мерзімі  

 

 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Аксеологиялық А 

Модульге жауапты адам Жемқорлыққы қарсы мәдениет негіздері-



Байркенова Г.Т. 

Мұғалім-музыканттың ғылыми-зерттеу қызметі-

Мужчиль М.Д. каф.меңгерушісі, ф.ғ.к., аға 

оқытушы Дюсупова М.Ш.  

Модульдің түрі  МВВК 

Жемқорлыққы қарсы мәдениет негіздері-БД КВ 

Мұғалім-музыканттың ғылыми-зерттеу қызметі-

БД КВ 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны 15 

Кредиттер саны Жемқорлыққы қарсы мәдениет негіздері-3РК/ 

5ECTS  

Мұғалім-музыканттың ғылыми-зерттеу қызметі-

2РК/ 3ECTS  

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 4 

Оқушылар саны іштей- 9 адам 

ТжКБ негізінде-12 адам 

Пререквизиттер модулі Педагогика, Құқық негіздері 

Модульдің мазмұны «Жемқорлық» түсінігінің теориялық-әдістемелік 

негіздері. Қазіргі мемлекеттердегі сыбайлас 

жемқорлықтың тасымалдануы. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жағдайлары ретінде 

қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің қалыптастыру. Жастардың 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін 



қалыптастыру ерекшеліктері. Сыбайлас 

жемқорлықтың мінез-құлық табиғатының 

психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуының 

этникалық ерекшеліктері. ҚР-ғы ұлттық 

қауіпсіздіктің факторы ретінде сыбайлас 

жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру. 

Сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін құқықтық 

жауапкершілік. Діни ережелер мен құндылықтар 

қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетінің қағидаты ретінде. Әр түрлі 

аймақтардағы сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін 

моральдық-этикалық жауапкершілік. Шенеунік 

институтының қалыптасуы және әлеуметтік 

құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлықтың көрініс 

беруі мен таралуы үшін жағдайлардың жасалуы. 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша 

халықаралық тәжірибе: құқықтық аспект. ҚР-ғы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 

құқықтық және ұйымдастырулық негіздері. 

Сыбайлас жемқорлық Қазақстан Республикасының 

әлеуметтік-мемлекеттік әрекетсіздігінің көрінісі 

мен қауіпсіздігіне қатер ретінде.   

Мұғалім-музыканттың ғылыми-зерттеу қызметі 

Білу,міндеттер,пәннің жалпы жолдауы. «Мұғалім-

музыканттың ғылыми-зерттеу қызметі» оның 

орыны оқу орынындағы жүйе музыкалық –

педагогикалық білім беру.Оқытушылардың 



музыкалық білім беру және философия мен 

психология саласында және басқа ғылыммен 

байланысы.музыкалық білім берудегі әдістемелік 

мәселелерді сараптау. Музыкалық білім беру 

айсында ғылыми зерттеу мінездемесі.  

Оқыту нәтижелері Жемқорлыққы қарсы мәдениет негіздері 

Білу: Зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы 

білім элементтерін қоса  алғанда, сол сала 

бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу. 

Істеу керек: Осы білімі мен түсінігін кәсіби 

деңгейде қолдана білу.  

Дағдылана білу: Дәйектемелер құрастыру және 

зерттеп отырған саласындағы мәселелерді шешуге 

дағдылану. 

Пән келесі құзыреттіліктердің қалыптасуына 

бағытталған: дүниетанымдық, кәсіби, 

зерттеушілік, коммуникативтік, өзіндік 

менеджметтік.  

Мұғалім-музыканттың ғылыми-зерттеу қызметі 

білу: музыкалық – педагогикалық әдістемелік 

негізін  зерттеу; 

білу керек: Музыкалық білім беру аясында 

қатысушылар зерттеу – іздестіру іс- шараларын 

ұйымдастыру; 

дағдысы болу керек :  

өзінндік жұмыстарды орындау философиялық-

әдістемелік,  

психологиялық-педагогикалық, музыкалық оқыту  



және  музыкалық-педагогикалық әдебиетпен, 

жүйелендіру және   материалды дамыту, іс – 

тәжірибелік негіздегі ғылыми-зерттеу жұмыстары 

өзінндік жұмыстарды орындау. 

Бұл пән бағытталған  кәсіби  арнайы музыкалық-

теориалық  және әдістемелік негізгі қалыптасу 

құзіреттілігіне. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

емтихан 

Кредитті алу шарттары Модульда қарастырылған барлық жұмыстардың 

орындалуы, емтихандағы оңды баға 

Модульдың ұзақтығы 4 семестр 

Әдебиет 1. Нұртазина Р.Ә. Қазақстан Республикасының 

ұлттық қауіпсіздігі  : [оқу құралы] . - Алматы : 

Бастау, 2014. 

2.Противодействие коррупции [] : учеб. и 

практикум для академического бакалавриата / под 

ред. Е. В. Охотского. - 2-еизд., испр. - М. : Юрайт, 

2016. - 367 с 

3. Комментарий к закону Республики 

Казахстан "О борьбе с коррупцией" [] / Акад. фин. 

полиции ; НИИ государства и права им. Г. 

Сапаргалиева ; Казахстанский союз юристов. - 

Астана : АПФ, 2015. - 194 с 

4.Бисенғали, Л.     Основные вопросы  

противодействия коррупции [] : учебно-

методическое пособие / Л. Бисенғали, А. А. 



Базилова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : 

Казак университетi, 2014. - 110 с. 

5. Антикоррупционная стратегия Республики 

Казахстан на 2015-2025 годы, утвержденная 

Указом Президента Республики Казахстан от 26 

декабря 2014 года № 986 

6. Таубаева, Шаркуль Таубаевна.     Методология и 

методы педагогических исследований [] : учеб. 

пособие / Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2015. - 214 с. 

7.Мужчиль М.Д. Музыка в контексте социального 

бытия. – У-К, 2017 

8. Росина Е .А. Организация исследовательской и 

проектной деятельности учащихся ДШИ: 

Методическое пособие для учащихся и педагогов 

ДШИ. – Шемонаиха, 2016 

Жаңару мерзімі  

 

 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Педагогикалық және практикалық PP 

Модульге жауапты адам пс.ғ.к.,Тюлюпергенева Р.Ж. 

Модульдің түрі  МП 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны 1 

Кредиттер саны 1РК/ 1 ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 



Семестр 3-4 

Оқушылар саны іштей- 9 адам 

ТжКБ негізінде-12 адам 

Пререквизиттер модулі Музыка жалпы орта мектепте 

Модульдің мазмұны Білім мекемесінің оқу- тәрбие жоспарымен 

танысу. Музыка пәні мұғалімі  сабақтарына қатысу 

, бақылау , сабақты конспектілеу. Музыка 

сабағының талдауы.  Кіші мектеп жасындағы 

балалардың психо- физиологиялық  

ерекшеліктеріне бақылау жасау. 

Оқыту нәтижелері  Студенттер бойында мұғалім мамандығына деген 

тұрақты  қызығушылық пен сүйіспешілікті 

тәрбиелеу, педагогикалық үрдістің біртұтас  

субъекті ретінде өзін тану, студенттердің кәсіби 

бағдары.  

Білім:Музыкалық жұмыстың оқыту және 

тәрбиелік   ұйымдастырылуының негіздері.   

Білік:  музыка сабағын және сыныптан тыс 

шараларды талд ау; оқушылардың оқу 

әрекеттеріне бақылау жасау. 

 Дағды:  музыкалық- тәрбиелік іс-шараларды 

ұйымдастыру; 

Қорытынды бақылау 

формасы 

есеп 

дифференциалды сынақ 

Кредитті алу шарттары Емтиханды оң бағалау модулімен көзделген 

жұмыстың барлық түрлерін жүзеге асыру 

Модульдың ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 1. Бөрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі 



заманғы педагогикалық технологиялар : оқулық.-

Алматы  : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

2. Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- 

Алматы : Отан, 2015.-293 бет.  

3. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру 

жүйесіндегі қазіргі оқыту технологиялары : 

оқулық.-Астана :Фолиант, 2015.-152 бет  

4 Педагогика : оқу құралы / А.К.Игибаева, 

А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. Шакаримова, 

А.Д.Аубакирова.- Өскемен : С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет 

5. Шалғынбаева Қ.Қ., Албытова Н.П., Сламбекова 

Т.С. Педагогика : оқу құралы. – Астана, 2014. – 

268 бет. 

Жаңару мерзімі  

 

 

 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Қосымша модуль ДМ 

Модульге жауапты адам Доцент, п.ғ.к. Колкутин А.М. 

Модульдің түрі  ДМ 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны 4 

Кредиттер саны 4РК/ 7 ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 



Семестр 3-4 

Оқушылар саны іштей- 9адам 

ТжКБ негізінде-12 адам 

Пререквизиттер модулі Дене шынықтыру-1 курс 

Модульдің мазмұны Дене шынықтыру 

түрлі спорттық (жеңіл атлетика, гимнастика, 

шаңғы жарысы, баскетбол, волейбол, футбол, т.б.) 

білім және қозғалыс дағдыларын жетілдіру. Дене 

шынықтырудың әдістемелік негіздері:  ертеңгілік 

гигиеналық гимнастика; ұялы ойындар мен 

эстафеталар ұйымдастыру, объектілер және 

күрделі жалпы дамыту жаттығулар өткізу. Түрлі 

деңгейдегі (университет, қалалық, облыстық, 

республикалық) жарыстарға қатысу. 

Ақпараттық мәдениет негіздері 

Қоғамның ақпараттық ресурстарының пайда болу 

тарихы. Апаратты сақтау тәсілдері (өткенді, осы 

шақты, келер шақтағы). Заманауи қоғамның 

ақпараттық ресурстары.. Кітапхана- 

университеттңғ ақпараттық орталығы.  

Университет кітапханасының ресурстық 

мүмкіндіктері Кітаппен жұмыс жасау әдістері. 

Ақпаратты өңдеу тәсілдері. 

Оқыту нәтижелері Дене шынықтыру 

моториканы, студенттер теориялық білімді және 

дене шынықтыру әдістемелік негіздерін салауатты 

өмір салтын негіздерін, өмір процесінде оларды 

қолдану қабілетін құру және жетілдіру 



 Білім: организмнің анатомиялық және 

физиологиялық сипаттамаларын; жүзеге асыратын 

жабдықтар; салауатты өмір салт негіздері; дене 

белсенділігі мен денсаулығына оңтайлы режимі; 

денешынықтыру мен спорттық даярлыққа 

негіздері; салауатты өмір салтын насихаттау 

жөніндегі дене тәрбиесі жүйесін жетілдіру әсері; 

білік: өзін-өзі мониторинг жүргізу және 

нәтижелерді бағалау; дербес жаттығулар жүргізу; 

жаттығулар кезінде пайдаланылатын шынығу 

процедуралары; денсаулық сақтау және насихаттау 

Дағды: дене дамуы мен өзін-өзі жетілдіруді 

қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салты 

негіздерін; физикалық дағдыларын реттеу. 

Ақпараттық мәдениет негіздері 

студенттерді ақпарат  легіндегі  бағдарлық 

дағдыларын қалыптастыру, ақпараттық қоғамдағы 

өмір мен іс- әрекетке үйрету. 

Білім: информатика негіздерінің базалық, 

операциялық жүйелердің  функционалды  

мүмкіндіктері, операциялық  кеңістіктердің, 

мәтінді процессорлар, электронды кестелердің, 

мәліметтер базасының түсініктері және оларды 

қолданудың әдістемелері.  

Білік: компьютерлік жүйедегі және ақпараттық 

технологиялардағы  бағдарлылық, әртүрлі 

операциялық жүйелерде жұмыс жасай білу,  

әртүрлі күрделі міндеттерді шешуде  



бағдарламалық  жабдықты  таңдау, ақпараттық 

технологияларды  ғылымда, білімде, экономикада 

және өзге салаларда пайдалана білу. 

Дағды:  әлеуметтік бағдарламалар негізінде  

заманауи  компьютерлік технологияларын  

тәжірибеде меңгеру. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Ақпараттық мәдениет негіздері 

емтихан 

Дене шынықтыр 

Студенттер негізгі және арнайы медициналық 

топтар үшін бақылау стандарттарын жеткізу, 

денсаулығына / үшін практикалық оқыту 

босатылады студенттер үшін емтихан 

дифференциалды сараланған 

Кредитті алу шарттары Модульда қарастырылған барлық жұмыстардың 

орындалуы, емтихандағы оңды баға 

Модульдың ұзақтығы 2- семестр 

Әдебиет 1.Педагогика физической культуры [] : учеб. для 

вузов / [С. Н. Неверкович, Т. В. Аронова, А. Р. 

Баймурзин и др.] ; под ред. С. Д. Неверковича. - 3-

е изд., стер. - М. : Академия, 2014. 

2. Кобяков, Юрий Павлович.     Физическая 

культура. Основы здорового образа жизни [] : 

учеб. пособие для вузов / Ю. П. Кобяков. - Изд. 2-

е. - Ростов н/Д. : Феникс, 2014. - 252 с. 

3.    Кайнова, Элеонора Борисовна.     Общая 

педагогика физической культуры и спорта [] : 

учеб. пособие для сред. проф. образования / Э. Б. 



Кайнова. - М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА - М, 2014. 

- 208 с. 

Жаңару мерзімі  

 

 

3-оқу жылы 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Кәсіби коммуникативті   РК 

Модульге жауапты адам Музыканы оқыту әдістемесі-Дюсупова М.Ш. аға 

оқытушы 

Кәсіби- бағдарлы шет тілі- Мужчиль М.Д., каф. 

меңгерушісі, ф.ғ.к. 

Кәсіби қазақ тілі (орыс)- Дюсупова М.Ш. аға 

оқытушы 

Модульдің түрі  ОбОМ 

БД ОК 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны Музыканы оқыту әдістемесі-9 

Кәсіби- бағдарлы шет тілі-6 

Кәсіби қазақ тілі (орыс)-6 

Кредиттер саны Музыканы оқыту әдістемесі-3РК/ 5 ECTS 

Кәсіби- бағдарлы шет тілі -2РК/ 3 ECTS  

Кәсіби қазақ тілі (орыс)- 2РК/ 3 ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 5-6 

Оқушылар саны іштей- 2адам 

ТжКБ негізінде-16 адам 



Пререквизиттер модулі Шет тілі 

Педагогика 

Қазақ (орыс( тілі 

Модульдің мазмұны Кәсіби- бағдарлы шет тілі 

 Сабақ барысында студенттер  арнайы әдебиетте 

және мамандық бойынша араласу тілінде  жиі 

кездесетін іскери шетел тілі негіздерімен, қажетті 

кәсіби лексикамен, тұрақты сөз 

тіркестерімен,терминдермен  таныс 

болады,арнайы лексикалық мазмұны бар және 

диалогтық пен монологиялық сөйлеудегі  

грамматикалық материалы бар мәтіндерді оқиды.   

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Кәсібилік, мамандардың кәсіби сөйлесулері.  

Маманның кәсіби мәдениетінің құрамдасы 

болатын  ғылыми тіл. Қатынас стильдері. 

Қызметтік құжаттар типтері. Маманның сөйлеу 

мәдениеті. 

Музыканы оқыту әдісі  

Мектептегі музыкалық білім әдісі ғылым және 

оның басқа пәндермен  байлвнысы ретінде. 

Музыка-мектеп пәні және өнер пәні. Музыка 

сабағы және оның құрылымдық компоненттері. 

Сабақтың музыкалық драматургиясы. Музыка 

сабағындағы музыкалық әркеттер және оларды 

жасаудағы әдістемелік талаптар.  

Музыка сабағын өткізу мен жоспарлау 

технлогиясы. Музыка сабағының  әдістемелік 



жоспары. Мектеп репертуарын іріктеудің  

ғылыми- әдістемелік негізі. Мукзыка бойынша 

типтік бағдарлама. «Елим-ай» және  «Мұрагер» 

музыкасы бойынша бағдарлама мазмұны мен 

әдістемелік ерекшеліктері. Оқушылардың білімін 

бағалау жүйесі.  Музыка сабағындағы тәрбие 

үрдісінде  заманауи педагогикалық технологиялар 

және интерактивті әдістер.  

Оқыту нәтижелері Кәсіби- бағдарлы шет тілі 

Тұрмыстық ауызекі сөйлесудің практикалық  

меңгерілуін оқыту, шет тілін күнделіті, сондай-ақ 

кәсіби  араласуда  белсенді пайдалануға үйрету.   

Білім:   Шет тілінің лексикалық, грамматикалық, 

синтаксистік ерекшеліктері 

Білік: 

1)  тыңдалым бөлігінде көп тараған  жеке 

фразаларды, жай сөйлемдерді, тұрмыстық- және 

мәдени сипаттағы  шағын мәтіндерді түсіну.  

2) оқылым бөлігінде шағын қарапайым мәтіндерді 

түсіну,күнделікті қолданыстағы мәтіндерден 

нақты ақпаратты таба білу.    

3) монологиялық сөйлеу бөлігінде қарапайым 

фразалар мен сөйлемдерді қолдану, мәтінді 

мазмұндау, атақты адамдар туралы, өмір сұру  

жағдайлары, оқуы туралы әңгімелеп беру. 4) 

сөйлесудің диалогтық бөлігінде –ақпаратпен 

алмасу және қысқа диалогтық сөйлеуді талап 

ететін қарапайым сөйлесу жағдайларында араласа 



білу.  

5) жазылым бөлігінде в области пиьма – берілген 

тақырып бойынша қысқаша мәтін құрастыру және 

жазу,құттықтау ашық хатының  мәтінін жаза білу, 

досқа (құрбыға) хат жазу, орыографиялық диктант. 

Дағды:  оқылым, тыңдалым, әртүрлі ғылыми 

мәтіндерді құрау 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

 Әртүрлі кәсіби салада  араласу кезінде өзекті 

міндеттерді қазақ тілі (орыс) тілі құралдарымен  

шешуге қабілетті маманның коммуникативті 

құзіреттілігн қалыптастыру;  

Білім:  кәсіби лексика ерекшеліктерін білу 

Білік: 

1) Тыңдалым бөлігінде ішінде деректемелер 

келтірілген баяндамалар мен хабарламаларды  

түсіну; кәсіби тақырыптағы оқыту, ғылыми 

фильмдерді түсіну .  

2) Оқылым бөлігінде кәсіби- бағдарлы мәтіндерді 

және ресми- іскерлік қүжаттарын түсіну, 

сөйлеушінің коммуникативті міндеттері мен 

авторлық нтенциялары, мазмұнды- деректі және 

мазмұнды концептуалды ақпаратты түсіну.  

3) Моологиялық сөйлеу бөлігінде  кәсіби 

сұрақтардың кең шеңберінде жеткілікті пікір 

білдіру, бағалау, ескерту және ұсыныстармен қоса 

өзіндік кәсіби көзқарасқа деректеме беру.  4) 

Сөйлесудің диалогтық бөлігінде оқылып жатқан 



тіл тасымалдаушыларымен кәсіби тақырыптаңы 

диалогқа қатысу. 5) Жазылым бөлігінде ресми –

іскери, кәсіби мазмұнды   мәтідерін әдебиет 

нормаларына сәйкес жазу.  

Дағды: ғылыми зерттеу нәтижелерін кәсіби қазақ 

(орыс) тілінде рәсімдеу.    

Музыканы оқыту әдістемесі 

Болашақ музыка мұғалімдерін  жалпыға бірдей 

білім беру мектептерінде  кәсіби- педагогикалық 

жұмыс жасауға даярлау.  

Білім: музыкалық білімнің негізгі түсініктері мен 

терминдері; музыкалық тәрбиенің мақсаты мен 

міндеттері; Қазақстандағы музыкалық тәрбиенің 

даму тарихы; сабақты құру әдісі, музыка сабағын 

жоспарлау және талдау, музыкалық тәрбиенің 

негізіг және арнайы әдістері; оқушы мен 

мұғалімнің әрекет түрлері.  

Білік: ғылыми- әдістемелік көзқараста мектептің 

репертуарын іріктеу;   музыка сабағындағы оқу- 

тәрбие үрдісінде өзінің жұмысында жаңа 

педагогикалық және интерактивті әдістерін 

пайдалану;  

Дағды: біртұтас музыка сабағының құрылымы; 

сыныптан тыс музыкалық шараны жоспарлау және 

өткізу; 

Қорытынды бақылау 

формасы 

емтихан 



Кредитті алу шарттары Модульда қарастырылған барлық жұмыстардың 

орындалуы, емтихандағы оңды баға 

Модульдың ұзақтығы 5-6 семестр 

Әдебиет Музыканы оқыту әдістемесі 

1.Жоғары музыкалық білім жүйесінде арнайы 

пәндерді оқытудың психологиялық - 

педагогикалық қатынастары : оқу құралы / Н. Э. 

Пфейфер, Е. И. Бурдина, Е. Н. Жуманкулова, Н. 

Ю. Пиговаева.-Алматы : Кереку, 2014.-80 бет. 

2.Мустафин М.А. Көк сері : тәжірибелік 

сабақтарды өткізу бойынша әдістемелік нұсқау.- 

Өскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел 

баспасы, 2015.-388 бет. 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

1.Ермакова В.И. Русский язык : учебное пособие 

для студ. с гос.языком обучения.-Астана : 

Фолиант, 2014.-176 с. 

2.Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский язык 

: учебное пособие по развитию навыков устной 

речи для студентов изучающих русский язык как 

иностранный.- Алматы  : Қазақ университеті, 

2015.-115 с. 

3.Профессиональный русский язык  : учеб. 

пособие / Е. А. Журавлева [и др.]. - Алматы : ССК, 

2017. - 244 с. 

4.Юрьев А. Н., Кунапьяева М. С. Русский язык  : 

учеб. пособие для студ. казах. отд, университетов. 



- Алматы : Эверо, 2014. - 170 с. 
 

 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 

1. Kay, Sue.     New Inside Out [] : Elementary 

Student's Book / S. Kay, V. Jones ; with P. Maggs, C. 

Smith. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 144 p. + CD-

ROM. 

2. McCarter, Sam.  

    Ready for IELTS [] : coursebook / S. McCarter. - 

[б. м.] : Macmillan, [2017]. 

3. English File [] : Elementary Workbook with key / 

C. Latham-Koenig [and other ]. - [third edit.]. - [New 

York] : Oxford University Press, [2018]. - 96 p. : 

+CD-ROM. 

4.   Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Beginner Student's Book / C. Latham-Koenig, C. 

Oxenden. - [third edit.]. - [New York] : Oxford 

University Press, [2018]. - 136 p.  

5.   Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Beginner Workbook with key / C. Latham-Koenig, C. 

Oxenden, J. Hudson. - [third edit.]. - [New York] : 

Oxford University Press, [2018]. - 72 p. 

6. Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Intermediadate Student's Book / C. Latham-Koenig, C. 

Oxenden. - [third edit.]. - [New York] : Oxford 

University Press, [2018]. - 168 p. : +CD-ROM.  

7. Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 



Intermediate Workbook with key / C. Latham-Koenig, 

C. Oxenden, J. Hudson. - [third edit.]. - [New York] : 

Oxford University Press, [2018]. - 86 p. 

8.     Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Intermediadate Plus Student's Book / C. Latham-

Koenig, C. Oxenden, M. Boyle. - [third edit.]. - [New 

York] : Oxford University Press, [2018]. - 168 p. 

9. Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Intermediate Plus Workbook with key / C. Latham-

Koenig, C. Oxenden, J. Hudson. - [third edit.]. - [New 

York] : Oxford University Press, [2018]. - 86 p.  

10. English File [] : Pre-intermediate Workbook with 

key / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - 

[New York] : Oxford University Press, [2018]. - 95 p. 

: +CD-ROIM. 

11.     Latham-Koenig, Christina.     English File [] : 

Advanced Student's Book / C. Latham-Koenig, C. 

Oxenden, J. Lambert. - [third edit.]. - [New York] : 

Oxford University Press, [2018]. - 176 p. : +CD-ROM 

12.       English File [] : Advanced Workbook with key 

/ C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New 

York] : Oxford University Press, [2018]. - 86 p 

13. Саниязова, Ж. Г.     Профессионально-

ориентированный иностранный язык для 

неязыковых специальностей [] : учеб. пособие / Ж. 

Г. Саниязова, Р. К. Торгаева ; М-во образования и 

науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 69 с. 



14. Саниязова, Ж. Г.     Тесты по английскому 

языку для неязыковых специальностей [] : сборник 

тестов / Ж. Г. Саниязова, Р. К. Торгаева ; М-во 

образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2015. - 80 с. 

15.   Бонк, Наталья Александровна.    Учебник 

английского языка [] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. 

Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.   Ч.1. 

- 2015. - 639 с. 

16. Бонк, Наталья Александровна.    Учебник 

английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. 

Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.   Ч. 

2. - 2015. - 511 с. 

Жаңару мерзімі  

 

 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Орындаушылық 3 Isp3 

Модульге жауапты адам Музыкалық шығармаларды талдау- Мужчиль 

М.Д., каф. меңгерушісі, ф.ғ.к. 

Орындаушылыққа дайындау 2 -Закирьянова Ж.Х. 

аға оқытушы 

Қосымша музыкалық аспап 1- Дюсупова М.Ш. аға 

оқытушы 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы 1-Шаймарданова Т.С. аға оқытушы 

Модульдің түрі  ОМС 



Музыкалық шығармаларды талдау-БД В 

Орындаушылыққа дайындау 2-БД КВ 

Қосымша музыкалық аспап 1-ПД КВ 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы 1-БД КВ 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны Музыкалық шығармаларды талдау-9 

Орындаушылыққа дайындау 2-21 

Қосымша музыкалық аспап 1-15 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы 1-9 

Кредиттер саны Музыкалық шығармаларды талдау-3РК/ 5ECTS  

Орындаушылыққа дайындау 2-7РК/ 12ECTS  

Қосымша музыкалық аспап 1-5РК/ 9ECTS  

Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы 1-3РК/ 5ECTS  

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 5-6 

Оқушылар саны іштей- 2адам 

ТжКБ негізінде-16 адам 

Пререквизиттер модулі Музыка теориясы 

Модульдің мазмұны Орындаушылыққа дайындау2 

Шығарманы техникалық тұрғыда игеру,күрделі 

жанрдағы шығармаларды игеру 

ерекшеліктері.Дыбыстау.Әр түрлі дыбыстауды 

жетілдіру.Метр.Аралас және өзгеретін өлшемдер. 

11-жартылықтағы және өзгеретін  өлшемдерді 



қабылдауды қорытындылау.Жылдамдық. 

Жылдамдық түрлері. Агогикалық ауытқу. 

Динамика. Әр түрлі динамикалардың қабылдауын 

жетілдіру. Динамикалық өзгерістер. Фразировка. 

Шығарманы сараптау. cappella (жазбаша) және 

сүйемелдеумен (ауызша). 

Қосымша музыкалық аспап 1 

Қосымша музыкалық аспап немесе жалпы 

фортепианода ойнау білігі мен дағдыларын 

меңгеру.  

Музыкалық аспаптардағы орындаушылық 

ерекшеліктері. Аспапта ойнау амалдарының 

жүйелі және тізбекті жинақталуы.  Музыкалық 

шығарманы меңгеру  үрдісі кезіндегі жұмыс әдісі. 

Музыкалық шығармамен өзіндік жұмыс. 

Музыканың  типтік бағдарламасындағы 

музыкалық шығарманың көркем орындалуы. 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы 1 

жалпы білім беретін мектепте музыка сабағында 

және сабақтан тыс уақытта (хор, ансамбль) 

хормейстерлік және дирижерлік жұмысқа 

дайындық;  хорды басқару және хор дауысының 

шығу негізін білу; хор ұжымын вокалдық 

тәрбиелеу әдісі; тұтас хор, хор партияларымен, 

жеке хор қатысушылары дағдыландыру сабақтары; 

концерттік бағдарламалар және хор 

дайындықтары; дирижердің өз бетімен жұмыс 



жасауына теориялық және әдістемелік дайындығы; 

мектеп репертуарын 

Музыкалық шығармалар талдауы 

Музыкалық форма түсінігі. Музыкалық тіл және 

түрлері элементтері. Әуен . Үйлесім. Метроритм. 

Полифония. Форма бөліктерінің функциясы. 

Мазмұндау түрлері.  Даму мен форматүзілу 

қағидалары. Кезең және оның түрлері. Қарапайым 

формалар: екібөлікті, үшбөлікті. Күрделі 

үшбөлікті форма. Вариациялық форма және оныі 

типтік қасиеттері. Рондо және оның негізгі 

қағидалары. Сонаталық форма және оның 

құрылымы. Рондо-соната. Циклдік формалар. 

Оқыту нәтижелері Қосымша музыкалық аспап 1 

Білім:   музыкалық орындаушылық негіздері; 

музыкалық орындаушылыққа қатысты негізгі 

түсініктер, терминдер, орындаушылық шеберлік; 

әртүрлі стильдегі, дәуірдегі, ұлттық мектептердің, 

көркем бағыттардың инструменталды және 

вокалды- хорлы музыканың неғұрлым тән 

қасиеттері;  репертуар для работы на уроке музыки  

и во внеклассной работе;  музыкалық шығармамен 

жұмыс жасау әдісі. 

Білік:  музыкалық мәнердің сәйкес құралдарының 

көмегімен шығарманың көркем мазмұнын ашу. 

Дағды: педагогикалық және концерттік 

репертуардағы өзіндік жұмыс.   

Орындаушылыққа дайындау 2 



Білім: Орындаушылықты игеру дағдыларының 

тарихын, теориясын тәжірибесін, білу; 

Білік:Музыкалық көркемділік арқылы 

шығарманың мазмұнын аша білу; 

дағды: Педагогикалық және концерттік 

репертуарлармен өз бетінше  жұмыс істеу 

дағдысын қалыптастыру.  

Пән аспаптық және вокалдық – хор жүйесіндегі 

орындаушылық шеберліктің құзіреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы 1 

Хор орындаушылық негізін білуге; 

музыкалық шеберліктің көмегімен шығарманың 

көркемділігін аша білуі тиіс; 

педагогикалық және концерттік репертуарымен өз 

бетімен жұмыс жасау дағдысы болу керек 

Пән кәсіптік арнайы музыка-теориялық және 

әдістемелік құзіреттілік қалыптастыруға 

бағытталған. 

Музыкалық шығармалар талдауы 

Студенттерді музыкалық шығармаларды олардың 

мазмұны мен формасы бірлігінде талдауға үйрету.  

Білім: музыкалық шығарманың мазмұны мен оны 

жеткізу құралдарын білу, музыкалық мәнердің 

құралы ретінде түрін білу; музыкалық мәнерлеу 

құралдарының басты  түрлерін және олардың 

өзара  әрекеттестік түрлерін білу; типтік 



музыкалық формалар, соның ішінде 

полифониялық.     

Білік:   музыкалық шығарманы оның мазмұны мен 

формасының біртұтастығы шартында ойға түю.  

Дағды:   музыкалық шығармалардың бүтіндей 

талдауы;  полифонияның әртүрлі стиліндегі 

полифониялық жазба; музыкалық 

шығармаларлдағы бірдауысты және көп дауысты 

ырғақтандыру жаттығулары.    

Қорытынды бақылау 

формасы 

емтихан 

Кредитті алу шарттары Модульда қарастырылған барлық жұмыстардың 

орындалуы, емтихандағы оңды баға 

Модульдың ұзақтығы 5-6 семестр 

Әдебиет 1. Закирьянова Ж.Х., Шаймарданова Т.С. Хорды дирижерлеу 
пәнінен әдістемелік нусқаулар : оқу құралы.- Өскемен : С. 
Аманжолов атындағы  ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018.-109 бет. 
2.Жунусов У.Ж. «Домбырам, жүрегiммен үндес 

едiң...». - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 

2015 

3. Жунусов У.Ж. Інжу (сборник произведений для 

домбры с фортепиано).  - Усть-Каменогорск: 

Шыгыс полиграф, 2015 

4. Жунусов У.Ж. Ұрпақтарға аманат. - Усть-

Каменогорск: Б.П. Аникин ЖК, 2016 

6. Жунусов У.Ж. Шығыс толғауы. - Усть-

Каменогорск, 2017 

7.Жунусов У.Ж. Достарға. - Усть-Каменогорск, 



2017 

Жаңару мерзімі  

 

 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Музыкалық қызметі МD 

Модульге жауапты адам Әлем музыкасының тарихы-Есютина М.П. аға 

оқытушы 

Сыныптан тыс музыкалық  жұмысты ұйымдастыру 

практикумы- Дюсупова М.Ш. аға оқытушы 

Мектеп-ән репертуарының практикумы 

Нургожина А.Б.  

Модульдің түрі  ПД КВ 

БД КВ 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны Әлем музыкасының тарихы-12 

Сыныптан тыс музыкалық  жұмысты ұйымдастыру 

практикумы-9 

Мектеп-ән репертуарының практикумы-12 

Кредиттер саны Әлем музыкасының тарихы-4РК/ 7ECTS 

Сыныптан тыс музыкалық  жұмысты ұйымдастыру 

практикумы-3РК/ 5 ECTS 

Мектеп-ән репертуарының практикумы-4РК/ 

7ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 5-6 



Оқушылар саны іштей- 3адам 

ТжКБ негізінде-20 адам 

Пререквизиттер модулі Музыка теориясы 

Модульдің мазмұны Сыныптан тыс музыкалық  жұмысты ұйымдастыру 

практикумы 

Заманауи мәдениет пен өнердің даму 

ерекшеліктері. Жастар демалысы мен би кештері 

өозғалысын ұйымдастыру негіздері. Би кешін 

басқару қағидаларының негіздері. Би кештері 

бағдарламасын жасау әдісі.  Би кешін өткізушінің 

музыка- шығармашылық әрекеті. Би кешінің 

техникалық жабдықталуы.Би кешіндегі музыка, 

пластика және хореография. 

 Эстрадалық вокалды – аспапты әуендетуді 

дамытудың негізі  сатылары.  

Мектептің вокалды- аспапты ансамблін 

ұйымдастыру және тәрбиелік жұмысы. ВАА  

аранжировка жасау спецификасы. Дайындықты 

ткізудің түрлері мен әдістері.  Эстрадалық 

концерттік қойылымды  даярлау. Мектептің 

музыкалық театры. Дәстүрлер және жаңашылдық. 

Режиссураның педагогикалық негіздері. 

Практикалық режиссура негіздерін қалыптастыру.  

Мектепте музыкалық театрды ұйымдастыру әдісі. 

Музыкалық қонақұй шарасын даярлау және өткізу 

әдістемесі.  Музыукалық орындаушылық с 

айысының өткізілу әдістемесі (караоке) 



Әлем музыкасының тарихы 

Ежелгінің музыкалық өнері. Орта ғасырдың  

музыкалық өнері. Қайта өрлеу дәуірінің 

музыкалық мәдениеті. 17-18 ғасырдағы батыс-

еуропалық музыка: опера өнері, аспаптық музыка, 

веналық классицизм. Музыкадағы романтика. 

Орыс музыкасының шынайылығы. Италия 

операсының веризмі. Франциялық импрессионизм. 

Скандинавия елдерінің музыкасы. 20-21 ғасыр 

музыкасы. Музыкадағы Модернисттік бағыттары. 

Эстрадалық музыка. Балалар мен жасөспірімдерге 

арналған музыка. 

Мектеп-ән репертуарының практикумы 

Әнмен эскиздік танысу. Ән авторларымен танысу. 

Әннің әуенімен жұмыс: сольфеджиелеу, 

сүйемелдеу  тазалығы, фразировка, ән мәтінінің 

вокалдық айтылуы, мәнерлеп орындау. 

Аккомпанементпен жұмыс: парақтан оқу, 

авторлық интерпретацияға сәйкес ойнау. 

Аккомпанирование жасау: өз орындауына, жеке ән 

айтушыға, сондай-ақ орындаушылар тобына 

немесе хор сыныбына. Өз аккомпанементімен әнді 

жатқа көркем орындау. Әннің әуенін есту 

қабілетімен таңдау. Транспонирование. 

Оқыту нәтижелері Сыныптан тыс музыкалық  жұмысты ұйымдастыру 

практикумы  

Оқушылар мен жастардың демалысын  

ұйымдастыру жұмысында музыка- 



шығармашылық қабілеттері бар  болашақ музыка 

мұғалімдеріне  көмек көрсету;  

Сыныптан тыс жағдайларындағы  музыка- 

эстетикалық тәрбиені жүзеге асыру ерекшеліктерін 

білу;  

Сыныптан тыс шараларды, би кештерін, вокалды- 

аспапты әуендеу кештерін , музыкалық 

орындаушылық сайыстарын  өткізе алу;  

Іс-шаралар сценарийлерін құрау, дайындық 

жұмыстарын жүргізу  дағдыларының болуы;  

Білім: сыныптан тыс шаралар және музыка 

сабағын өткізудің теориялық және практикалық 

негіздері.   

Білік:   нотаны пайдаланбау әдісприменять 

методику разучивания кюев безнотным способом,  

іс-шаралар сценарийлерін құру, дайындық жүргізу. 

Дағды:    вокалды- аспапты әуендеу , би кештерін 

өткізу, музыкалық қонақүй ұйымдастыру, мектеп 

музыкалық театрын ұйымдастыру, музыкалық 

орындаушылық шеберлік сайыстарын өткізу 

Әлем музыкасының тарихы 

музыка жүргізуде  әлемдік музыканың даму 

ерекшеліктері және мағынасы  туралы мәселелерді 

білуге; 

әлемдік классика шығармаларын талдай білуге; 

күрделі музыканы жастар арасында насихаттау 

дағдысы болуы керек.  

Пән дүниетанымдық және кәсіби арнайы 



музыкалық-тарихи және әдістемелік құзыреттілікті 

қалыптастыруға бағытталған.  

Мектеп-ән репертуарының практикумы 

мектеп шығармалар репертуарынының  жұмыс 

негізін,  мектеп шығармалар репертуарынының, 

мектептегі вокалды-хор жұмысының 

ерекшеліктерін білуге; 

балалар хор шығармаларын үйренгенде әр түрлі 

әдістемені қолдана білуге; 

концерттік және педагогикалық репертуарлармен 

өз бетінше жұмыс істеу дағдысы болуы керек; 

музыкалық аспапта ойнай алуы, парақтан оқу және 

транспонирования жасау, өз сүйемелдеуімен ән 

айту; мектеп ән репертуарын есту бойынша және 

акПән кәсіби арнайы музыкалық-орындаушылық 

және әдістемелік құзыреттілікті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

емтихан 

Кредитті алу шарттары Модульда қарастырылған барлық жұмыстардың 

орындалуы, емтихандағы оңды баға 

Модульдың ұзақтығы 6 семестр 

Әдебиет 1.Сүлейменова Р.Ә., Жұмалиева Г. Ғ. Музыка 

пәнін оқыту әдістемесі : бастауыш сыныптарға 

арналған : оқу-әдістемелік құрал. - 3-ші бас., 

толық., өңд. - Астана : Фолиант, 2016. - 248 бет 

2.Музыка пәнін оқыту әдістемесі [Текст] : 



бастауыш сыныптарға арналған : оқу-әдістемелік 

құрал : ҚР Білім және ғылым министрлігі 

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына 

ұсынады / Р. Ә. Сүлейменова, Г. Ғ. Жұмалиева. - 3-

ші бас., толық., өңд. - Астана : Фолиант, 2016. - 

248 бет.  

Жаңару мерзімі  

 

  

Модульдің атауы және 

шифрі 

Музыкалық қызметі МD 

Модульге жауапты адам Есютина М.П., Закирьнова Ж.Х., аға оқытушы 

Модульдің түрі  ПД КВ 

БД КВ 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны Хорды орындау тарихы-9 

Хор әдебиеті-12 

Шетел музыкасының әдебеиеті-12 

Кредиттер саны Хорды орындау тарихы-3РК/ 5ECTS 

Хор әдебиеті-4\РК/ 7ECTS 

Шетел музыкасының әдебеиеті-4\РК/ 7ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 5-6 

Оқушылар саны іштей- 3адам 

ТжКБ негізінде-20 адам 

Пререквизиттер модулі Музыка теориясы 



Модульдің мазмұны Орындаушылық хор тарихы 

Ежелгі әлемнің және Ежелгі Грецияның хор 

орындаушылығы. Орта ғасырдағы Батыс Еуропа 

мен Византияның хор орындаушылығы. Қайта 

өрлеу дәуірінің әншілік өнері. 17-18 ғасырдағы 

Батыс еуропаның әншілік өнері. 19 – 20 ғасырдағы 

шетелдік хор орындаушылығы. Заманауи кезеңнің 

хор мәдениеті. Балалар хор орындаушылығы. 

Заманауи кезеңнің хор орындаушылығы.  

Хор  әдебиеті 

Хорға өңделген қазақ халық әні. Қазақстан 

композиторларының шығармаларындағы 

опералық-хор жанры.  Кантатно-ораториалық 

жанр. Қазақ композиторларының бірегей хорлары. 

Түпнұсқасындағы және хорға өңделген орыс 

халық әні. Классик – композиторларының 

опералық хорлары. Орыс композиторларының 

дербес хорлары. Заманауи композиторлардың 

бірегей хорлар. Шетел хор классикасы.    

Оқыту нәтижелері Орындаушылық хор тарихы 

хор өнерінің эстетикалық құндылықтар туралы , 

оның қоғамдық функцияларын, оның қоғамдық 

өмірдегі нысандар мен әдістерге қатысуын, 

қоғамдық көзқарастың түрлері мен басқа өнер 

түрлерімен өзара байланысын білуі керек; 

заманауи орындаушылық өнердің   күрделі сан 

алуан және жұмбақ әлемін бағдарлай білуі керек;  

хор шығармаларын түсіндіріп және хор 



орындаушылығын талдай білу дағдылары болуы 

тиіс. 

Хор әдебиеті 

әр түрлі жанрлар мен стильдегі  үздік үлгідегі хор 

музыкасын білуге;  

хормен тәжірибелік жұмысқа арналған  хор 

шығармаларын іріктей алу;  

орындаушылық және педагогикалық тәжірибеге 

қажетті, хор шығармаларын жан-жақты талдау 

әдісін меңгерген дағдысы болуы керек;   

Пән арнайы кәсіби және әдістемелік құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған 

Қорытынды бақылау 

формасы 

емтихан 

Кредитті алу шарттары Модульда қарастырылған барлық жұмыстардың 

орындалуы, емтихандағы оңды баға 

Модульдың ұзақтығы 6 семестр 

Әдебиет 1.  Закирьянова Ж.Х., Шаймарданова Т.С. Хорды 

дирижерлеу пәнінен әдістемелік нусқаулар : оқу 

құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы  

ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018.-109 бет. 

2. Сүлейменова Р.Ә., Жұмалиева Г. Ғ. Музыка 

пәнін оқыту әдістемесі : бастауыш сыныптарға 

арналған : оқу-әдістемелік құрал. - 3-ші бас., 

толық., өңд. - Астана : Фолиант, 2016. - 248 бет. 

3..Шаймарданова Т.С. Хороведение. – У-К, 2017 

4. Стулова, Галина Павловна.     Хоровое пение. 



Методика работы с детским хором [] : учеб. 

пособие для вузов / Г. П. Стулова. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2014. - 176 с. 

Жаңару мерзімі  

 

 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Педагогикалық және практикалық PP 

Модульге жауапты адам Дюсенбаева А.Т., п.ғ.к., Есютина М.П., 

Закирьянова Ж.Х. 

Модульдің түрі  МП 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны 1 

Кредиттер саны 1РК/ 1 ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 5-6 

Оқушылар саны іштей- 2 адам 

ТжКБ негізінде-16 адам 

Пререквизиттер модулі Музыка жалпы орта мектепте 

Модульдің мазмұны Білім мекемесінің оқу- тәрбие жоспарымен 

танысу. Музыка пәні мұғалімі  сабақтарына қатысу 

, бақылау , сабақты конспектілеу. Музыка 

сабағының талдауы.  Кіші мектеп жасындағы 

балалардың психо- физиологиялық  

ерекшеліктеріне бақылау жасау. 

Оқыту нәтижелері  Студенттер бойында мұғалім мамандығына деген 

тұрақты  қызығушылық пен сүйіспешілікті 

тәрбиелеу, педагогикалық үрдістің біртұтас  



субъекті ретінде өзін тану, студенттердің кәсіби 

бағдары.  

Білім:Музыкалық жұмыстың оқыту және 

тәрбиелік   ұйымдастырылуының негіздері.   

Білік:  музыка сабағын және сыныптан тыс 

шараларды талд ау; оқушылардың оқу 

әрекеттеріне бақылау жасау. 

 Дағды:  музыкалық- тәрбиелік іс-шараларды 

ұйымдастыру; 

Қорытынды бақылау 

формасы 

есеп 

дифференциалды сынақ 

Кредитті алу шарттары Емтиханды оң бағалау модулімен көзделген 

жұмыстың барлық түрлерін жүзеге асыру 

Модульдың ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет 1. Бөрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі 

заманғы педагогикалық технологиялар : оқулық.-

Алматы  : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

2. Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- 

Алматы : Отан, 2015.-293 бет.  

3. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру 

жүйесіндегі қазіргі оқыту технологиялары : 

оқулық.-Астана :Фолиант, 2015.-152 бет  

4 Педагогика : оқу құралы / А.К.Игибаева, 

А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. Шакаримова, 

А.Д.Аубакирова.- Өскемен : С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет 

5. Шалғынбаева Қ.Қ., Албытова Н.П., Сламбекова 



Т.С. Педагогика : оқу құралы. – Астана, 2014. – 

268 бет. 

Жаңару мерзімі  

 

 

Модульдің атауы және 

шифрі 
Инновациялық оқыту тәсілдері IPO 
 

Модульге жауапты адам Паньшина Татьяна Викторовна,п.ғ.к., доцент 

Модульдің түрі  БД КВ 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны 3 

Кредиттер саны 3РК/ 5ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 5 

Оқушылар саны іштей- 2адам 

ТжКБ негізінде-16 адам 

Пререквизиттер модулі Педагогика 

Модульдің мазмұны Содержание курса включает следующие разделы: 

Новые подходы в преподавании и обучении. 

Обучение критическому мышлению. Оценивание 

для обучения и оценивание обучения.  

Использование ИКТ в преподавании и обучении. 

Обучение талантливых и одаренных учеников. 

Преподавание и обучение в соответствии с 

возрастными особенностями учеников. 

Управление и лидерство в обучении.  



Оқыту нәтижелері Целью курса  является формирование 

профессиональных компетенций у студентов на 

основе обучения их современным теориям и 

технологиям образования и создание условия для 

формирования нового педагогического мышления 

на основе расширения общего научного кругозора 

студентов в области образовательных технологий.  

В результате освоения данной дисциплины 

студент должен  

знать: 

методологию формирования понятия 

«образование»; 

современные тенденции развития образовательной 

системы; 

современные концепции теории обучения; 

организационную цель включения задания в 

учебный процесс; 

современные теории и технологии образования. 

уметь:  

использовать различные источники информации с 

целью совершенствования профессионального 

мастерства; 

выстраивать и реализовывать перспективные 

линии профессионального саморазвития с учетом 

инновационных тенденций в современном 

образовании. 

Владеть навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала. 



Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

Кредитті алу шарттары Модульда қарастырылған барлық жұмыстардың 

орындалуы, емтихандағы оңды баға 

Модульдың ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиет 1. Бөрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі 

заманғы педагогикалық технологиялар : оқулық.-

Алматы  : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

2. Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- 

Алматы : Отан, 2015.-293 бет.  

3. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру 

жүйесіндегі қазіргі оқыту технологиялары : 

оқулық.-Астана :Фолиант, 2015.-152 бет  

4 Педагогика : оқу құралы / А.К.Игибаева, 

А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. Шакаримова, 

А.Д.Аубакирова.- Өскемен : С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет 

5. Шалғынбаева Қ.Қ., Албытова Н.П., Сламбекова 

Т.С. Педагогика : оқу құралы. – Астана, 2014. – 

268 бет. 

6. Губайдуллина, Г. Н.     Новые педагогические 

подходы к преподаванию и учению [] : учеб. 

пособие / Г. Н. Губайдуллина ; М-во образования и 

науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 261 с. 

7.  Матяш, Наталья Викторовна.     Инновационные 



педагогические технологии. Проектное обучение [] 

: учеб. пособие для вузов / Н. В. Матяш. - 5-е изд., 

стер. - М. : Академия,2016. - 160 с. – 

8.   Завалко, Надежда Александровна.     

Современные педагогические технологии [] : 

[учеб. для вузов] / Н. А. Завалко, С. Г. Сахариева. - 

Алматы : Эверо, 2015. - 304 с 

9.  Козыбай, Анарбек Козыбайулы.     Новые 

образовательные технологии [Text] : учеб. пособие 

/ А. К. Козыбай, Р. Т. Каимова. - Астана : Фолиант, 

2015. - 136 с 

10.  Карменова, М. А.     Инновационные 

технологии в образовании [] : учебно-

методическое пособие / М. А. Карменова, М. 

Шошак, Г. Б. Сарсенгалиева ; М-во образования и 

науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 169 с. 

11. Эрганова, Наталья Евгениевна.     

Педагогические технологии в профессиональном 

обучении [] : учеб. для вузов / Н. Е. Эрганова. - М. 

: Академия, 2014. - 160 с. 

12.   Коровайко, Ирина Владимировна.     

Инновационные технологии обучения в Вузе [] : 

учеб. пособие / И. В. Коровайко. - Алматы : [б. и.], 

2014. - 232 с. 

13. Омарова, В. К.     Инновационные подходы в 

образовании [] : учеб. пособие / В. К. Омарова ; М-

во образования и науки РК; ПГПИ. - Алматы : [б. 



и.], 2014. - 248 с. 

14. Шевчук , Е. В.     Современные технологии в 

педагогическом образовании [] : учеб. пособие / Е. 

В. Шевчук, Н. С. Кольева. - Алматы : [б. и.], 2014. 

- 130 с. 

Жаңару мерзімі  

 

4-оқу жылы 

Модульдің атауы және 

шифрі 
Орындаушылық 4 Isp4 
 

Модульге жауапты адам Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы 2-Шаймарданова Т.С. 

Музыка пәні мұғалімінің орындаушылық -

Дюсупова М.Ш., Закирьнова Ж.Х. 

Музыкалық туындыларға талдау-Мужчиль М.Д. 

Модульдің түрі  ОМС 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы 2- БД  КВ 

Музыка пәні мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі -ПД ОК 

Музыкалық туындыларға талдау-БД КВ 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы 2-9 

Музыка пәні мұғалімінің орындаушылық -9 

Музыкалық туындыларға талдау-9 

Кредиттер саны Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы 2-3РК/ 7 ECTS 



Музыка пәні мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі (Негізгі музыкалық аспап)- 3РК/ 5 ECTS 

Музыкалық туындыларға талдау - 3РК/ 5 ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 7 

Оқушылар саны іштей- 3адам 

Пререквизиттер модулі Музыка теориясы 

Модульдің мазмұны Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы 2 

жалпы білім беретін мектепте музыка сабағында 

және сабақтан тыс уақытта (хор, ансамбль) 

хормейстерлік және дирижерлік жұмысқа 

дайындық;  хорды басқару және хор дауысының 

шығу негізін білу; хор ұжымын вокалдық 

тәрбиелеу әдісі; тұтас хор, хор партияларымен, 

жеке хор қатысушылары дағдыландыру сабақтары; 

концерттік бағдарламалар және хор 

дайындықтары; дирижердің өз бетімен жұмыс 

жасауына теориялық және әдістемелік дайындығы; 

мектеп репертуары. 

Музыка пәні мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі Шығармашылық  жұмыс ретіндегі 

аспаптық орындаушылық. Музыкалық шығарманы 

меңгеру барысында  аспапта ойнаудың техникалық 

біліктері және дағдыларын қалыптастыру. Әртүрлі 

жанрларды, формаларды, стиль мен бағыттарды 



кіріктірген  көркем репертуарды меңгеру. Тыңдау 

арқылы аккомпонемент таңдай білу, парақтан нота 

мәтінін оқу дағдысын меңгеру. Болашақ өзіндік 

жұмыс үшін  мектеп репертуары қорын  құрау. 

Музыка сабақтарындағы әртүрлі жұмыс 

барысында және сыныптан тыс шараларда  

аспапты еркін қолдана білу.  

Музыкалық туындыларға талдау 

музыканың түрлері туралы түсінік. Музыка тілінің 

және түрлерінің элементтері. Әуен. Лад. Гармония. 

Метроритм. Полифония. Нысан түрлерінің 

функциялары. Мазмұндау түрлері. Білім беру 

түрлері және даму қағидаттары. Кезең және оның 

түрлері. Қарапайым түрлі: екі бөлімді, үш бөлімді. 

Күрделі үш бөлімді түрі. Вариациялық форма және 

оның типтік қасиеттері. Рондо және оның негізгі 

принциптері. Сонатныйлық түрі мен оның 

құрылысы. Рондо-соната. Циклдік түрлері. 

Оқыту нәтижелері Хор класы және және хормен жұмыс жасау 

практикумы 2 

Хор орындаушылық негізін білуге; 

музыкалық шеберліктің көмегімен шығарманың 

көркемділігін аша білуі тиіс; 

педагогикалық және концерттік репертуарымен өз 

бетімен жұмыс жасау дағдысы болу керек 

Пән кәсіптік арнайы музыка-теориялық және 

әдістемелік құзіреттілік қалыптастыруға 

бағытталған. 



Музыка пәні мұғалімінің орындаушылық 

шеберлігі(негізгі музыкалық аспап) 

Музыкалық аспапта ойнау дағдысын меңгерген, 

музыкалық мәнердің сәйкес құралдарының 

көмегімен шығарманың көркем мазмұнын аша 

алатын, педагогикалық және концерттік 

репертуарда өзіндік жұмыс жасай алатын , 

практикалық және орындаушылық әрекетке дайын 

жоғары білікті музыканттарды даярлау.  

 Дауыстық қабілеттерді жетілдіру, ән айту 

мәдениетін қалыптастыру және мектептегі вокал 

жұмысына даярлау.  

Білім:   музыкалық орындаушылық негіздері; 

музыкалық орындаушылыққа қатысты негізгі 

түсініктер, терминдер, орындаушылық шеберлік; 

әртүрлі стильдегі, дәуірдегі, ұлттық мектептердің, 

көркем бағыттардың инструменталды және 

вокалды- хорлы музыканың неғұрлым тән 

қасиеттері;  музыкалық шығармамен жұмыс жасау 

әдісі. 

Білік:  музыкалық мәнердің сәйкес құралдарының 

көмегімен шығарманың көркем мазмұнын ашу. 

Дағды: педагогикалық және концерттік 

репертуардағы өзіндік жұмыс.   

Музыкалық туындыларға талдау 

музыкалық-көркемдік құралдары негізгін және 

олардың өзара байланыс түрлерін білу керек; 

музыкалық шығарманың мазмұны және оның  



құралдары туралы; нысан музыкалық 

мәнерліліктің маңызды құралдарының бір түрі 

ретінде; 

Білім:  музыкалық шығармаларды тұтас талдау 

дағдылары болуы тиіс.  

Білік:  музыкалық шығармаларды оның  мазмұны 

мен түріне сай үйлестіру; 

Дағды: Пән кәсіптік арнайы музыка-теориялық 

және әдістемелік көзқарас қалыптастыру 

құзіреттілігіне бағытталған.  

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

Кредитті алу шарттары Модульда қарастырылған барлық жұмыстардың 

орындалуы, емтихандағы оңды баға 

Модульдың ұзақтығы 7 семестр 

Әдебиет 1.Жүнісов У. Шығыс толғауы  : ән-күй жинағы : 

монография / У. Жүнісов. - Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 

2017. - 202 бет. 

2. Закирьянова Ж.Х., Шаймарданова Т.С. Хорды 

дирижерлеу пәнінен әдістемелік нусқаулар : оқу 

құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы  

ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018.-109 бет. 

Жаңару мерзімі  

 

 

Модульдің атауы және Музыка қабылдаудың заманауи нысандары 



шифрі SPhM 

Модульге жауапты адам Ананьев Ю.Д. аға оқытушы; 

Нургожина А.Б. доцент 

Мужчиль М.Д. каф. Меңгерушісі, п.ғ.к. 

Модульдің түрі  МВОС 

ПД КВ 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны Заманауи музыкалық мәдениет-9 

Заманауи музыкалық технологиялар-9 

Эстадалық ән-9 

Кредиттер саны  3РК/ 5ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 7 

Оқушылар саны іштей- 3адам 

ТжКБ негізінде-20 адам 

Пререквизиттер модулі Музыка теориясы, Дауысты қою 

Модульдің мазмұны Заманауи музыкалық мәдениет 

20-21 ғасыр мәдениетіндегі негізгі көркем- 

музыкалық бағыттар. Негізгі музыкалық 

жанрлардың дамуы – операның, симфонияның, 

кантатаның, ораторийдің және т.б.. – жаңа дәуірде. 

20-21 ғасырдағы отандық музыкалық мәдениет. 

Алыс және жақын шетелдердің заманауи 

музыкалық мәдениеті. Жаңа заман мәдениетінің ірі 

өкілдерпінің шығармашылығы: Жубановтың, 

Рахмадиевтің, Кужамьяровтың, Прокофьевтің, 

Шостаковичтің, Хачатурянның, Свиридовтың, 



Щедриннің, Гершвиннің, Вила-Лобостың, 

Уэббердің және т.б. 

Заманауи музыкалық технологиялар 

Музыкалық жабдықпен танысу. Компьютермен 

жұмыс жасау негіздері. Дыбыстың сыртқы 

көздерін реттеу және қосу. Дыбысты әртүрлі 

форматта компьютерде жазу және сақтау. FINALE 

нота редакторымен  таныстық. SOUND FORGE 

музыкалық бағдарламасымен жұмыс жасау.  

  MIDI жүйесі және  синтезаторлардағы 

аранжировка . 

MIDI бағдарламасындағы мәліметтер және  

CUBASE тағы дыбыс. Дыбысты өңдеудің 

виртуалды орнатылатын құралдар. CUBASE –тағы 

дыбыстық эффектер. 

Эстадалық ән 

Педагог- вокалист  жетекшілігімен орындаушылық 

дауыс жаратылысы  дағдыларының  практикалық 

жетілуі. Эстардалық ән салу мәнерін шығару үшін  

студенттердің вокалды- педагогикалық білімдерін 

алуы.  

эстрадалық әнді фонограммада орындау, 

фортепианодағы өзінің аккомпоненментінде 

орындау, фонограммадағы балалар әндері . 

Балалар дауысымен жұмыс жасау әдісіне үйрету.  

Шетел және Қазақстандық  жұлдыздардың 

шығармашылық әрекеттері туралы 

мультимедиалық  презентация даярлау.  



Оқыту нәтижелері Заманауи музыкалық мәдениет 

20-21 ғасырдағы музыкалық мәдениеттің 

неғұрлым жарқын жаратылыстары мен даму 

заңдылықтарын  зерттеу.   

Білім:  жастарды тәрбиелеудегі неғұрлым құнды 

заманауи музыкасы; заманауи музыканың даму 

ерекшеліктері және осы сұрақтарды музыкатануда 

ойға түю; заманауи музыканың жанрлық стильді 

бағыттары;  жаңа заман композиторларының 

өмірлік және шығармашылық жолы; 

Білік:  жастар арасында маңызды музыканы 

насихаттау. 

Дағды: тыңдау арқылы заманауи музыка 

шығармаларын анықтау және олардың талдауы.   

Заманауи музыкалық технологиялар 

Студенттердің музыка- компьютерлік 

технологияларын меңгеруі  

Білім:   музыка- компьютерлік технологиялардың  

тарихи- теориялық және практикалық негіздері; 

компьютермен жұмыс жасау негіздері; FINALE 

ноталық редакторы; CUBASE бағдарламасы. 

Білік: музыка сабағында музыка- компьбтерлік 

технологияларын қолдану ;   

Дағды:  фонограммаларды жазу, жеке 

композициялар шығару,  цифрлық жазба. 

Дауыстық қабілеттерді жетілдіру, орындаушылық 

мәдениетті қалыптастыру және мектептегі жеке 

орындау жұмысына даярлықты жүзеге асыру .  



Эстадалық ән 

Білім:  эстрадалық орындаушылық негіздері; 

эстрадалық орындаушылыққа қатысты негізгі 

түсініктер, терминдер эстрадалық орындаушылық 

амалдар; эстардалық музыканың неғұрлым типтік 

қасиеті;  сыныптан тыс  жұмысында және музыка 

сабағындағы  репертуар;  музыкалық 

шығармамаен жұмыс жасау әдістемесі. 

Білік:  эстрадалық әнді фонограммада орындау, 

фортепианодағы өзінің аккомпоненментінде 

орындау, фонограммадағы балалар әндері. 

Дағды:  дұрыс тыныс алу  негізінде әншілік дауыс 

жаратылысы,  регистрлерді тиімді қолдану және 

артикулляционды аппарат жұмысын  саналы түрде 

реттеу. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

Кредитті алу шарттары Модульда қарастырылған барлық жұмыстардың 

орындалуы, емтихандағы оңды баға 

Модульдың ұзақтығы 7 семестр 

Әдебиет 1. Музыкалық тәрбие теориясы мен әдістемесі 

[Электронный ресурс] : оқу құралы : 5В010100- 

"Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу" 

мамандығының студенттеріне арналған / С. С. 

Ағабекова. - Алматы : Эверо, 2015. - CD-ROM. 

2. Құлбаев А.Б. Сахна сайысы өнері : оқулық.- 

Алматы : ҚР жоғары оқу орындарының 



қауымдастығы, 2014.-212 бет. 

Жаңару мерзімі  

 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Өлкетану Isk 

Модульге жауапты адам Хорды жүргізу-Шаймарданова Т.С. 

Компьютерде ән өңдеу негіздері-Ананьев Ю.Д. 

Өнер теориясы мен тарихы- Мужчиль М.Д. 

Модульдің түрі  ПД КВ 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны Хорды жүргізу-9 

Компьютерде ән өңдеу негіздері-9 

Өнер теориясы мен тарихы-9 

Кредиттер саны  3РК/ 5ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 7 

Оқушылар саны іштей- 3адам 

ТжКБ негізінде-20 адам 

Пререквизиттер модулі Музыка теориясы, Әлем мкзыкасының тарихы 

Модульдің мазмұны Өнер теориясы мен тарихы 

Өнердің табиғаты. Көркем бейне сезгіш-тиімді 

танымдық әлемнің нәтижесі іспеттес. Өнердің 

болмысы. Өнер әлеуметтік көрініс сияқты. 

Өнердің әлеуметтік атқаратын қызметтері. 

Әлемнің эстетикалық байлығы және рухани  өмір 

өнердің алуантүрлілігінің бастауы сияқты.  



Компьютерде ән өңдеу негіздері 

музыкалық – компьютерлік бағдарламалары және 

оның мүмкіндіктері. Редакциялау, 

транспонировалау, микширлеу, бүлінген 

фонограммаларды қалпына келтіру, (мысалы, джаз 

стандарттары мен басқа аудиоматериалдарды). 

Меншікті «минусовка» жазу. 

Хорды жүргізу 

Хор партитурасымен жұмыс. Хормен ән айтыға 

жақын хор партитурасын аспапта орындау 

дағдысын игеру. Мектеп әндерімен жұмыс. 

Балалар хорымен жұмысқа дайындық. 

Оқыту нәтижелері Өнер теориясы мен тарихы 

өнердің даму ерекшеліктері және осыларды 

өнертануда пайымдау; 

әлемдік өнердің жоғарғы үлгілерін насихаттай 

білу;  

әлемдік классикалық шығармаларды  талдау 

дағдыларын игеру.  

Пән кәсіптік арнайы тарихи-музыкалық және 

әдістемелік  құзіреттілік қалыптастыруға 

бағытталған. 

Компьютерде ән өңдеу негіздері 

ең кең таралған түрдегі музыкалық жабдықтар 

және жинақтаушылардың техникалық сипатын 

білуге; 

ноталық материалдарды тере алу және редактілеу;  

Sound Forge, Nuendo және соған ұқсас Audio және 



Midi редакторлық бағдарламаларында жұмыс істеу 

дағдысын игереді.  

Пән кәсіби арнайы музыкалық-теориялық және 

әдістемелік құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

Хорды жүргізу 

хор өнерінің заңдылықтарн және ерекшеліктерін 

білу, хордың түрлерін және типтерін білу; 

хор ұжымында және сыныпта ән айтуға репертуар 

таңдай білу;  

хормен дайындық жұмыстарын жүргізу 

дағдыларын игеру. 

Пән кәсіптік арнайы музыкалық-теориялық және 

әдістемелік  құзіреттілік қалыптастыруға 

бағытталған. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

Кредитті алу шарттары Модульда қарастырылған барлық жұмыстардың 

орындалуы, емтихандағы оңды баға 

Модульдың ұзақтығы 7 семестр 

Әдебиет Хороведение 

1. Бегімбай К. М. Өнер тарихы және теориясы : оқу құралы : 
шығармашылық мамадықтарға арналған / К. М. Бегімбай. - 
Алматы : Эверо, 2017. - 116 бет.-  

2. Закирьянова Ж.Х., Шаймарданова Т.С. Хорды дирижерлеу 
пәнінен әдістемелік нусқаулар : оқу құралы.- Өскемен : С. 
Аманжолов атындағы  ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018.-109 бет.- 
3.Стулова, Галина Павловна.     Хоровое пение. 



Методика работы с детским хором [] : учеб. 

пособие для вузов / Г. П. Стулова. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2014. - 176 с. 

4.Шаймарданова Т.С. Хороведение. – У-К, 2017 

Жаңару мерзімі  

 

 

Модульдің атауы және 

шифрі 
Педагогика практикалық PP 

Модульге жауапты адам аға оқытушы  Есютина М.П., ст. преподаватель 

Закирьянова Ж.Х. 

Модульдің түрі  МП 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны 10 апта 

Кредиттер саны 10РК/ 11ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 8 

Оқушылар саны іштей- 3адам 

ТжКБ негізінде-20 адам 

Пререквизиттер модулі Психология 

Педагогика 

Музыканы оқыту әдістемесі 

Модульдің мазмұны Оқу және тәрбие жұмысы бойынша жеке жоспар 

құру. Кейінгі талдауымен өздігінен сабақтар 

өткізу. Бекітілген сыныпта тәрбиелік шара өткізу. 

Дипломдық жұмыс бойынша зерттеу  жұмыстарын 

ж.ргізу. Психология бойынша берілген 



тапсырманы  орындау. 

Оқыту нәтижелері Мұғалім мамандығына студенттер бойында 

тұрақты сүйіспеншілікті , қызығушылықты 

қалыптастыру,  өзін педагогикалық үрдістің 

біртұтас субъекті ретінде сезіндіру, ПШО 

үрдісіндегі пайдалану кезінде әлеуметтік, 

психолого- педагогикалық және арнайы 

білімдердің тереңдетілуі;  болашақ мұғалімдерде 

кәсіби әрекет амалдарын қалыптастыру.  

Білім:   қоршаған ортада болып жатқан үрдістер 

мен жаратылыстар туралы,  қоғамдық- табиғи 

тұтастығы контексінде  музыка және музыкалық 

білім статусы, педагогиканың, психологияның, 

жас ерекшелігінің   әдіснамалық  негіздері мен 

санаттары.  

Білік: оқушылардың жеке және жас 

ерекшеліктеріне сәйкес музыкалық оқу- танымдық 

әрекетті ұйымдастыру; әртүрлі көркем музыкалық 

шараларды ұйымдастыру және өткізу; өз 

оқушыларын музыкалық орындаушылық оқытуда  

тиімді әдістерлді пайдалана білу; олардың 

концерттік қойылымдарын ұйымдастыру.  

Дағды:   оқушылардың  психо-педагогикалық 

бақылауын жүзеге асыру.   

Қорытынды бақылау 

формасы 

Есеп 

Дифференциалды  сынақ 



Кредитті алу шарттары Модульда қарастырылған барлық жұмыстардың 

орындалуы, емтихандағы оңды баға 

Модульдың ұзақтығы 8 семестр 

Әдебиет 1. Бөрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі 

заманғы педагогикалық технологиялар : оқулық.-

Алматы  : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

2. Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- 

Алматы : Отан, 2015.-293 бет.  

3. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру 

жүйесіндегі қазіргі оқыту технологиялары : 

оқулық.-Астана :Фолиант, 2015.-152 бет  

4 Педагогика : оқу құралы / А.К.Игибаева, 

А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. Шакаримова, 

А.Д.Аубакирова.- Өскемен : С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет 

5. Шалғынбаева Қ.Қ., Албытова Н.П., Сламбекова 

Т.С. Педагогика : оқу құралы. – Астана, 2014. – 

268 бет. 

Жаңару мерзімі  

 

 

Модульдің атауы және 

шифрі 
Дипломалды PD 

Модульге жауапты адам аға оқытушы  Есютина М.П., ст. преподаватель 

Закирьянова Ж.Х. 

Модульдің түрі  МП 



Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны 2 недель 

Кредиттер саны 6РК/ 10ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 8 

Оқушылар саны іштей- 3адам 

ТжКБ негізінде-16 адам 

Пререквизиттер модулі Психология 

Педагогика 

Музыканы оқыту әдістемесі 

Модульдің мазмұны  Диссертациялық жұмыста ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізу. 

Оқыту нәтижелері Білім білім берудің барлық деңгейлеріндегі 

студенттердің сабақтан тыс іс-шараларында 

музыкалық сабақтарда оқыту мен тәрбиелеу 

үдерісін басқару 

Білік: :  музыкалық мұғалімнің қызмет ерекшелігі 

туралы 

Дағды: музыкалық-педагогикалық қызметке 

ғылыми-зерттеу әдісі; зерттелетін мәселе 

шеңберіндегі диплом алдындағы зерттеулерді 

жүргізу. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Есеп 

Дифференцирленген кредит 

Кредитті алу шарттары Модульда қарастырылған барлық жұмыстардың 

орындалуы, емтихандағы оңды баға 

Модульдың ұзақтығы 8 семестр 



Әдебиет 1. Бөрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі 

заманғы педагогикалық технологиялар : оқулық.-

Алматы  : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

2. Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- 

Алматы : Отан, 2015.-293 бет.  

3. Қозыбай А., Жексенбиева Н. Кәсіптік білім беру 

жүйесіндегі қазіргі оқыту технологиялары : 

оқулық.-Астана :Фолиант, 2015.-152 бет  

4 Педагогика : оқу құралы / А.К.Игибаева, 

А.Т.Дюсенбаева, Қ.Қ. Шакаримова, 

А.Д.Аубакирова.- Өскемен : С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-310 бет 

5. Шалғынбаева Қ.Қ., Албытова Н.П., Сламбекова 

Т.С. Педагогика : оқу құралы. – Астана, 2014. – 

268 бет. 

Жаңару мерзімі  

 

 

  

Модульдің атауы және 

шифрі 
Қорытынды аттестациялау модулі  ҚАМ 

Модульге жауапты адам Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан-доцент 

Нургожина А.Б., Мужчиль М.Д. каф.меңгерушісі 

Диссертациялық жұмысты (жобаны) жазу немесе 

қорғау немесе екі мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихандарды тапсыру (музыка оқыту әдістемесі, 

қазақ музыкасының тарихы)- Нургожина А.Б., 



Мужчиль М.Д. каф.меңгерушісі 

Модульдің түрі  ДМ 

Модуль деңгейі ВА 

Апта ішіндегі сағат саны 21 

Кредиттер саны Диссертациялық жұмысты (жобаны) жазу немесе 

қорғау немесе екі мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихандарды тапсыру (музыка оқыту әдістемесі, 

қазақ музыкасының тарихы)- 2РК/ 8ECTS 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан-1РК/ 

4ECTS 

Оқытудың  түрі ТжКБ негізінде ішкі, сырттай 

Семестр 8 

Оқушылар саны іштей- 3адам 

ТжКБ негізінде-20 адам 

Пререквизиттер модулі Психология 

Педагогика 

Музыканы оқыту әдістемесі 

Модульдің мазмұны Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Шертпе-күй. Төкпе - күй. сүйемелдеуімен 

(домбыра) жұмыс істейді. Полифониялық жұмыс. 

Үлкен пішіннің өнімі. Қазақ композиторы 

(фортепиано, аккордеон, аккордеон) өнімдері. 

әрбір түлегі бағдарламасын жүргізу мемлекеттік 

екі дана тұрады: 

1. - cappella; 

2. - сүйемелдеуімен. 

3. Сондай-ақ, әрбір түлегі (оқу кезеңі ішінде сатып 

алынған білім мен дағдыларды пайдалана отырып, 



10 минут ішінде балл оқыту) хорымен бірлесе 

жұмыс істейді. 

диссертацияны (жоба) жазу және қорғау 

Дипломдық жұмысты (жобаны) ғылым мамандығы 

тиісті салалық нақты өзекті мәселелерінің тәуелсіз 

зерттеу және зерттеу нәтижелерін қорыту болып 

табылады. Дипломдық жұмысты (жобаны) 

жетекшінің басшылығымен жүзеге асырылады 

және мынадай талаптардың біреуіне сай болуы 

тиіс: 

ғалымдар, сарапшылар мен практиктердің 

жүргізген зерттеулердің  

1) Жиынтық, конструкторлық шешімдер; 

2) зерттелетін объектінің туралы ғылыми 

негізделген теориялық тұжырымдардың болуы; 

3) белгілі бір проблеманы шешілуін қамтамасыз 

ететін ғылыми негізделген тұжырымдар бар. 

Музыканы оқыту әдістеріне мемлекеттік емтихан 

Қазақ музыка тарихында Мемлекеттік емтихан 

Оқыту нәтижелері Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандартында белгіленген кәсіби міндеттерді 

орындау үшін түлектердің теориялық және 

практикалық дайындығын анықтау; біліктілік 

талаптарымен анықталған кәсіби міндеттерді 

орындауға қабілеттілігі. 

Білім: музыкалық орындау негіздері. 

Білік: әр түрлі формадағы, жанрдағы, стильдегі 



жұмыстарды орындайды. 

Дағды: музыкалық шығармалардың тиімділігін 

талдау. 

Диссертацияны жазу (қорғау) 

Мамандық бойынша теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды жүйелеу, біріктіру және 

кеңейту және оларды нақты музыкалық-

педагогикалық мәселелерді шешуде қолдану, 

сондай-ақ мәдени міндеттер; қазіргі заманғы 

мектеп жағдайында студенттің өзіндік жұмысқа 

дайындығына, сондай-ақ оның кәсіби біліктілігінің 

деңгейіне түсініктеме беру. 

Білім: музыкалық-педагогикалық ғылымның 

заманауи мәселелері, ғылыми зерттеу әдістері мен 

әдістері. 

Білік: музыкалық педагогика мәселелері бойынша 

тәуелсіз зерттеу жүргізу 

Дағды: озық тәжірибелерді жинақтап, зерттеу 

мәселесіне эксперименталды жұмыстар жүргізу. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Диплом жұмысын жазу және қорғау (жобаны) 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Кредитті алу шарттары Модульда қарастырылған барлық жұмыстардың 

орындалуы, емтихандағы оңды баға 

Модульдың ұзақтығы 8 семестр 

Әдебиет 1.http://scipeople.ru/ - научная сеть для ученых, 

аспирантов и студентов, электронная библиотека 

публикаций 



2. http://science-community.org/ru - социальная сеть 

ученых. 

3.Инструментальные и хоровые произведения 

отечественных и зарубежных композиторов. 

5. Методическая инструкция по оформлению 

дипломных работ МИ ВКГУ 001 - 15 У-К, 2015 

Жаңару мерзімі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://science-community.org/ru


ECTS АҚПАРАТТЫҚ ПАКЕТІ / КУРС КАТАЛОГТАРЫ 

Мамандық 5В010600-Музыкалық білім 

Музыкалық білім кафедрасы 

Институт 

туралы 

ақпарат  

ЖОО жалпы ақпарат 

1.  ЖОО аты және мекен жайы:  Сарсен Аманжолов атындағы 

Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті, Бажов көш7, корпус 

№ 2. 

2.  Академиялық күнтізбе : оқу 4 жыл (күндізгі бөлім) 

 

2018-2019 оқу жылына бакалавр студенттерге  

Күзгі семестр 

27  тамыз -1  

қыркүйек 

Төселу аптасы 

27  тамыз - 8  

қыркүйек 

Күзгі семестрге тізімдеу. Тіркеу 

бөлімі және деканатқа жеке оқу 

жоспарын өткізу  

30 тамыз Қазақстан Республикасының Ата 

Заңы күні 

1  қыркүйек Білім күні және жаңа оқу жылының 

мерекелік ашылуы  

3  қыркүйек – 15  

желтоқсан 

Күзгі семестр 

28  қыркүйек Бірінші кезендегі оқу ақысын (50%) 

төлеудің соңғы күні  

 

 

 



15-20  қазан Аралық бақылау. Рейтинг №1
 

10-15  желтоқсан Аралық бақылау. Рейтинг №2 

15  желтоқсан Күзгі семестрдің аяқталуы 

16-17  желтоқсан Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздік күні  

17  желтоқсан -5  

қаңтар 

Емтихан сессиясы  

31  желтоқсан - 4  

қаңтар 

2018-2019 оқу жылына көктемгі 

семестрге алдын ала тіркеу 

1  қаңтар Бірінші кезеңдегі оқу ақысын (100%) 

төлеудің соңғы күні  

1-2  қаңтар Жаңа жыл 

7  қаңтар Рождество 

       7-19 қаңтар Қысқы демалыс 

Көктемгі семестр 

11-16  қаңтар Көктемгі семестрге тіркеу.Жеке оқу 

жоспарын реттеу  

21  қаңтар –4  

мамыр 

Көктемгі семестр 

8  наурыз Халықаралық әйелдер күні 

05-9   наурыз Аралық бақылау. Рейтинг №1 

21-23  наурыз Наурыз мейрамы 

1  мамыр Қазақстан халқының ынтымақ күні 

29 сәуір -4 мамыр Аралық бақылау. Рейтинг №2 



9  мамыр Жеңіс күні 

4  мамыр Көктемдегі семестірдің аяқталуы
 

6  мамыр – 25  

мамыр 

Сынақ емтихан сессиясы 

27-30   мамыр 2018-2019 оқу жылына күзгі 

семестрге алдын ала тіркеу 

        22-24  мамыр Жазғы семестрге алдын ала тіркеу 

(академиялық қалыс қалған емтиханды 

тапсыру)
 

8 шілде -31  тамыз Жазғы демалыс 

Жазғы семестр 

27  мамыр -6  

шілде 

Жазғы семестр* 

6 шілде Астана күні 

 

3.  ЖОО жетекшілері 

Ректор- қ.ғ.д., Төлеген М.Ә. 

Стратегиялық және ғылыми жұмыстарды дамыту бойынша 

проректоры - доктор PhD Сералин Г.А. 

Оқу-әдістемелік және жұмыс жөніндегі проректоры -    п.ғ.к. 

Мырзағалиева  А.Б. 

Тәрбие жұмысы жөніндегі проректоры -    п.ғ.к. Ровнякова И.В. 

Сапа менеджменті , мониторинг және болжау бөлімінің 

бастығы-Алимбекова Н.Б. 



Академиялық саясат және білім беру бағдарламаларын басқару 

департаментінің бастығы –п.ғ.к. Стеблецова И.С. 

Оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау бөлімінің бастығы  – 

Сәдірбекова Н.Ә. 

Психология, Педагогика және мәдениет факультетінің деканы– 

п.ғ.к. Куленова Г.Б. 

Музыка кафедрасының меңгерушісі– ф.ғ.к. Мужчиль М.Д 

4. ЖОО мінездеме: қазіргі кезде университет жан жақты білім 

беру жүйесі бойынша, мемлекеттік жоғары білім беруді дайындау 

лицензиясына сай, кәсіби орта білім, жоғарғы және жоғарғы 

білімнен кейінгі оқытуды жалғастыруда: 

- 45 жоғарғы кәсіби білім мамандығы бойынша. Бакалавриятта 

оқу мерзімі – 4 жыл, жоғарғы білімнен кейінгі оқу мерзімі – 2 жыл: 

орта кәсіби білімнен кейін – 3 жыл . 

- 30 мамандық бойынша магистратура бар;  

3 мамандық бойынша докторантура бар. 

Психология, Педагогика және мәдениет  факультетінде 5 

бітіруші кафедра бар, оның біреуі  Музыкалық білім  кафедрасы. 

Музыка кафедрасында белгілі орындаушылар Нургожина А.Б., 

Жунусов У.Ж. және т.б. жұмыс істейді; шығармашылық ұжымдар: 

аралас хор, қазақ халық аспаптар оркестірі, үрмелі оркестр, 

фольклор және эстрада ансамбльдері бар.  Музыкалық білім   

кафедрасы жыл сайын облыстық «Шығыс Таланттары» сайысын 

өткізеді, оған дарынды әнші орындаушылар қатысады. Студенттер 

және оқытушылар халықаралық, республикалық, аймақтық 



конференция, сайыс, фестивальдарға қатысады.  Олар Семей 

қаласындағы Орыс өнері халықаралық фестивалі, хор өнері 

халықаралық фестивалі, хор ұжымының халықаралық интернет 

фестивалі, Республикалық пән олимпиядасы «Негізгі музыкалық 

аспап» және «Хорды дирижерлау», Орыс өнері 

фестивалі«Беловодье», «Дельфі ойындары», т.б. 2004 оқу жылында 

қазіргі заманғы музыкалық құралдармен жабдықталған музыкалық 

студия зертханасы ашылды.  Зертхана облыс және қала 

мектептерінде жаңа технологиялар арқылы оқу-әдістемелік 

жұмыстарды жақсы атқаруға ықпал етті. Студия зертханада қала 

мектептерінің музыка мұғалімдеріне арналған семинар, ғылыми 

практикалық конференциялар өткізіліп тұрады. 

 

5.  Ұсынылатын оқыту бағдарламасы (оқыту ақысы):  

2. Бакалавриат: 5В010600 -  Музыкалық білім  ( оқыту ақысы –

443300  тенге) 

 

6. Бағыт бойынша қабылдау ережесі 

«Музыкалық білім» 5В010600 шығармашылық мамандыққа 

түсу үшін, талапкер белгіленген уақытта екі шығармашылық 

емтихан тапсырады. Оны тапсырғаннан кейін, тест тапсыруға 

рұқсат етіледі, оқу сауаттылығы және Қазақстан тарихы. 

Оқыту 

бағдарлам

асының 

ақпараты 

(курс 

Оқыту бағдарламасына жалпы мінездеме  

Бакалавриат: 

5В010600 бакалавры Музыкалық білім мамандығы бойынша 

академиялық–«Білім бакалвриаті» атағы беріледі. Студентерге екі 

  



каталогтар

ы) 

мамандық ұсынылады: «Музыка мұғалімі және музыкалық көркем 

өнер жұмысын ұйымдастырушы- педагог» және «Музыка және 

өнер мұғалімі». 

Толық курсты игеріп тапсырған бітірушілерге «Музыка 

мұғалімі және музыкалық көркем өнер жұмысын 

ұйымдастырушы- педагог» және «Музыка және өнер мұғалімі» 
мамандығы беріледі  

Бағдарламаны қабылдау талабы (компетенциялар) 

Бакалавриата 5В010600 Музыкалық білім мамандығына 

тапсырушылар «Қазақстан тарихы» және «Оқу сауаттылығыннан» 

тест тапсырады, екі шығармашылық емтихан тапсырады. 

- негізгі музыкалық аспаптың вокалдық дағдылары ; 

        - жалпы музыкалық қабілеттері 

Негізгі музыкалық аспап бойынша талапкер үш шығарма 

ойнауы қажет: 

1)  полифония 

2)  күрделі шығарма 

3)  пьеса немесе этюд 

Шертпелі, халықтық және үрмелі аспаптарда ойнаушы 

талапкерлерге арналған бағдарлама негізгі аспап үшін (домбыра, 

баян, аккордеон) 2 шығармадан, ал фортепианода – 1 шығармадан 

тұрады. 

Ән салуды тексеру әртүрлі екі әржақты шығарманы талап етеді 

сүйемелдеумен (романс, мектеп әндері, т.б.). 

Музыка теориясы және сольфеджио теориялық білім және 

интонациялық іскерлікті, музыкалық мектепте алынған білімдері 



бойынша тексеріледі. 

Біліктілік және кәсіби бағдарламаның мақсаты/оқуды 

жалғастыру  

Бакалаврияттың негізгі білімдік мақсаты: 

- жалпы білім беретін (ЖББ) пәндер аясында жалпы 

гуманитарлық білім алу: Қазақ халқының мәдени – тарихи дәстүрін 

игеру, сақтау, насихаттау (Қаазқстан тарихы); ауқымды 

белсенділікті және әлемдік көз қарас (Философия); ұлтаралық 

қарым қатынастар үшін тіл білімі знание (қазақша, орысша, шет 

тілі); ғаламторға кіру және компьютерлік білім негізін игеру 

(Ақпараттық); адам өміріндегі қазіргі заманғы экология, табиғат 

(Экология және тұрақты даму, Дене мәдениеті); саяси сауатты 

болу, экономика, әлеуметтану жәнп құқық ережелерін білу 

(Политология, Әлеуметтану, Құқық негізі және Экономика 

теориясының негізі, Өмір қауыпсіздігінің негізі). 

Кредиттік көрсеткішпен бағдарлама құрылымы (60 кредит 

ECTS жылына) 

Қосымша 1 

Қорытынды емтихан 

Мемлекеттік емтихан: 

1.Негізгі музыкалық аспап 

2.Хормен жұмыс және дирижирлеу 

3.Диплом жұмысын жазу және қорғау 

Пән бойынша лекторлардың Аты, Жөні, Тегі 

       1) Мужчиль Марина Дмитриевна - ф.ғ.к., музыка 

кафедрасының менгерушісі – Музыка теориясы, Гармония, Қазақ 

музыкасының тарихы, Музыкалық шығармалық талдау, Қазіргі 



заманғы музыкалық мәдениет, Қосымша музыкалық аспап, 

Мұғалім-музыканттың зерттеу қызметі, Кәсіби бағытталған шет 

тілі. 

2) Нургожина Альмира Бекказыевна - п.ғ.к., профессор–

Дауысты қою, Эстрадалық ән, Мектеп ән репертуары бойынша 

практикум. 

3) Есютина Марина Павловна, аға оқытушы –Сольфеджио, 

Әлем музыкасының тарихы, Музыканы оқыту әдістемесі, 

Сыныптан тыс музыкалық жұмысты ұйымдастыру, 

Орындаушылық дайындау. 

4) Ананьев Юрий Дмитриевич –Қазіргі музыканың 

технологиясы 

5) Жунусов Уатхан Жунусович, оқытушы ––  Орындаушылық 

дайындау, Қосымша музыкалық аспап. 

6) Дюсупова Майра Шакеровна, оқытушы –  Орындаушылық 

дайындау, Орындаушылық шеберлік, Қосымша музыкалық аспап, 

Кәсіби қазақ (орыс) 

 тілі, Музыка оқыту әдістемесі 

7) Закирьянова Жанна Хайруллиновна, аға оқытушы – 

Орындаушылық дайындау, Музыка мұғалімінің дайындық 

шеберлігі. 

8) Ситникова Елена Станиславовна, э.ғ.к. – Экономика негіздері 

9)  Сейлханова   Жанар Мухамедоллаевна, э.ғ.к., аға оқытушы – 

Экономика негіздері  



10) Шуршитбай Бейбитгул, т.ғ.к. – Саясаттану- әлеуметтану 

11) Абилмажина Арай Мауткановна, оқытушы – Құқық негізі 

12) Байркенова Г.Т. – Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

        13) Дуйсембаева С.М., доцент- Құқық негіздері 

       14) Садуакасова Л.К., - Құқық негіздері 

       15) Буканова З.Ч., аға оқытушы - Құқық негіздері 

       16) Рамазанова А.С., қ.ғ.к. - Құқық негіздері 

       17) Алимхан А.А. ф.ғ.к.,– Қазақ (орыс) тілі 

       18) Федосова С.А., ф.ғ.к. – Шет тілі 

       19) Колкутин А.М., п.ғ.к. – Дене шынықтыру 

       20) Бенеш Н.И., п.ғ.к. - Қазақ (орыс) тілі 

       21) Демченко Л.Н., ф.ғ.к. - Қазақ (орыс) тілі 

       22) Оскембай А.А., т.ғ.к. – Қазіргі Қазақстан тарихы 

       23) Дюсенбаева А.Т., п.ғ.к. – Педагогика 

       24) Губайдулина Г.Н., п.ғ.к. – Педагогика, білім берудегі 

инновациялық тәсілдер 

       25) Дячук М.И., магистрі – Құқық негіздері  



       Описание отдельных дисциплин (курсов 

3. Жеке пәндер (курстар, юниттер): 
4. Қосымша 2 

Студентте

рге 

арналған 

қосымша 

ақпарат 

Орналастыру/ тұратын жері -  1789 орыны бар студенттер 

үйі. Оқуға дайындалу яғни,  «Кітапхана»,  «Оқу залы»  бар. 

Тамақтану – Оқу ғимараттарында 8 асхана, жалпы көлемі 1240 

кв.м. және 390 орынды, студенттерді уақытылы және сапалы 

тамақпен қамтамасыз етеді. Асхананы кепілдікке алғаны туралы 

нотариалды куәләндырылған құжаттары бар.  

-  Дәрігерлік қызмет - Дәрігерлік қызмет университеттің 

дәрігерлік бөлімінде бірінші дірігерлік көмек, дәрігерлік тексеру 

көрсетіледі (СЭҚ және МӨҚҚ талабына сай). Өскемен қаласының 

№1 ауруханасында келісім бойынша ПОҚ және студенттерге 

дәрігерлік қызмет көрсетіледі (нотариалды куәләндырылған 

құжаттары бар). «Денсаулық орталығының» қызметкерлері 

студенттермен жиі «Дөңгелек үстел» өткізіп тұрады. 

Оқу ғимараты және жатақханалардың тазалығын медбөлімнің 

жетекшісі бақылайды, бұл жағдайларды коменданттар қадағалап 

отырады.  

- Студенттік офис – Жастар саясат орталығының бөлімдері, 

олар – Жастар жөніндегі комитет және Мәдени орталық және 

студенттік жастар ұжымы: ХДП «Нұр Отан» жастар қанаты, «Жас 

Отан», республикалық жастар ұжымының бөлімі «Қазақстан 

студенттерінің Альянсы», студентік полиция «Қыран» тобы, 

  



студенттік еңбек құрылыс отряды. 

-  Оқыту жағдайы  

Интерактивтік құралдары бар бөлмелер– 22  

Негізгі бөлмелер– 53  

Зертаханалар– 45  

Компьютерлік сыныптар– 30  

Компьютерлік (лингафондық) сыныптар– 2  

Жеке оқыту бөлмелері (Музыкалық білім студенттері үшін)– 11  

Спорт залы – 8  

Жүзу алаңы– 1  

Ашық спорттық құрылым– 5  

Негізгі алаң – 2  

Электрондық оқу залы – 10  

Интернет-кафе – 1; 

Музыкалық білім бөлімінде мыналар бар: 

- музыкалық студия зертханасындағы құрал-жабдықтар – 

синтезаторлар Yamaha KB-220, Yamaha PSR-550, KORG PA-50, 

электропиано CASIO, микшерлік пульттер Spirit FX-16.4,  Beringer,  

компьютерлер, күшейткіш Spirit ST-2.3 P,  Yamaha,  акустикалық 

жүйе Spirit, дыбыс колонкалары EVY, микрофондар TAKSTAR 

SM-58, SHURE SM-58, музыкалық орталық, бейнеекілік, DVD-

ойнаткыш 

- орындаушылық және музыкалық теориялық сыныптар 

фортепиано, қазақ халық аспаптары, аккордеон, баян, үрмелі 

аспаптармен жабдықталған; 



 

Қосымша 2 

1.Атауы – Құқық негізі 

- концерттік зал (ғимарат №5)  

(толық ақпарат университеттің зертханалық қорында және 

мамандық бойынша №5 қосымшада берілген); 

Халықаралық жоба– Отандық және шет елдік жоо мен 60 

астам іс-тәжірибелік келісім шарт жасалған. 

Демалыс базасы – Студенттер үшін «Сібе көлі», «Бұқтырма су 

қоймасы» бар. 

Спорт залдары - №2 және №7 оқу ғимаратында орналасқан. 

 Студенттік ассоциялар. 

- студентік полиция «Қыран» тобы  

- ШҚМУдебаттық клубы;  

- Студенттік құқықтық клиникасы; 

- Хореографиялық студия «Әлем»; 

- Қазақ фольклорлық ансамблі; 

- аралас хор; 

- эстрадалық ансамбль; 

- фольклорлық ансамбль «Забава»; 

- үрмелі оркестр; 

- студенттік театр; 

- КВН факультеттік командалар; 

- Жанрлық ән шығармашылық ұйымы; 

- Жас ақындарының шығармашылық ұйымы «Жас Қалам». 



Код- OP -1106 

Түрі - ООД  ОК 

Курс денгейі/пәндер – ВА  

Оқу жылы - 1 курс 

Оқу семестр – 1 

Кредиттер саны - 2 РК/ 3ECTS 

Лектордың ТӘЖ– Абилмажина А.М., оқытушы, Дуйсембаева С.М., доцент, Садуакасова Л.К., Буканова З.Ч., аға 

оқытушы,  Рамазанова А.С., қ.ғ.к. 

  

Курс мақсаты: құқықтық мәдениетінің құралымы, құқықтық  идеялары, құқық тұтастығы  (мемлекеттік, діни, 

этникалық) мүшелеірмен  қызметтік қарым қатынас. 

Курс пререквизиті – «Құқық негізі»  жалпыға білім беретін мектепте 

Курстың қысқаша мазмұны: Құқықтық мемлекет. Қазақстан Республикасының ата заңдылық құқығы. Әкімшілік 

құқық. Мемлекеттік басқару. Жергілікті өкілдік және орындаушы ұжымдар. Қазақстан Республикасының азаматтық 

құқығы. Қазақстан Республикасының еңбек құқығы. Қазақстан Республикасының адамдарының және азаматтарының 

құқықтық негіз жағдайлары. Қазақстан республикасының қылмыстық құқығы. Қазақстан республикасының экологиялық 

құқығы. Қазақстан республикасының процессуалдық құқығы. 

Компетенциялар: 

1. құқық мәдениетінің негізгі элементтерін білу 

2. кәсіби құқық аспектілерін білу; мемлекеттік және заң құқық теориясының мазмұның білу; құқық негізі, оның басқа 

жүйелермен қарым қатынас; құқық жүйесі және заңнамалық жүйе; құқықтық қолдану түрлері; құқықтың негізгі 

бөлімдеріне жалпы мінездеме; 

3. кәсіби өсуге талпыну, көркемдік талғамды дамыту, ой өрісті дамыту;  

4. құқықтық білімді іс-тәжірибеде қолдана білу,  



5. заң сұрақтарында құзырлы болу  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Ахметов, Е. Б. Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 120 бет.  

Оспанов Қ. И.Құқық негіздері : оқу құралы / Қ. И. Оспанов. - толық. 3-бас. - Алматы : Жеті жарғы, 2016. - 304 бет 

Өміржанов, Е. Т. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Алматы : "LEM" баспасы, 2015. - 152 бет.- 

Қошқарбаев, Е. Е. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2014.  

Оқыту әдісі: кіші топтағы жұмыс,презентация,сөз-сайыс.   

Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі– қазақша, орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар - әр сабаққа міндетті түрде дайындалу 

 

2.Атауы – Экономика негіздері және кәсіпкерлік 

Код- OE -1107 

Түрі - ООД  ОК 

Курс денгейі/пәндер – ВА  

Оқу жылы - 1 курс 

Оқу семестр – 2 

Кредиттер саны - 2 РК/ 3ECTS 

Лектордың ТӘЖ – Ситникова Е.С., э.ғ.к. доцент, Сейлханова Ж.М., э.ғ.к., аға оқытушы. 

Курс мақсаты:студенттердің қазіргі экономикалық ойлауын қалыптастыру.  

Курс пререквизиті – «Экономика негіздері» жалпыға білім беретін мектепте.   

Курстың қысқаша мазмұны: Экономикалық теория негіздері  



Экономика дамуының негізгі бағыттары . Экономика жаратылысы. Қоғамдық өндіріс. Экономикалық жүйе. Жеке 

меншіктік қатынастар.Қоғамдық өндіріс эволюциясы.  Тауар және оның қасиеттері. Ақша және оның функциясы. Еңбек 

және  экономика. Нарық заңы. Нарық функциялары. Құн заңы. Ақша айналым заңы. Инфляция. Сұраныс пен ұсыныс 

заңы. Нарықтық тепе- теңдік. Сұраныс икемділігі. Бәсекелестік заңы. Монополия. Тауар және ақша нарығы. Өзара 

байланыстары. Инвестициялық нарық. Жылжымайтын мүлік және жер нарығы. Бағалы қағаз нарығы. Еңбек нарығы. 

Нарықтың инфрақұрылымы. Салықтық және бюджеттік жүйе. Қаржылық, банктік және несиелік жүйе. Биржа жүйесі. 

Валюта жүйесі. Макроэкономикалық реттеулер. Нарықтық экономикадағы мемлекеттік рөлі мен функциясы. Әлемдік 

экономиканың  өзекті мәселелері. 

Құқық негіздері 

Құқықтық мемлекет. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы. Әкімшілік құқық. Мемлекеттік басқару. 

Жергілікті уәкілетті және атқару органдары.  Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы. Қазақстан 

Республикасының Еңбек құқығы.  Қазақстан Республикасындағы адамның және азаматтың құқықтық жағдайының 

негіздері. Қазақстан республикасының қылмыстық құқығы. Қазақстан Республикасының экономикалық құқығы. 

Қазақстан рсепубликасының процессуалдық құқығы. 

Компетенциялар: 

1. Құқық саласында алған білімдерді  болашақ тәжірибе ісінде қолдана білу 

2. экономиялық теориянық пәнін, әдісін, экономикалық ғылым генезисін білу;  

3. кәсіби өсуге талпыну, көркемдік талғамды дамыту, ой өрісті дамыту, әр ұлт өкілдерімен қарым қатынаста болу;  

4. экономиканың тұрвқтылығын сараптау дағдысы  

5. мемлекеттік экономикалық саяси сұрақтарда құзырлы болу  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Довбенко М.В., Осик Ю.И. Нобелианттар еңбектеріндегі қазіргі экономикалық теориялар : оқу құралы. – Алматы : 

«NURPRESS» баспасы, 2012.  



2.Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет 

3.Жолдасова Г. Экономика негіздері : оқу құралы.-3-бас., стер..- Астана : Фолиант, 2017.-224 бет 

Исқалиев М.Экономикалық теория : оқулық / М. Исқалиев. - толық., өңд. және түз. 2-ші бас. - Алматы : Қарасай, 2017. - 

352 бет. 

4.Рахметулина Ж.Б., Абылайханова Т. А. Экономикалық теория: есептер, схемалар, тесттер : оқу құралы.- Алматы : 

Экономика, 2015. -265 бет 

5.Темірбекова А.Б. Экономикалық теория негіздері : оқу құралы. – Алматы : Эверо, 2014 

6.Жолдасова Г. Экономика негіздері : оқу құралы.-3-бас., стер..- Астана : Фолиант, 2017.-224 бет 

7.кономикалық теория : оқу құралы. – Алматы : Қазақ университеті, 2014. – 306 бет.  

Оқыту әдісі: кіші топтағы жұмыс,презентация,сөз-сайыс.   

Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі– қазақша, орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар - әр сабаққа міндетті түрде дайындалу 

 

3.Атауы – Әлеуметтану-саясаттану 

Код- Pol -1108 

Түрі - ООД  КВ 

Курс денгейі/пәндер – ВА  



Оқу жылы - 1 курс 

Оқу семестр – 2 

Кредиттер саны - 3 РК/ 5ECTS 

Лектордың ТӘЖ– Шуршитбай Б., т.ғ.к.  

Курс мақсаты: Студенттердің әлеуметтану  пәні бойынша ғылыми бағдары, қазіргі заман қоғамының дамуы мен  

қолданысы.   

Курс пререквизиті – Қазақстан тарихы 

Курстың қысқаша мазмұны: Әлеуметтанудың ғылым ретіндегі философиялық алғышарттары және тарихи негіздері. 

О.Конттың әлеуметтік жобасы. Классикалық әлеуметтік теориялар. Заманауи әлеуметтік теориялар. Әлеуметтік топтар 

және қоғамдастықтар. Қоғамдастық түрлері.  Қоғамдастық және тұлға. Кіші топтар және ұжымдар. Әлеуметтік ұйым. 

Әлеуметтік теңсіздік, әлеуметтік стратификация, әлеуметтік мобильділік. Өзара әлеуметтік әрекет пен байланыс. 

Азаматтық қоғам институты ретіндегі азаматтық пікір. Мәдениет әлеуметтік өзгерістері факторы ретінде. Тұлға 

әлеуметтік тип ретінде. Әлеуметтік бақылау және  девиация. Әлеуметтік өдгерістер. Әлеуметтік революция мен 

реформалар. Әлеуметтік алға жылжу концепциясы. Әлемдік жүйенің қалыптасуы. Қазақстанның әлемдік 

қоғамдастықтағы орны. Әлеуметтік зерттеу әдістері. 

Компетенциялар: 

1Әлеуметтану ғылымының негізгі даму кезеңдері, басқа ғылымдардың ортасында алатын орны, әлеуметтану мектебі 

және концепцияларын білу.   

 2.Пәннің ерекшелігін, қазіргі әлеуметтанудың әдіснамасы және әдісі, жалпы әлеуметтанудың жеке әлеуметтанудан 

айырмашылық концепциясы білу. 

3. Қоғамдағы жағдай үрдістерін әлеуметтанулық (ғылыми) тұрғыда, білімділікті қолдану арқылы шешу. 

4.Әлеуметтанулық зерттеу жүргізу дағдысы.  

5.Адам мен қоғам байланысының негізгі заңдылықтарын білу құзыры. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 



1.Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Әлеуметтану : өзекті мәселелері :  екі томдық оқу құралы. – Алматы : Қарасай, 2013.-Т. 1.- 

408 бет. 

2.Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі томдық оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 1.- 408 бет.-  

3.Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Әлеуметтану : өзекті мәселелері :  екі томдық оқу құралы. – Алматы : Қарасай, 2013.-Т. 2.- 

408 бет. 

4.Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі томдық оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 2.- 408 бет 

5.Әбсаттаров Р.  Саясаттану негіздері :  екі томдық оқу құралы. – Өзгертіліп, толық. 3-ші бас.- Алматы : Қарасай, 2018.-

Т. 1.- 72 бет. 

6.Әбсаттаров Р.  Саясаттану негіздері :  екі томдық оқу құралы. – Өзгертіліп, толық. 3-ші бас.- Алматы : Қарасай, 2018.-

Т. 2.- 460 бет. 

7.Әженов, М. С., Садырова М. С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы  : оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2014. - 140 бет.  

8.Байтілен, С. А.Саясаттануудың дәрістер курсы : [оқу құралы].  - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 168 бет 

9.Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. Әлеуметтану : оқу құралы.- Алматы : Раритет, 2012.-448 бет 

10.Борбасов С. Әлемдік қайшылықтар және әлемдік саясат : саясаттану, халықаралық қатынастар  және тарих 

мамандықтарын арналған оқу құралы. – Алматы : Эверо, 2016.-280 бет.  

11.Бринкерхоф Д., Уейтс Р., Ортега С. Әлеуметтану негіздері : оқулық.- Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-

464 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 87 экз 

12.Жұмасұлтанова Г.А., Көшербаев Д.Б. Саяси модернизация : оқулық.- Алматы : Полиграфкомбинат, 2012.-147 бет.- 50 

экз 



13.Забирова А. Т. Қолданбалы әлеуметтану : оқу құралы. –Алматы : Эверо, 2015. -206 бет. -25 экз 

14.Иманбаев, М. Ө. Саясаттану негіздері : оқу құралы / М. Ө. Иманбаев, Е. М. Смағұлов. - Алматы : Жеті жарғы, 2014. - 

336 бет. - (Оқу құралы). -10 экз 

15.Кошербаев, Д. Б. Саясаттағы имидж : оқу құралы / Д. Б. Кошербаев. - Алматы : Эверо, 2017. - 236 бет.-25 экз 

16.Крафт М.Е., Фурлонг С.Р. Қоғамдық саясат. Саясат, талдау және баламалар: оқулық.-Алматы : Дәуір, 2017.-468 бет-

25 экз. 

17.Қуандық Е.С. Саясаттану негіздері : оқу құралы. –толықт. 2-ші бас.   – Алматы, 2015. – 240 бет.-5 экз 

18.Мейірманов С. Т. Саясат теориясы : оқу құралы / С. Т. Мейірманов. - Алматы : Эверо, 2016. - 336 бет.-25 экз 

19.Мейірманов С. Т. Саясат теориясы және саясаттану пәнін оқыту әдістемесі : оқу құралы / С. Т. Мейірманов. - 

Алматы : Эверо, 2017. - 188 бет.-25 экз 

20.Мұсатаев С. Ш. Қазақстанның саяси ойы : оқу құралы. –Алматы : Қазақ университеті, 2014.- 289 бет.  -13 экз 

21.Мұсатаев С. Ш. Саяси билік : оқу құралы / С. Ш. Мұсатаев. - Алматы : Қазақ университетi, 2014. -137 бет. – 10 экз 

22.Нұрбекова Ж., Сарыбаева И.С. Отандық әлеуметтану тарихы : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2012.- 98 

бет.-10 экз 

23.Рахымбаева А. С. Саясаттану  : дәрістер жинағы :оқу құралы. - 3-ші бас. - Астана : Фолиант, 2016. - 184 бет.-16 экз 

24.Ритцер Д., Степницки Д. Әлеуметтану теориясы : оқулық.-10- бас.- Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-856 бет.- 

(Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 88 экз 

25.Сыдықов Ұ. Саясаттану  : ҚР Білім және ғылым министрлігі жоғары техникалық оқу орындары студенттеріне 

арналған оқулық ретінде ұсынған / Ұ. 26.Сыдықов. - 2-ші бас. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет. -50 экз 

Оқыту әдісі: кіші топтағы жұмыс,презентация,сөз-сайыс.   

Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі– қазақша, орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар - әр сабаққа міндетті түрде дайындалу 



 

4. Атауы –Орындаушылық дайындық 

Код - IP-1208 

Түрі-БД КВ (ОМС) 

Курс денгейі/пәндер – ВА  

Оқу жылы - 1 курс 

Оқу семестр – 2- 

Кредиттер саны -  5РК/ 9ECTS 

ТӘЖ –  Есютина Марина Павловна, аға оқытушы;  

Курс мақсаты: Кәсіби болашақ мұғалім дайындау, музыкалық аспапта хор басқарудың ойнауәдістері мен тәсілдерін 

оқыту, кешенді дағдыларды қалыптастыру, музыка бөлігінің идеологиялық және көркемдік құндылығын беруге, 

музыкалық аспапта және дербес ойнау  мүмкіндігін қамтамасыз ету, құрылымдық және стилистикалық ерекше 

ерекшелігі.  

Курс пререквизиті:Хорды дирижерлау, Дауыстық қою, Негізгі музыкалық аспап, Гармония,Сольфеджио. 

Курстың қысқаша мазмұны: Хор орындаудың оқу-әдістемелік және әлеуметтік-музыкалық іс-шаралар үшін 

дайындалған екі теориялық және іс жүзінде, жоғары білікті мамандар тәрбиелеуде маңызды рөл атқарады. Вокалдық - 

хор орындау циклдері мен басқа пәндермен байланысы, Хорды дирижерлау бойынша жеке сабақтар, музыкалық 

аспаптар туралы оқытушылық, орындау нысандары, оның шығармашылық аспектісі, музыка мұғалімдері музыкалық 

білім және орындаушылық дағдыларының мәселелері бойынша кәсіби позиция дайындау, студенттердің ғылыми-

зерттеу бағдарымен тығыз байланысты. Компетенциялар:   

1. музыкалық орындау мүмкіндіктері мен мәнерлі құралдары;  

2. білу; 

2.1. тарих, қазіргі заманғы өркениет және мәдениет мәселелері; 

2.2. Қазақстан Республикасының кәсіби музыкалық білім берудің қалыптасуы мен даму тарихы; 

2.3. музыкалық аспапта ойнау тарихы, теориясы, практикасы; 



2.4 вокалдық-хор тарихы, теориясы мен практикасы, дирижерлық дағдыларын иелену; 

2,5 классикалық және қазіргі заманғы оркестрлік, вокалдық мектептер дәстүрлері; 

2.6 ғылыми пәндердің музыкалық теориясы, тарихы; 

2.7 музыкалық ойлау және шығармашылық процесінің негізгі заңдары; 

2.8 Кәсіби қызмет саласындағы құқықтық, моральдық және этикалық стандарттары. 

3. Қазіргі заманғы ғылыми практикалық мәселелерді шешу және шығармашылық-орындаушылық музыка топтарының 

өнерін  ұйымдастыру, басқару, осы білімді қолдану алу; 

4. бірлескен концерттік және орындау дағдылары, қызметі, кәсіби дағдылары, кәсіби қарым-қатынас, қазіргі заманғы 

ұйымдастыру және басқару, іс-тәжірибелік мәселелерді шешу. 

5. кәсіби қарым-қатынас, экономика, саясат, экология және мәдениет мәселелері бойынша кәсіби музыкалық-

педагогикалық қызмет саласындағы құзыреттілігі. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Жүнісов У. Шығыс толғауы  : ән-күй жинағы : монография / У. Жүнісов. - Өскемен : С.  

2.Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 202 бет. – 1 экз 

Оқыту әдісі: музыкалық аспабын қолдану арқылы іс-тәжірибелік сабақ оқыту  

Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі– қазақша, орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар – курста қарастырылған барлық іс-тәжірибелік сабақты орындау, қорытынды 

бақылауда жақсы баға алу. 

 

 

 5. Атауы – Сольфеджио 

 Код- Sol -1209 



Түрі - БД КВ (ОМС) 

Курс денгейі/пәндер - ВА 

Оқу жылы - 1 

Оқу семестр – 1-2 

Кредиттер саны – 3РК/ 5 ECTS 

ТӘЖ –  Есютина Марина Павловна, аға оқытушы;  

Курс мақсаты: кәсіби музыкалық есту қабілетін дамыту. 

Курс пререквизиті: «Музыка» жалпыға білім беретін мектепте  

Курстың қысқаша мазмұны: Кәсіби музыкалық есту қабілетін дамыту, музыка мұғалімін дайындау барысында 

музыкалық ойлау және есте сақтауды дамыту. Интонациялық жаттығулар. Ән; тоникадан тоникаға деиінгі әр түрлі 

ладтағы дыбыс қатары. Камертонмен дұрыстау. Интервалдарды жоғары және төмен қатарда әндету,интервалды құру, 

аккордтарды дыбыстан және тональдықтан жоғары және төмен ойнау, 3,4-дауысты қарапайым аккордты құру, әр түрлі 

секвенцияда гармониялық модуляция. Ырғақтық жаттығулар. Ырғақтық диктант. Ырғақтық  импровизация, әндету. 

Музыкалық диктант. 

Компетенциялар:   

Кәсіби 

- Негізгі-музыкалық-теориялық. 

- Оқушылардың музыкалық-теориялық қабілетін, білімін қалыптастыру әдісі.  

1Музыкалық шығармадағы музыка тілі және құрылымы туралы білу.  

2.Музыка тілінің ерекшеліктерін игеру 

2.1 мажордың 3 түрі, минордың 3 түрі, халық музыкасының ладтары, хроматикалық гамма. 

2.2 диатоникалық дыбыс аралығы, тритондар, характерлі дыбыс аралығы, хроматикалық дыбыс аралығы. 

2.3 үш дыбыс, ладтағы және дыбыстан септаккордтар  

2.4 ауыт қу, модуляция 

3. кәсіби өсу, көркемдік талғамды қалыптастыру 



4. өз бетімен ойлау дағдысы, жігер, талап қою, өзіне сын көзімен қарау, қиындықты жену, т.б. 

5. лад тональдық дамудағы ырғақтық құрылым әуенін және көп дауысты жетік игеру.  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1Шевченко, В. А. Ладовое сольфеджио и основы ладовой импровизации (диатоника) [Текст] : учебно-метод. пособие : [в 

чч.] / В. А. Шевченко. - Астана : Фолиант. - Ч. 1. -  2017. - 136 с : нот. 2 

2 Шевченко, В. А. Ладовое сольфеджио и основы ладовой импровизации (интонации-интервалы) [Текст] : учебно-метод. 

пособие : [в чч.] / В. А. Шевченко. - Астана : Фолиант. - Ч. 2. -  2017. - 136 с : нот. - 2 
 

Оқыту әдісі: фортепиано аспабын қолдану арқылы іс-тәжірибелік сабақ оқыту  

Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі– қазақша, орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар – курста қарастырылған барлық іс-тәжірибелік сабақты орындау, қорытынды 

бақылауда жақсы баға алу. 

 

6. Атауы – Дауысты қою 

Код – PG-1302 

Түрі- ПД КВ(ОМС) 

Курс денгейі/пәндер – ВА  

Оқу жылы - 1 курс 

Оқу семестр – 1-2 

Кредиттер саны -3РК/ 5 ECTS 

ТӘЖ – к.п.н., ас.п. Профессор Нургожина А.Б. 

Курс мақсаты: дауыс қасиеттерін жетілдіру, ән салу мәдениетін қалыптастырып, мектептегі вокалдық жұмысты жүзеге 

асыруға дайындау  

Курс пререквизиті: «Музыка» жалпыға білім беретін мектепте 



Курстың қысқаша мазмұны: дұрыс тыныстану негізінде әуезді дауысты қалыптастыру дағдыларын дамыту, регистрларды 

ұтымды пайдаланып, артикуляциялық аппарат жұмысын саналы реттеу. Ән салудың академиялық әдеттерін дайындап 

шығару үшін студенттерді вокалдық-педагогикалық біліммен құнарландыру, вокалдық музыка құралдарымен мектептегі 

білім беру- тәрбиелеу іс- шараларын өткізуге дайындау. Бала дауысмен жұмыс істеу әдістемесін оқыту. Вокалдық 

орындаушылық мәдениеті, әншінің тұрысы, тынысы, орындаушылық әншілік дыбыс, артикуляция аппаратты бос және 

қозғалыста ұстау, ән айту кезіндегі дикция ерекшелігі. Жеке және ансамбльмен ән салу, вокалдық – техникалық дағдыны 

қалыптастыру  

Компетенциялар: 

1. вокалдық орындаушылықтың негізін білу, бейнелеушілік мүмкіндігі; 

2. вокалдық орындаушылықтың негізін білу  

2.1 вокалдық орындаушылықтың терминдері туралы түсінік, вокалдық орындаушылық түрлері  

2.2 әр кезендегі вокалдық музыканың түрлері, халықтық мектеп, көркем өнерлік бағыты; 2.3 музыка сабағында және 

сыныптан тыс сабақтардағы репертуар; 

2.4 вокалдық шығармамаен жұмыс істеу әдісі; 

3. кәсіби жетілуді дамыту, сезімдік қайырымға, көркем өнерлік талғам, музыкалық-орындау еркіндікті қалыптастыру; 

4. жеке және ансамбльдің орындаушылық дағдысы, беттен оқу; 

5. вокалдық музыканың және оның талғап-талдап түсіндіруінің мәселелерінде құзырлы болу және мектепте музыка 

арқылы білімдік тәрбиелік іс-шараларды өткізу  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Қазақстан композиторлар әндерінің өнегелі репертуар 

Жоғарғы дауыстар 

1. Э.Еспаев Әлі есімде 

2. К. Дуйсекеев Ойладың ба, жаным 

3. Б. Жұмақаев Сен ғана. Махаббат вальсі. Ертіс вальсі 

4.М. Маңғытаев Ақ маржан 



5. Н. Тіендиев Құстар әні 

Қазақтың халық әндері 

1. Латипа, Ақдариға (обр. Хамиди) 

2. Ағажан (обр. Хамиди) 

Орта және төмендегі дауыстар 

1.Т. Базарбаев. Тамаша 

2.С. Байтереков.  Қазақстан - қыран дала 

3. Б. Жамақаев. Махаббат вальсі 

4.Ш. Калдаяков. Арыс жағасында 

5. М. Илясов Мерекем сен. 

Қазақстан композиторларының халық әндері 

1. Ақдариға. Бір бала. Бір бидай арпа. Маусымжан. Көзімніңқарасы 

Жоғарғы дауыстар 

Шет ел композиторларының романстары және әндері 

1.А.Алябьев. Я Вас любил 

2.И. Брамс. Колыбельная. Добрый вечер 

3.Л. Бетховен. Волшебный цветок. 

4.П. Булахов И нет в мире очей 

5.Ж. Векерлен. Пасторали  «Ах зачем я не лужайка» и др. 

6.Романсы М. Глинки, Э. Грига, А. Гурилева, А. Даргомыжского, Д. Каччини, В. Моцарта, П. Чайковского 

Өнделген халық әндері Любский, Балакирев, Римский-Корсаков және т.б.. 

Орта және төмендегі дауыстар 

1.И. Гайдн.  Серенада 

2.А. Гурилев. Отгадай, моя родная. 

3.Романсы П. Булахова, А. Варламова, М. Глинки  и др. 



4.Р.Шуман Вечерняя звезда. 

5.Ц.Кюи. Осень. Май. Ласточка. 

Халық әндері 

1.Меж крутых берегов. Ночка. Как уходил гулял Ванюша(обр.Соснова) 

2.У меня ль во садочке (обр.Рим.-Корс.) 

3.Колечко (обр. Александрова) и др. 

Оқыту әдісі: музыкалық  аспабын қолдану арқылы іс-тәжірибелік сабақ оқыту  

Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі– қазақша, орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар – курста қарастырылған барлық іс-тәжірибелік – Қазақстан 

композиторларының әндері, мектептік ән репертуары, халық әндері, орыс, қазақ, шет ел вокалдық классикалық ариялар 

немесе романстар  

 

7. Атауы –Орындаушылық дайындық 1 

Код - IP-2210 

Түрі-БД КВ (ОМС) 

Курс денгейі/пәндер – ВА  

Оқу жылы - 2 курс 

Оқу семестр – 3-4 

Кредиттер саны -  5РК/ 9ECTS 

ТӘЖ –  Закирьнова Ж.Х., Дюсупова М.Ш., Жунусов У., аға оқытушы;  

Курс мақсаты: Кәсіби болашақ мұғалім дайындау, музыкалық аспапта хор басқарудың ойнауәдістері мен тәсілдерін 

оқыту, кешенді дағдыларды қалыптастыру, музыка бөлігінің идеологиялық және көркемдік құндылығын беруге, 

музыкалық аспапта және дербес ойнау  мүмкіндігін қамтамасыз ету, құрылымдық және стилистикалық ерекше 

ерекшелігі.  



Курс пререквизиті:Хорды дирижерлау, Дауыстық қою, Негізгі музыкалық аспап, Гармония,Сольфеджио. 

Курстың қысқаша мазмұны: Хор орындаудың оқу-әдістемелік және әлеуметтік-музыкалық іс-шаралар үшін 

дайындалған екі теориялық және іс жүзінде, жоғары білікті мамандар тәрбиелеуде маңызды рөл атқарады. Вокалдық - 

хор орындау циклдері мен басқа пәндермен байланысы, Хорды дирижерлау бойынша жеке сабақтар, музыкалық 

аспаптар туралы оқытушылық, орындау нысандары, оның шығармашылық аспектісі, музыка мұғалімдері музыкалық 

білім және орындаушылық дағдыларының мәселелері бойынша кәсіби позиция дайындау, студенттердің ғылыми-

зерттеу бағдарымен тығыз байланысты. Компетенциялар:   

1. музыкалық орындау мүмкіндіктері мен мәнерлі құралдары;  

2. білу; 

2.1. тарих, қазіргі заманғы өркениет және мәдениет мәселелері; 

2.2. Қазақстан Республикасының кәсіби музыкалық білім берудің қалыптасуы мен даму тарихы; 

2.3. музыкалық аспапта ойнау тарихы, теориясы, практикасы; 

2.4 вокалдық-хор тарихы, теориясы мен практикасы, дирижерлық дағдыларын иелену; 

2,5 классикалық және қазіргі заманғы оркестрлік, вокалдық мектептер дәстүрлері; 

2.6 ғылыми пәндердің музыкалық теориясы, тарихы; 

2.7 музыкалық ойлау және шығармашылық процесінің негізгі заңдары; 

2.8 Кәсіби қызмет саласындағы құқықтық, моральдық және этикалық стандарттары. 

3. Қазіргі заманғы ғылыми практикалық мәселелерді шешу және шығармашылық-орындаушылық музыка топтарының 

өнерін  ұйымдастыру, басқару, осы білімді қолдану алу; 

4. бірлескен концерттік және орындау дағдылары, қызметі, кәсіби дағдылары, кәсіби қарым-қатынас, қазіргі заманғы 

ұйымдастыру және басқару, іс-тәжірибелік мәселелерді шешу. 

5. кәсіби қарым-қатынас, экономика, саясат, экология және мәдениет мәселелері бойынша кәсіби музыкалық-

педагогикалық қызмет саласындағы құзыреттілігі. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Жунусов У.Ж. «Домбырам, жүрегiммен үндес едiң...». - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 



2. Жунусов У.Ж. Інжу (сборник произведений для домбры с фортепиано).  - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

3. Жунусов У.Ж. Ұрпақтарға аманат. - Усть-Каменогорск: Б.П. Аникин ЖК, 2016 

4. Жунусов У.Ж. Шығыс толғауы. - Усть-Каменогорск, 2017 

5. Жунусов У.Ж. Достарға. - Усть-Каменогорск, 2017 

6. Думенко, Анатолий Максимович.     Пьесы для баяна и аккордеона [] : [ноты] / А. М. Думенко. - М. : Владос , 2015. - 

102 с. - (Педагогический репертуар 

7. Грибков, Ю. А.     Педагогический репертуар аккордеониста (баяниста) [] : учеб. пособие для ДМШ и ДШИ / Ю. А. 

Грибков. - М. : Современная музыка, 2014. - 103 с. 

Оқыту әдісі: музыкалық аспабын қолдану арқылы іс-тәжірибелік сабақ оқыту  

Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі– қазақша, орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар – курста қарастырылған барлық іс-тәжірибелік сабақты орындау, қорытынды 

бақылауда жақсы баға алу. 

 

8.Атауы – Сольфеджио 1 

       Код- Sol -2211 

Түрі - БД КВ (ОМС) 

Курс денгейі/пәндер - ВА 

Оқу жылы - 2 

Оқу семестр – 3-4 

Кредиттер саны – 3РК/ 5 ECTS 

ТӘЖ –  Есютина Марина Павловна, аға оқытушы;  

Курс мақсаты: кәсіби музыкалық есту қабілетін дамыту. 

Курс пререквизиті: «Музыка» жалпыға білім беретін мектепте  

Курстың қысқаша мазмұны: Кәсіби музыкалық есту қабілетін дамыту, музыка мұғалімін дайындау барысында 

музыкалық ойлау және есте сақтауды дамыту. Интонациялық жаттығулар. Ән; тоникадан тоникаға деиінгі әр түрлі 



ладтағы дыбыс қатары. Камертонмен дұрыстау. Интервалдарды жоғары және төмен қатарда әндету,интервалды құру, 

аккордтарды дыбыстан және тональдықтан жоғары және төмен ойнау, 3,4-дауысты қарапайым аккордты құру, әр түрлі 

секвенцияда гармониялық модуляция. Ырғақтық жаттығулар. Ырғақтық диктант. Ырғақтық  импровизация, әндету. 

Музыкалық диктант. 

Компетенциялар:   

Кәсіби 

- Негізгі музыкалық-теориялық. 

- Оқушылардың музыкалық-теориялық қабілетін, білімін қалыптастыру әдісі.  

1.Музыкалық шығармадағы музыка тілі және құрылымы туралы білу.  

2.Музыка тілінің ерекшеліктерін игеру 

2.1 мажордың 3 түрі, минордың 3 түрі, халық музыкасының ладтары, хроматикалық гамма. 

2.2 диатоникалық дыбыс аралығы, тритондар, характерлі дыбыс аралығы, хроматикалық дыбыс аралығы. 

2.3 үш дыбыс, ладтағы және дыбыстан септаккордтар  

2.4 ауыт қу, модуляция 

3. кәсіби өсу, көркемдік талғамды қалыптастыру 

4. өз бетімен ойлау дағдысы, жігер, талап қою, өзіне сын көзімен қарау, қиындықты жену, т.б. 

5. лад тональдық дамудағы ырғақтық құрылым әуенін және көп дауысты жетік игеру.  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1Шевченко, В. А. Ладовое сольфеджио и основы ладовой импровизации (диатоника) [Текст] : учебно-метод. пособие : [в 

чч.] / В. А. Шевченко. - Астана : Фолиант. - Ч. 1. -  2017. - 136 с : нот. 2 

2 Шевченко, В. А. Ладовое сольфеджио и основы ладовой импровизации (интонации-интервалы) [Текст] : учебно-метод. 

пособие : [в чч.] / В. А. Шевченко. - Астана : Фолиант. - Ч. 2. -  2017. - 136 с : нот. - 2 

Оқыту әдісі: фортепиано аспабын қолдану арқылы іс-тәжірибелік сабақ оқыту  

Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі– қазақша, орысша  



Оқыту барысында қойылатын талаптар – курста қарастырылған барлық іс-тәжірибелік сабақты орындау, қорытынды 

бақылауда жақсы баға алу. 

 

9. Атауы – Хор сыныбы және хормен жұмыс істеу іс-тәжірибесі 

Код – HKPRH-2218 

Түрі - БД КВ 

Курс денгейі/пәндер - ВА 

Оқу жылы - 2 курс 

Оқу семестр – 3-4 

Кредиттер саны - 3РК/ 5 ECTS 

ТӘЖ – аға оқытушы Закирьнова Ж.Х. 

Курс мақсаты: студенттерге мектепте вокалды-хор жұмысын шығармашылық тұрғыдан жүзеге асыру мүмкіндігін 

қамтамасыз ететін, хормен қатынасу құралдарын  игеруге көмектесетін музыка сабақтарында және мектеп хорын 

басқаруда дирижерлік етуді тәжірибеде қолдану бойынша терең және жанжақты білім беріп, дағдыландыру  

Курс пререквизиті: «Музыка» жалпыға білім беретін мектепте 

Курстың қысқаша мазмұны: вокалды-хор шығармасын және оның интерпретацияларын ұғу әдістерін игеруге 

бағытталған білім алу, нақты айтқанда: хор партитурасын фортепианода орындау, партиялар мен аккордтарды әнмен 

орындау, орындау ой жоспарын жүзеге асыру үшін мануальді құралдар және сөз арқылы дыбысқа қойылатын 

талаптарды таңдау, хор шығармасына жазбаша және ауызша таладу жасау. 

Компетенциялар: 

1. хор музыкасы турлы түсінік, оның көркемдігі; 

2. педагог хормейстердің жұмысын ұйымдастырудың негізін білу  

2.1 вокалдық-хор жұмысының әдістері  

2.2 дирижерлікті қолдана отырып, дайындық барысында хормен орындаушылықты басқару; 



2.3 сабақта және сабақтан тыс балалар хорымен жұмыс істеу  

3. вокалдық – хор есту қабілетін кәсіби дамыту, сезіну, көркемдік талғам, ұжым алдында өзін өзі қстау психологиясы  

4. хорда ән айту, вокалдық – хор орындаушылық мәдениеті, вокалдық – хорұжымын басқару   

5. вокалдық – хор музыкасы мәселелерін білу  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1 Закирьянова Ж.Х., Шаймарданова Т.С. Хорды дирижерлеу пәнінен әдістемелік нусқаулар : оқу құралы.- Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы  ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018.-109 бет. 

2 Шаймарданова, Т. С. Хороведение [Текст]  : учеб. пособие / Т. С. Шаймарданова ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 171 с 

Оқыту әдісі: фортепиано аспабын қолдану арқылы іс-тәжірибелік сабақ оқыту  

Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі– қазақша, орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар – курста қарастырылған барлық іс-тәжірибелік сабақты орындау, қорытынды 

бақылауда жақсы баға алу. 

 

10. Атауы – Гармония 

Код – G-2213 

Түрі - БД КВ 

Курс денгейі/пәндер - ВА 

Оқу жылы - 2 курс 

Оқу семестр – 3-4 

Кредиттер саны -4РК/ 7 ECTS 

ТӘЖ – каф. менгерушісі, ф.ғ.к. Мужчиль М.Д.;  

Курс мақсаты: музыкалық ойлаудың зандылықтарына түсінуге студенттерді оқыту, музыканың негізгі тональдық – 

гармониялық дамуын, музыканың негізгі түрі ретіндегі ерекшеліктерін саралап үйрену. 



Курс пререквизиті: Музыка теориясының негізі 

Курстың қысқаша мазмұны: Гармония. Үндестік. Аккорд. Үштік және оның қатынасы. Нонаккорд. Әуенді үндеу. 

Аккордтарды орыналастыру. Бас дыбысын үндеу. Терцялардың секіруі. Каденции. Каданстық квартсекстаккорд. Басқы 

үштіктегі секстаккорд. Екі секстаккордты қосу. Өтпелі және көмекші квартсекстаккорд. Өтпелі терцквартаккорд. 

Доминантнонаккорд. Кіріспе септаккорд. Субдоминантсептаккорд. Қос доминант. Ауытқу. Модуляция. 

Компетенцялар: 

1. музыка өнеріндегі музыка арқылы үндестіктің маңызы және музыка өнерінің басқа да көркемдік түрлерімен қатынасы 

туралы түсіне білу. 

2. гармониялық жазудың, негізгі зандылықтарын білу 

2.1 4 – дауысты аккорд жазу ережелері  

2.2 аккордты қосу ережелері 

2.3 музыкалық шығармадағы тональдық – гармониялық даму заңдылықтағы  

3. кәсіби өсу, көркемдік талғамды қалыптастыру 

4. дыбыстау, әуенді үндеудің әдемі және табиғи дағдысын қалыптастыру, аккомпанементі құру, бір дауысты әуенді 

ансамбль және хорға әрлеу. 

5. Классикалық гармонияның іс-тәжірибелік және теориялық сұрақтарын білу  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Есютина , М. П. Тестовые задания по дисциплине музыкально-теоретического цикла специальности 5В01600 - 

Музыкальное образование [Текст]  : учеб. пособие / М. П. Есютина, М. Д. Мужчиль ; М-во образования и науки РК . - 

Усть-Каменогорск : Берел ВКГУ, 2016. - 115 с. 

2.Чайковский П.И. Руководство к практическому изучению гармонии: Учебное пособие.- СПб, 2016 

3.Чайковский П.И. Краткий учебник гармонии. – СПб, 2016 

4.Римский-Корсаков Н.А. Практический учебник гармонии. СПб, 2014 

5. Мягкова С.И. Подбираем аккорды: учебное пособие / С.И. Мягкова; Красноярский государственный институт искусств. – Красноярск, 

2016. – 36 с. 

Оқыту әдісі: музыкалық аспабын қолдану арқылы іс-тәжірибелік сабақ оқыту  



Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі–орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар – курста қарастырылған барлық іс-тәжірибелік сабақты орындау, қорытынды 

бақылауда жақсы баға алу. 

 

11. Атауы- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Код – G-2214 

Түрі - БД КВ (МВВК) 

Курс денгейі/пәндер - ВА 

Оқу жылы - 2 курс 

Оқу семестр – 4 

Кредиттер саны -2РК/ 3 ECTS 

ТӘЖ – 

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлық жайлы мәлімет беру,  әлеуметтік құндылықтар жүйесін сақтауға және 

нығайтуға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұлғалардың қызмет саласындағы жүзеге асыратын білімі мен дағдыларын 

қалыптастыру, студенттер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар ұйымдастыру.  

Курс пререквизиті:: заң негіздері. 

Курстың қысқаша мазмұны: Әрине, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет жағдайын қалыптастыру үшін және Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

құқықтық дамуы, әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастарды жақсарту үшін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет тұжырымдамасын зерттеуге бағытталған; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресуге бағытталған басқару 

реформалары, әр түрлі әлеуметтік топтарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру ерекшеліктерін 

зерттеу, мұндай қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет принциптері ретінде діни нормалар мен 

құндылықтарды, түрлі салаларда сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін, әсіресе моральдық және этикалық 

жауапкершілік, сыбайлас жемқорлық мінез-құлық сипаты мен психологиялық сипаттамаларын зерттеу құзіреттілігі. 



Компетенцялар: 

1. сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті реттейтін халықаралық және ұлттық заңнамаларды 

түсіну, әр түрлі әлеуметтік топтарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін негізгі тәсілдері, әр түрлі салаларда сыбайлас жемқорлық үшін 

жауапкершілік шарасы. 

3.Халықаралық және ұлттық тұрғыда қоғамның әлеуметтік-саяси өмірінің бір бөлігі ретінде  сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес саласындағы мемлекеттік органдар, саяси және қоғамдық ұйымдардың қызметін талдау, сыбайлас 

жемқорлық қарсы тану дағдыларын қалыптастыру. 

4.әр түрлі әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастар саласындағы әлеуметтік ортада, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастыру. 

5. әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастар құзыреттілігін таныту. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1..Нұртазина Р.Ә. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі  : [оқу құралы] . - Алматы : Бастау, 2014. - 368 бет 

2.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері : Тест жинағы. . - Актобе: С. Бәйішев ат. Ақтөбе университеті, 2016. 

- 36 б. 

Оқыту әдісі: интербелсенді - кіші топтарда жұмыс, презентация, пікір-таластар. 

Бағалау әдісі: - Емтихан 

Оқыту тілі: орыс. 

Оқыту барысында қойылатын талаптар - курс белгіленген барлық практикалық жұмыстар, қорытынды бақылау оң 

бағалау орындау. 

 

 

12. Атауы – Дінтану 



Код –Код – Rel -2215 

Түрі - БД КВ (МВВК) 

Курс денгейі/пәндер - ВА 

Оқу жылы - 2 курс 

Оқу семестр – 4 

Кредиттер саны -3РК/ 5 ECTS 

ТӘЖ – ф.ғ.к.Сейтембетов Е.Ж.  

Курс мақсаты: қоғам өміріндегі діннің рөлін түсіну, діни өмір нысандарының алуан түрлерін анықтау. 

Курс пререквизиті: Қазіргі заман тарихы  

Курстың қысқаша мазмұны: дін: түсінік, құрылымы және функциялары; діндер тарихы; ұлттық діндер (индуизм, 

иудаизм); Буддизм әлемдік дін ретінде; христиандықтың пайда болуы мен дамуы; христиан дінінің ғибадат және сенім 

негіздері; христиандықтың бағыттары; Исламның пайда болуы, дамуы және бағыты; мұсылман ғибадат және сенім 

негіздері; қазіргі әлемдік дін; Қазақстандағы діни конфессиялардың тарихы; Жаңа діни ағымдар, олардың тарихы,  

оқшаулау мен жіктеу өлшемдері. 

Компетенцялар: 

1. пән туралы, дінтану әдістері, ғылым жүйесінде дінтану орны, дінтану құрылымы, білім саласының даму тарихы 

туралы түсінік беру; 

2. діни нанымдарының мазмұнын және формаларын білу, діндер, институттар, әлемдік және аймақтық діндер, қазіргі 

діндердегі үрдістер, Қазақстандағы діни конфессиялардың тарихы; Жаңа діни ағымдар, олардың тарихы, оларды 

оқшаулау мен жіктеу өлшемдері, 

3. сыни ойлауды дамытуға ұмтылу; 

4. Төзімділік, отансүйгіштік, Қазақстан халықтарының дәстүрлі құндылықтарын құрметтеу қағидаттарына негізделген 

конфессияаралық қарым-қатынас мәселелері бойынша диалог жүргізу дағдыларын игеру; 

5. қоғамның рухани саласына қатысты құзыреттілігі. 



Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Армстронг, Карен. Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс : Құдайтану баяны : [оқулық] / 

К.Армстронг. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 432 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

2. Гуревич П. С. Религиоведение: учебник для бакалавров.— М.: Издательство Юрайт, 2014.  

3. Васильев Л.С. История религий. В 2 т. - М.: КДУ, 2016 

4. Бурова Е.Е.Тренды новой религиозности в современном Казахстане (опыт социогуманитарного измерения). 

Монография / Под общ. ред. З. К. Шаукеновой.— Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН 

МОН РК, 2014. 

Оқыту  әдісі:  

Бағалау әдісі– емтихан 

Оқыту тілі– қазақ, орыс тілі 

Оқыту барысында қойылатын талаптар - курс барысында қарастырылған барлық практикалық жұмысты орындау, 

соңғы бақылауға оң баға беру 

 

13. Атауы – Қоғамдық сананы жаңғырту 

Код – MOS 

Түрі - ДМ 

Курс денгейі/пәндер - ВА 

Оқу жылы - 2 курс 

Оқу семестр – 4 

Кредиттер саны -2РК/ 3 ECTS 

ТӘЖ – ф.ғ.к.Сейтембетов Е.Ж.  

Курс мақсаты: студенттерді жаңғырту стратегиясының ажырамас құрамдас бөлігі ретінде сананы жаңғырту туралы 

идея қалыптастыру. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


Курс пререквизиті: Қазіргі заман тарихы  

Курстың қысқаша мазмұны: Қоғамдық сананы жаңғырту қажеттілігі. Жаңғырту бағыттары мен принциптері. 

Жекелеген жаңғырту жобалары. Жаңарту жобаларын жүзеге асыруға жастардың қатысуы. 

Компетенцялар: 

1. жаһандық факторлар, бағыттар, қоғамдық сананы жаңғырту қағидаттары туралы түсінік беру; 

2. қоғамдық сананы жаңғырту бойынша нақты жобаларды білу; 

3. Сыни ойлауды дамытуға ұмтылу; 

4. жаңғырту жобаларына жеке қатысу дағдылары; 

5. қоғамның рухани саласына қатысты құзыреттілігі. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания.- http://www.akorda.kz 

2. Модернизация общественного сознания. Методические рекомендации для вузов. – Астана, 2017  

Оқыту әдісі: 

Бағалау әдісі– емтихан 

Оқыту тілі– қазақ, орыс тілі 

Оқыту барысында қойылатын талаптар - курс барысында қарастырылған барлық практикалық жұмысты орындау, 

соңғы бақылауға оң баға беру 

 

15. Атауы – Қосымша музыкалық аспап  

Код – DMI-2303 

Түрі - ПД КВ 

Курс денгейі/пәндер – ВА  

Оқу жылы 2 курс 

Оқу семестр – 3-4 



Кредиттер саны -3РК/ 5 ECTS 

ТӘЖ –оқытушы Дюсупова М.Ш., Жунусов У. 

Курс мақсаты:  Қосымша музыкалық аспапта ойнауды оқыту. 

Курс пререквизиті: «Музыка» жалпыға білім беретін мектепте  

Курстың қысқаша мазмұны: Қосымша музыкалық аспап та ойнауды үйрену. Қосымша музыкалық аспап та ойнауды 

үйренудің ерекшеліктері. Аспапта дәйекті және жүйелі түрде ойнау. Музыкалық шығарманы ойнау үрдісі кезіндегі 

жұмыс әдісі. Музыкалық шығарманы үйренудегі өздік жұмысы. Музыкалық типтік бағдарламадан көркемдік 

шығарманы орындау. 

Компетенциялар: 

1. аспаптық музыка туралы және оның бейнелеуші мүмкіндіктерін білу; 

2. музыкалық орындаушылықтың негізін білу; 

2.1 музыкалық орындаушылыққа қатысты терминдерді білу, орындаушылық түрлері; 

2.2 әр кезендегі аспаптық музыканың түрлері, халықтық мектеп, көркем өнерлік бағыты; 2.3 музыка сабағында және 

сыныптан тыс сабақтардағы репертуар; 

2.4 музыкалық шығармамаен жұмыс істеу әдісі; 

3. кәсіби жетілуді дамыту, сезімдік қайырымға, көркем өнерлік талғам, музыкалық-орындау еркіндікті қалыптастыру; 

4. жеке және ансамбльдің орындаушылық дағдысы, беттен оқу; 

5. аспаптық музыканың және оның талғап-талдап түсіндіруінің мәселелерінде құзырлы болу және мектепте музыка 

арқылы білімдік тәрбиелік іс-шараларды өткізу  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Жунусов У.Ж. «Домбырам, жүрегiммен үндес едiң...». - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

2. Жунусов У.Ж. Інжу (сборник произведений для домбры с фортепиано).  - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

3. Жунусов У.Ж. Ұрпақтарға аманат. - Усть-Каменогорск: Б.П. Аникин ЖК, 2016 

4. Жунусов У.Ж. Шығыс толғауы. - Усть-Каменогорск, 2017 

5. Жунусов У.Ж. Достарға. - Усть-Каменогорск, 2017 



6. Думенко, Анатолий Максимович.     Пьесы для баяна и аккордеона [] : [ноты] / А. М. Думенко. - М. : Владос , 2015. - 

102 с. - (Педагогический репертуар 

7. Грибков, Ю. А.     Педагогический репертуар аккордеониста (баяниста) [] : учеб. пособие для ДМШ и ДШИ / Ю. А. 

Грибков. - М. : Современная музыка, 2014. - 103 с. 

 Оқыту әдісі: фортепиано аспабын қолдану арқылы іс-тәжірибелік сабақ оқыту  

Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі– қазақша, орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар – курста қарастырылған барлық іс-тәжірибелік – полифониялық 

шығармаларды орындау, күрделі шығармаларды орындау, отандық, шет ел композиторларының әр түрлі жанрлардағы 

пьесалары және этюдтері. 

 

16. Атауы –Орындаушылық дайындық 2 

Код - IP-33213 

Түрі-БД КВ (ОМС) 

Курс денгейі/пәндер – ВА  

Оқу жылы - 3 курс 

Оқу семестр – 5-6 

Кредиттер саны -  4РК/ 7ECTS 

ТӘЖ –  Закирьнова Ж.Х., Дюсупова М.Ш., Жунусов У., аға оқытушы;  

Курс мақсаты: Кәсіби болашақ мұғалім дайындау, музыкалық аспапта хор басқарудың ойнауәдістері мен тәсілдерін 

оқыту, кешенді дағдыларды қалыптастыру, музыка бөлігінің идеологиялық және көркемдік құндылығын беруге, 

музыкалық аспапта және дербес ойнау  мүмкіндігін қамтамасыз ету, құрылымдық және стилистикалық ерекше 

ерекшелігі.  

Курс пререквизиті:Хорды дирижерлау, Дауыстық қою, Негізгі музыкалық аспап, Гармония,Сольфеджио. 

Курстың қысқаша мазмұны: Хор орындаудың оқу-әдістемелік және әлеуметтік-музыкалық іс-шаралар үшін 

дайындалған екі теориялық және іс жүзінде, жоғары білікті мамандар тәрбиелеуде маңызды рөл атқарады. Вокалдық - 



хор орындау циклдері мен басқа пәндермен байланысы, Хорды дирижерлау бойынша жеке сабақтар, музыкалық 

аспаптар туралы оқытушылық, орындау нысандары, оның шығармашылық аспектісі, музыка мұғалімдері музыкалық 

білім және орындаушылық дағдыларының мәселелері бойынша кәсіби позиция дайындау, студенттердің ғылыми-

зерттеу бағдарымен тығыз байланысты. Компетенциялар:   

1. музыкалық орындау мүмкіндіктері мен мәнерлі құралдары;  

2. білу; 

2.1. тарих, қазіргі заманғы өркениет және мәдениет мәселелері; 

2.2. Қазақстан Республикасының кәсіби музыкалық білім берудің қалыптасуы мен даму тарихы; 

2.3. музыкалық аспапта ойнау тарихы, теориясы, практикасы; 

2.4 вокалдық-хор тарихы, теориясы мен практикасы, дирижерлық дағдыларын иелену; 

2,5 классикалық және қазіргі заманғы оркестрлік, вокалдық мектептер дәстүрлері; 

2.6 ғылыми пәндердің музыкалық теориясы, тарихы; 

2.7 музыкалық ойлау және шығармашылық процесінің негізгі заңдары; 

2.8 Кәсіби қызмет саласындағы құқықтық, моральдық және этикалық стандарттары. 

3. Қазіргі заманғы ғылыми практикалық мәселелерді шешу және шығармашылық-орындаушылық музыка топтарының 

өнерін  ұйымдастыру, басқару, осы білімді қолдану алу; 

4. бірлескен концерттік және орындау дағдылары, қызметі, кәсіби дағдылары, кәсіби қарым-қатынас, қазіргі заманғы 

ұйымдастыру және басқару, іс-тәжірибелік мәселелерді шешу. 

5. кәсіби қарым-қатынас, экономика, саясат, экология және мәдениет мәселелері бойынша кәсіби музыкалық-

педагогикалық қызмет саласындағы құзыреттілігі. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Жунусов У.Ж. «Домбырам, жүрегiммен үндес едiң...». - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

2. Жунусов У.Ж. Інжу (сборник произведений для домбры с фортепиано).  - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

3. Жунусов У.Ж. Ұрпақтарға аманат. - Усть-Каменогорск: Б.П. Аникин ЖК, 2016 

4. Жунусов У.Ж. Шығыс толғауы. - Усть-Каменогорск, 2017 



5. Жунусов У.Ж. Достарға. - Усть-Каменогорск, 2017 

6. Думенко, Анатолий Максимович.     Пьесы для баяна и аккордеона [] : [ноты] / А. М. Думенко. - М. : Владос , 2015. - 

102 с. - (Педагогический репертуар 

7. Грибков, Ю. А.     Педагогический репертуар аккордеониста (баяниста) [] : учеб. пособие для ДМШ и ДШИ / Ю. А. 

Грибков. - М. : Современная музыка, 2014. - 103 с. 

8. Закирьянова Ж.Х., Шаймарданова Т.С. Хорды дирижерлеу пәнінен әдістемелік нусқаулар : оқу құралы.- Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы  ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018.-109 бет. 

Оқыту әдісі: музыкалық аспабын қолдану арқылы іс-тәжірибелік сабақ оқыту  

Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі– қазақша, орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар – курста қарастырылған барлық іс-тәжірибелік сабақты орындау, қорытынды 

бақылауда жақсы баға алу. 

 

17. Атауы – Хор сыныбы және хормен жұмыс істеу іс-тәжірибесі 1 

Код – CKPR -33212 

Түрі - БД КВ 

Курс денгейі/пәндер - ВА 

Оқу жылы - 3 курс 

Оқу семестр – 5-6 

Кредиттер саны - 3РК/ 5 ECTS 

ТӘЖ – аға оқытушы Шаймарданова Т.С. 

Курс мақсаты: студенттерге мектепте вокалды-хор жұмысын шығармашылық тұрғыдан жүзеге асыру мүмкіндігін 

қамтамасыз ететін, хормен қатынасу құралдарын  игеруге көмектесетін музыка сабақтарында және мектеп хорын 

басқаруда дирижерлік етуді тәжірибеде қолдану бойынша терең және жанжақты білім беріп, дағдыландыру  

Курс пререквизиті: «Музыка» жалпыға білім беретін мектепте 



Курстың қысқаша мазмұны: вокалды-хор шығармасын және оның интерпретацияларын ұғу әдістерін игеруге 

бағытталған білім алу, нақты айтқанда: хор партитурасын фортепианода орындау, партиялар мен аккордтарды әнмен 

орындау, орындау ой жоспарын жүзеге асыру үшін мануальді құралдар және сөз арқылы дыбысқа қойылатын 

талаптарды таңдау, хор шығармасына жазбаша және ауызша таладу жасау. 

Компетенциялар: 

1. хор музыкасы турлы түсінік, оның көркемдігі; 

2. педагог хормейстердің жұмысын ұйымдастырудың негізін білу  

2.1 вокалдық-хор жұмысының әдістері  

2.2 дирижерлікті қолдана отырып, дайындық барысында хормен орындаушылықты басқару; 

2.3 сабақта және сабақтан тыс балалар хорымен жұмыс істеу  

3. вокалдық – хор есту қабілетін кәсіби дамыту, сезіну, көркемдік талғам, ұжым алдында өзін өзі қстау психологиясы  

4. хорда ән айту, вокалдық – хор орындаушылық мәдениеті, вокалдық – хорұжымын басқару   

5. вокалдық – хор музыкасы мәселелерін білу  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1 Закирьянова Ж.Х., Шаймарданова Т.С. Хорды дирижерлеу пәнінен әдістемелік нусқаулар : оқу құралы.- Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы  ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018.-109 бет. 

2 Шаймарданова, Т. С. Хороведение [Текст]  : учеб. пособие / Т. С. Шаймарданова ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 171 с 

Оқыту әдісі: фортепиано аспабын қолдану арқылы іс-тәжірибелік сабақ оқыту  

Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі– қазақша, орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар – курста қарастырылған барлық іс-тәжірибелік сабақты орындау, қорытынды 

бақылауда жақсы баға алу. 

 

18. Атауы – Қосымша музыкалық аспап 1 



Код – DMI-33314 

Түрі - ПД КВ 

Курс денгейі/пәндер – ВА  

Оқу жылы 3 курс 

Оқу семестр – 5-6 

Кредиттер саны -4РК/ 7 ECTS 

ТӘЖ –оқытушы Дюсупова М.Ш., Жунусов У. 

Курс мақсаты:  Қосымша музыкалық аспапта ойнауды оқыту. 

Курс пререквизиті: «Музыка» жалпыға білім беретін мектепте  

Курстың қысқаша мазмұны: Қосымша музыкалық аспап та ойнауды үйрену. Қосымша музыкалық аспап та ойнауды 

үйренудің ерекшеліктері. Аспапта дәйекті және жүйелі түрде ойнау. Музыкалық шығарманы ойнау үрдісі кезіндегі 

жұмыс әдісі. Музыкалық шығарманы үйренудегі өздік жұмысы. Музыкалық типтік бағдарламадан көркемдік 

шығарманы орындау. 

Компетенциялар: 

1. аспаптық музыка туралы және оның бейнелеуші мүмкіндіктерін білу; 

2. музыкалық орындаушылықтың негізін білу; 

2.1 музыкалық орындаушылыққа қатысты терминдерді білу, орындаушылық түрлері; 

2.2 әр кезендегі аспаптық музыканың түрлері, халықтық мектеп, көркем өнерлік бағыты; 2.3 музыка сабағында және 

сыныптан тыс сабақтардағы репертуар; 

2.4 музыкалық шығармамаен жұмыс істеу әдісі; 

3. кәсіби жетілуді дамыту, сезімдік қайырымға, көркем өнерлік талғам, музыкалық-орындау еркіндікті қалыптастыру; 

4. жеке және ансамбльдің орындаушылық дағдысы, беттен оқу; 

5. аспаптық музыканың және оның талғап-талдап түсіндіруінің мәселелерінде құзырлы болу және мектепте музыка 

арқылы білімдік тәрбиелік іс-шараларды өткізу  

Ұсынылатын әдебиеттер: 



1.Жунусов У.Ж. «Домбырам, жүрегiммен үндес едiң...». - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

2. Жунусов У.Ж. Інжу (сборник произведений для домбры с фортепиано).  - Усть-Каменогорск: Шыгыс полиграф, 2015 

3. Жунусов У.Ж. Ұрпақтарға аманат. - Усть-Каменогорск: Б.П. Аникин ЖК, 2016 

4. Жунусов У.Ж. Шығыс толғауы. - Усть-Каменогорск, 2017 

5. Жунусов У.Ж. Достарға. - Усть-Каменогорск, 2017 

6. Думенко, Анатолий Максимович.     Пьесы для баяна и аккордеона [] : [ноты] / А. М. Думенко. - М. : Владос , 2015. - 

102 с. - (Педагогический репертуар 

7. Грибков, Ю. А.     Педагогический репертуар аккордеониста (баяниста) [] : учеб. пособие для ДМШ и ДШИ / Ю. А. 

Грибков. - М. : Современная музыка, 2014. - 103 с. 

Оқыту әдісі: фортепиано аспабын қолдану арқылы іс-тәжірибелік сабақ оқыту  

Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі– қазақша, орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар – курста қарастырылған барлық іс-тәжірибелік – полифониялық 

шығармаларды орындау, күрделі шығармаларды орындау, отандық, шет ел композиторларының әр түрлі жанрлардағы 

пьесалары және этюдтері. 

 

19. Атауы – Сыныптан тыс музыкалық жұмысты ұйымдастыру практикумы 

Код – PPOMVR-3306 

Түрі- ПД КВ() 

Курс денгейі/пәндер – ВА  

Оқу жылы - 3 курс 

Оқу семестр – 6 

Кредиттер саны -3РК/ 5 ECTS 

ТӘЖ – аға оқытушы – Есютина М.П., Дюсупова М.Ш. 

Курс мақсаты: келешек мұғалімінің дайындығында, жастардың және оқушылардың музыкалық бос уақытын өткізетін, 

музыкалық-шығармашылық жұмысқа алғыр студенттерге көмек көрсету 



Курс міндеттері: 

- студенттерді эстетикалық тәрбиеге икемдеу, 

- студенттерді дискотека жұмыстарымен таныстыру, мектепте тәрбие жұмысында қолдануды үйрету, 

- музыкалық-аспаптық ансамбльге жетекшілік етудің іс-тәжірибелік әдісі және түрлері, 

- мектепте музыкалық театр ұйымдастыруға дайындау, 

- жастарды және оқушыларды музыкалық қонақта іс шараларын ұйымдастыруға дайындау.  

Курс пререквизиті: Педагогика 

Курстың қысқаша мазмұны: қазіргі мәдениет және өнердің даму ерекшелігі. Жастардың және оқушылардың 

музыкалық бос уақытын ұйымдастыру және дискотекалық іс шаралар. Дискотекаға жетекшілік ету түрлері. Дискотека 

бағдарламасын жасау әдісі. Дискотеканы жүргізушінің музыкалық – шығармашылық ісі. Дискотеканың техникамен 

қамту. Дискотека музыкасы және би. Эстрадалық вокалдық дамуының аспаптық музицировалық кезеңдері. Мектептегі 

вокалдық-аспаптық ансамбльмен тәлімдік жұмыс, оны ұйымдастыру. ВАА әрлеу түрі. Дайындықтың әдісі және түрі. 

Эстрадалық концерттік қойылымға дайындық. Мектепте музыкалық театр. Дәстүр және жаңашылдық. Режиссураның 

педагогикалық негізі. Режиссураның іс-тәжірибелік негізі. Мектепте музыкалық театр ұйымдастырудың әдісі. 

Музыкалық қонақта іс шараларын ұйымдастыруға дайындау. Музыкалық орындаушылық сайысына дайындау және 

өткізу әдісі (караоке)  

Компетенциялар: 

1. сыныптан тыс музыкалық-эстетикалық тәрбиенің ерекшелігін білу  

2. сыныптан тыс іс шараларды өткізудің теориялық және іс-тәжірибелік негізі  

2.1 дискотека өткізу 

2.2 вокалдық аспаптық музицированиесі 

2.3 мектепте музыкалық театр 

2.4. музыкалық қонақта  

2.5 музыкалық орындаушылық сайысы 

3.кәсіби өсуге талпыну, шығармашылық ойлауды дамыту  



4. сценарий жазу, дайындық өткізу 

5. қазіргі жастар мәдениетіне сұағының құзыры  

Оқыту әдісі: жаңа инновациялық технологияны қолдану арқылы іс-тәжірибелік сабақ. 

Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі– орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар – курста қарастырылған барлық іс-тәжірибелік сабақты орындау, қорытынды 

бақылауда жақсы баға алу. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Жоғары музыкалық білім жүйесінде арнайы пәндерді оқытудың психологиялық - педагогикалық қатынастары : оқу 

құралы / Н. Э. Пфейфер, Е. И. Бурдина, Е. Н. Жуманкулова, Н. Ю. Пиговаева.-Алматы : Кереку, 2014.-80 бет 

2.Музыка пәнін оқыту әдістемесі [Текст] : бастауыш сыныптарға арналған : оқу-әдістемелік құрал : ҚР Білім және 

ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынады / Р. Ә. Сүлейменова, Г. Ғ. Жұмалиева. - 

3-ші бас., толық., өңд. - Астана : Фолиант, 2016. - 248 бет.  

20. Атауы – Мекептік ән репертуары практикумы 

Код – PShPR-3307 

Түрі- ПД КВ() 

Курс денгейі/пәндер – ВА  

Оқу жылы - 3 курс 

Оқу семестр – 6 

Кредиттер саны -3РК/ 5 ECTS  

ТӘЖ –аға оқытушы Закирьнова Ж.Х., п.ғ.к., доцент Нургожина А.Б. 

Курс мақсаты: студтердің болашақ іс-тәжірибелік жұмыста аспапта ойнау және ән салу дағдысын қалыптастыру  

Курс пререквизиті: Дауысты қою, негізгі музыкалық аспап, қосымша музыкалық аспап 



Курстың қысқаша мазмұны Эскиздік әнмен танысу.Ән авторларымен танысу.. Ән әуенін игеру, әндету, таза 

дыбыстау, сөйлем, ән мәтінін вокалдық орындау. . Акомпанемент:беттен оқу, аспапта ойнау. Хорды,топты,жеке әншіні 

және өзін сүйемелдеу. Өзін-өзі сүйемелдеп, жатқа ән орындау. Ән әуенін есту арқылы құрастыру. Транспонирование 

Компетенциялар: 

1.Музыка сабағында музыкалық тәрбие және оқыту үрдісінде, оқушылармен вокалдық-хор жұмысына жетекшілік етудің 

ерекшелігін білу.      

2. Мектеп-ән репертуарын білу.  

2.1 Мектептегі вокалдық-хор жұмысының ерекшелігі.   

2.2 Вокалдық-хор шығармашылығының және оны әрлеу жолдарын игеру әдісі.  

2.3 Мектеп-ән репертуары. 

3.Вокалдық-хор естуді дамыту, қайрымдылық сезім, көркемдік талғам.    

4.Музыкалық аспапта ойнау дағдысы, беттен оқужәне тональдықты өзгерту, өзін-өзі сүйемелдеп ән айту; мектеп-ән 

репертуары әндерінің әуенін және аккомпанементінесту арқылы құрастыру.                                                                                                                                      

5. Мектеп-ән репертуары сұрақтарында құзырлы болу. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Жоғары музыкалық білім жүйесінде арнайы пәндерді оқытудың психологиялық - педагогикалық қатынастары : оқу 

құралы / Н. Э. Пфейфер, Е. И. Бурдина, Е. Н. Жуманкулова, Н. Ю. Пиговаева.-Алматы : Кереку, 2014.-80 бет 

2.Сүлейменова Р.Ә., Жұмалиева Г. Ғ. Музыка пәнін оқыту әдістемесі : бастауыш сыныптарға арналған : оқу-әдістемелік 

құрал. - 3-ші бас., толық., өңд. - Астана : Фолиант, 2016. - 248 бет. -15 экз 

 

Оқыту әдісі: фортепиано аспабын қолдану арқылы іс-тәжірибелік сабақ оқыту  

Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі– қазақша, орысша  



Оқыту барысында қойылатын талаптар – барлық іс-тәжірибелік сабақтарға қатысу, күнделікті дайындалу, 

концерттік іс шараларға қатысу және бару. 

 

21. Атауы – Әлем музыкасының тарихы. 

Код –IMM-3205 

Түрі -БД КВ() 

Курс денгейі/пәндер - ВА 

Оқу жылы - 3 курс 

Оқу семестр – 5-6 

Кредиттер саны -3РК/ 5 ECTS 

ТӘЖ – аға оқытушы Есютина М.П. 

Курс мақсаты: Өткен ғасыр әлемдік классиктері және заманауи сазгерлердің шығармашылық мұрасын игерудің 

тарихи- хронологиялық тізімі; студенттердің музыкалық өнер туралы түсінігін, әлеуметтік тарихи үрдіспен байланысы 

туралы игеруі. 

Курс пререквизиті:  Алем музыкасының тарихы 

Курстың қысқаша мазмұны: ертедегі музыка өнері. Орта ғасырдағы музыка өнері. Қайта өрлеу дәуіріндегі музыка 

мәдениеті. 17-18ғғ батыс еуропа музыкасы: опера өнері, аспаптық музыка, вена классицизмі. Музыкадағы романтизм. 

Орыс музыкасындағы шындық. Италья опера өнері. Француздық импрессионизм. Скандинавия елінің музыкасы. 20 ғ 

музыка. Музыкадығы модернистіксбағыт. Эстрада музыкасы. Балаларға және жас өспірімдерге арналған музыка. 

Компетенциялар: 

1. музыкалық – тарихи үрдіс туралы білу  

2. әлемдік музыканың даму ерекшеліктері және оның музыка тану сұрақтарында қолдану 2.1. классикалық музыканың 

әр түрлі жанрларының қалыптасуы, тарихи зандылықтары, әлеуметтік тұрғыда дамуы  

2.2. сазгерлердің өмірі және шығармашылығы  

2.3. жастарды эстетикалық тәрбиелеудегі, классикалық музыканың үлгісі  



3. кәсіби өсу, көркемдік талғамды қалыптастыру 

4. есту қабілеті арқылы әлемдік-музыкалық шығармаларды есту дағдысы оның сараптамасы 

5. жастар арасында күрделі музыканы насихаттаудың жолдарын және сұрақтарын білу  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Бегімбай К. М. Өнер тарихы және теориясы : оқу құралы : шығармашылық мамадықтарға арналған / К. М. Бегімбай. - 

Алматы : Эверо, 2017. - 116 бет.-  

2. Шегебаев П., Елеманова С. Қазақ музыка әдебиеті (дәстүрлі кезең) : оқу құралы - Астана : Фолиант, 2015.-144 бет 

Оқыту әдісі: жаңа технологияны қолдану арқылы дәрістер оқу. 

Бағалау әдісі–емтихан, тесттілеу, викторина 

Оқыту тілі– қазақша, орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар – сабақтарға қатысу, курс бойынша өткен музыканы тындау, студенттерді 

музыка танушылардың, философтардың, сазгерлердің музыкалық тарихи мәселелерге арналған еңбектерімен таныстыру  

 

22. Атауы – Хор сыныбы және хормен жұмыс істеу іс-тәжірибесі 2 

Код – HKPRH-4217 

Түрі - БД КВ 

Курс денгейі/пәндер - ВА 

Оқу жылы - 4 курс 

Оқу семестр – 7 

Кредиттер саны - 3РК/ 5 ECTS 

ТӘЖ – аға оқытушы Закирьнова Ж.Х. 

Курс мақсаты: студенттерге мектепте вокалды-хор жұмысын шығармашылық тұрғыдан жүзеге асыру мүмкіндігін 

қамтамасыз ететін, хормен қатынасу құралдарын  игеруге көмектесетін музыка сабақтарында және мектеп хорын 

басқаруда дирижерлік етуді тәжірибеде қолдану бойынша терең және жанжақты білім беріп, дағдыландыру  

Курс пререквизиті: «Музыка» жалпыға білім беретін мектепте 



Курстың қысқаша мазмұны: вокалды-хор шығармасын және оның интерпретацияларын ұғу әдістерін игеруге 

бағытталған білім алу, нақты айтқанда: хор партитурасын фортепианода орындау, партиялар мен аккордтарды әнмен 

орындау, орындау ой жоспарын жүзеге асыру үшін мануальді құралдар және сөз арқылы дыбысқа қойылатын 

талаптарды таңдау, хор шығармасына жазбаша және ауызша таладу жасау. 

Компетенциялар: 

1. хор музыкасы турлы түсінік, оның көркемдігі; 

2. педагог хормейстердің жұмысын ұйымдастырудың негізін білу  

2.1 вокалдық-хор жұмысының әдістері  

2.2 дирижерлікті қолдана отырып, дайындық барысында хормен орындаушылықты басқару; 

2.3 сабақта және сабақтан тыс балалар хорымен жұмыс істеу  

3. вокалдық – хор есту қабілетін кәсіби дамыту, сезіну, көркемдік талғам, ұжым алдында өзін өзі қстау психологиясы  

4. хорда ән айту, вокалдық – хор орындаушылық мәдениеті, вокалдық – хорұжымын басқару   

5. вокалдық – хор музыкасы мәселелерін білу  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1 Закирьянова Ж.Х., Шаймарданова Т.С. Хорды дирижерлеу пәнінен әдістемелік нусқаулар : оқу құралы.- Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы  ШҚМУ «Берел» баспасы, 2018.-109 бет. 

2 Шаймарданова, Т. С. Хороведение [Текст]  : учеб. пособие / Т. С. Шаймарданова ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 171 с 

Оқыту әдісі: фортепиано аспабын қолдану арқылы іс-тәжірибелік сабақ оқыту  

Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі– қазақша, орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар – курста қарастырылған барлық іс-тәжірибелік сабақты орындау, қорытынды 

бақылауда жақсы баға алу. 

 



2і. Атауы -Қазіргі заманғы музыка технологиясы 

 Код - SMT -4303 

 Түрі - ПД КВ 

 Курс денгейі/пәндер – ВА  

 Оқу жылы - 4 курс 

 Оқу семестр – 7 

 Кредиттер саны -3РК/ 5 ECTS 

ТӘЖ – аға оқытушы Ананьев Ю.Д. 

Курстың мақсаты - студенттердің музыкалық және компьютерлік технологияларын меңгерту 

Курс пререквизиті: негізгі музыкалық аспап, қосымша музыкалық аспап 

Курстың қысқаша мазмұны: Музыкалық жабдықтармен танысу. Компьютерлік негіздері.  

Сыртқы аудио көздеріне қосылу, орнату. Аудио жазу және әр түрлі форматтарда компьютерде сақтау. Finale ноталық 

бағдарламамен қамтамасыз ету. Sound Forge музыка бағдарламасымен жұмыс істеу. MIDI бағдарламасында синтезатор 

жүйесін өңдеу. MIDI бағдарламасы мен Cubase аудио туралы ақпарат беру. Виртуалды енгізілген аудио өңдеу 

модульдері. Cubase жылы дыбыс әсерлері. 

Компетенциялар: 

1. мұғалім-музыкант қызметінде компьютерлік технологияларды қолдана алу; 

2. тарихи және теориялық-практикалық негіздерін білу; 

2.1 компьютерлік музыка технологиясын пайдалану тарихы мен теориялық аспектілері;  

2.2 құрылымы, эстрадалық және компьютерлік технология музыкалық мүмкіндіктерін 

3. шығармашылық ойлау, кәсіби өсу мен даму үшін; 

4. саундтрек жазу дағдыларын, өз шығармаларын жасау, сандық аудио жазу;  



5. қазіргі заманғы музыка технология саласын білу.  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Пирязева Е.Н.  Особенности музыкального развития школьников в процессе освоения и применения навыков 

звукорежиссуры в творческой деятельности./ Педагогика искусства. – 2018. - №4. - http://www.art-education.ru/  

2. Апасов А.А. Цифровые технологии как средство формирования обобщенных способов действия студентов в процессе 

музыкального творчества.//Педагогика искусства. – 2015. - №1 - http://www.art-education.ru 

 Оқыту әдісі: синтезатор пайдаланып практикалық жаттығулар жасау. 

Бағалау әдістері – емтихан 

Оқыту тілі: орыс. 

Оқыту барысында қойылатын талаптар –Іс-тәжірибелік жаттығуларды орындау, ансамбілмен ән айту, есеп беру 

концертіне қатысу.       

 

25. Атауы – Эстрадалық ән 

Код – EP-4304 

Түрі - ПД КВ() 

Курс денгейі/пәндер – ВА  

Оқу жылы - 4 курс 

Оқу семестр – 7 

Кредиттер саны -3РК/ 5 ECTS 

ТӘЖ-– Нургожина А.Б., п.ғ.к., доцент 

Курс мақсаты: даусты жетілдіру, мектептегі вокалдық жұмысқа студенттердің ән мәдениетін қалыптастыру және 

дайындау. 

Курс пререквизиті: Дауысты қою 

Курстың қысқаша мазмұны: ұстаз – вокалисттің жетекшілігімен ән салу дағдысын қалыптастыру және жетілдіру. 

Эстрадалық әнді игеруде, студенттерге вокалдық-педагогикалық білім беру. Эстрадалық әнді фонограммамен айту. Күй 

http://www.art-education.ru/pedagogika-iskusstva-41
http://www.art-education.ru/


сандықта эстрадалық әнді өзі сүйемелдеп орындау. Балалар әндерін фонограммамен айту. Балалар дауысымен жұмыс 

әдісі. Шет ел және қазақстан эстрада жұлдыздарының шығармашылығын мультимедиялық көрсету. 

Компетенциялар: 

1. эстрадалық орындаушылықтың негізін білу, бейнелеушілік мүмкіндігі; 

2. эстрадалық орындаушылықтың негізін білу  

2.1 эстрадалық орындаушылықтың терминдері туралы түсінік, эстрадалық орындаушылық түрлері  

2.2 әр кезендегі эстрадалық музыканың түрлері; 

2.3 музыка сабағында және сыныптан тыс сабақтардағы репертуар; 

2.4 эстрадалық шығармамаен жұмыс істеу әдісі; 

3. кәсіби жетілуді дамыту, сезімдік қайырымға, көркем өнерлік талғам, музыкалық-орындау еркіндікті қалыптастыру; 

4. дұрыс тыныс алу негізіндегі әншінің дауысы,регистірді қолдану,артикуляция. 

5. Эстрадалық ән айту және оның талғап-талдап түсіндіруінің мәселелерінде құзырлы болу және мектепте балалар 

дауысымен жұмыс істеу әдісі 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Сёмина, Л. Р. Эстрадно-джазовый вокал : учеб.-метод. пособие / Л. Р. Сёмина, Д. Д. Сёмина ; Владим. гос. ун-т им. А. 

Г. иН. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015. 

2. Поляков А. С. Методика преподавания эстрадного пения. Экспресс-курс / А. С. Поляков. — М.:ООО «Издательство 

«Согласие», 2015. 

Оқыту әдісі: жаңа инновациялық технологияны қолдану арқылы іс-тәжірибелік сабақ. 

Бағалау әдісі–емтихан  

Оқыту тілі– қазақша, орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар – әр сабаққа міндетті түрде дайындалу 

 

26. Атауы – Қазіргі музыкалық мәдениет 

Код – SMK-4305 

Түрі- ПД КВ(МВОС) 



Курс денгейі/пәндер – ВА  

Оқу жылы - 4 курс 

Оқу семестр – 7 

Кредиттер саны -3РК/ 5 ECTS 

ТӘЖ –– Мужчиль М.Д.,ф.ғ.к. 

Курс мақсаты: 20-21 ғасырдағы музыка мәдениеті даму заңдылықтары және көрнекті құбылыстарын игеру 

Курс пререквизиті: Қазақ музыкасының тарихы, әлем музыкасының тарихы 

Курстың қысқаша мазмұны: 20-21 ғасырдағы музыка мәдениетіндегі негізгі көркем бағыт. Негізгі музыкалық жанрлар 

- опералар, симфониялар, кантаталар, ораториялар және т.б. – қазіргі заманда. 20-21 ғасырдағы отандық музыка 

мәдениеті. Жақын және шет ел қазіргі музыка мәдениеті. Қазіргі музыка мәдениетінің ірі өкілдері: Жубанова, 

Рахмадиев, Кужамьяров, Прокофьев, Шостакович, Хачатурян, Свиридов, Щедрин, Гершвин, Вила-Лобос, Уэббер және 

т.б. 

Компетенциялар: 

1. Қазіргі музыка мәдениетінің даму заңдылықтарын білу.  

2. Қазіргі музыка мәдениетінің даму ерекшеліктерін білу, музыка тануда қолдану  

2.1. Қазіргі музыка мәдениетінің жанрлық-стильдік бағыты  

2.2. Қазіргі заманғы композиторлардың өмір жолы және шығармашылығы 

2.3. жастарды эстетикалық тәрдиелеуде қазіргі музыка мәдениетінің алатын орыны  

3. кәсіби өсуге талпыну көркемдік және эстетикалық талғамды дамыту 

4. естту арқылы қазіргі заманғы музыканы айыра білу және оны сараптау дағдысы  

5. жастар арасында қатал музыка сұрақтарын насихаттау құзыры  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Байдибекова, А. О. Интерактивті тақтаны оқыту әдістемесі  : оқу-әдістемелік құрал / А. О. Байдибекова. - Алматы : 

ССК, 2017. - 104 бет.  



2.Есютина , М. П. Тестовые задания по музыкально-историческим дисциплинам [Текст]  : учеб. пособие / М. П. 

Есютина, М. Д. Мужчиль ; М-во образования и науки РК . - Усть-Каменогорск : Берел ВКГУ, 2018дисциплинам [Текст]  

: учеб. пособие / М. П. Есютина, М. Д. Мужчиль ; М-во образования и науки РК . - Усть-Каменогорск : Берел ВКГУ, 

2018 

Оқыту әдісі: жаңа инновациялық технологияны қолдану арқылы дәрістер оқу. 

Бағалау әдісі–емтихан, викториналар, тесттілеу 

Оқыту тілі– қазақша, орысша  

Оқыту барысында қойылатын талаптар – барлық сабақтарға қатысу, курс бойынша өткен шығармаларды тыңдау, 

музыкалық тарихи мәселелерді зерттеушілердің, философтардың, композиторлардың еңбектермен танысу 

 

 

27. Атауы – Музыкалық шығармаларды талдау 

Код – AMP-3209 

Түрі - БД КВ (ОМС) 

Курс денгейі/пәндер – ВА  

Оқу жылы - 3 курс 

Оқу семестр – 6 

Кредиттер саны -3РК/ 5 ECTS 

ТӘЖ-Мужчиль М.Д., ф.ғ.к., кафедра меңгерушісі 

Курс мақсаты: Студенттерге музыкалық шығармалардың мазмұны мен формасының бірлігін талдауды үйрету. 

Курс пререквизиті: Гармония, Музыка теориясы 

Курстың қысқаша мазмұны: Музыкалық түрдің тұжырымдамасы. Музыкалық тілдің және формалардың элементтері. 

Әуен. Лад. Гармония. Меторитм. Полифония. Пішіннің бөліктері. Экспозиция.түрлері. Даму және қалыптастыру 

принциптері. Кезең және оның түрлері. Қарапайым нысандар: екі бөлік, үш бөлік. Үш бөліктен тұратын кешен. 



Вариациялық нысаны және оның типтік қасиеттері. Рондо және оның негізгі қағидалары. Соната формасы және оның 

құрылымы. Рондо Соната. Циклді нысандар. 

Компетенциялар: 

1. Музыкалық жұмыстың мазмұнын және құрылымын білу, музыкалық мәнерліліктің маңызды мәселе ретінде қарастыру 

2. Білу 

2.1 негізгі музыкалық экспрессивті құралдар және олардың өзара әрекеттесу түрлері 

2.2 типтік музыка түрлері 

3. Кәсіби өсу, көркемдікке баулу 

4. музыкалық шығармаларды тұтас талдауда дағдылардың болуы 

5. Музыкалық жұмыстардың құрылымдық мәселесі 

Ұсынылатын әдебиеттер:  

1.Есютина М.П., Мужчиль М.Д. Тестовые задания по музыкально-теоретическим дисциплинам. – У-К, 2017 

2. Мужчиль, М. Д. Сущность музыки [Текст]  : учеб. пособие / М. Д. Мужчиль ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ. - 

Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 129 с. 

Оқыту әдісі: Тәжірибелік сабақтар типтік музыкалық пішіндегі жұмыстарды талдауды қамтиды 

Бағалау әдісі-экзамен 

Оқыту тілі –орыс тілі 

Оқыту барысында қойылатын талаптар – курстағы барлық практикалық жұмысты орындау, соңғы бақылаудың оң 

бағасы 

 

5В010600-Музыкалық білім 

2018 жылғы қабылдау бағдарлама құрылымы (1 курс) 



Пәндер 

жинағы 

Пән коды Пән атауы Кредит 

саны 

ECTS 

Семест

р 

ООД ОК SIK 1101 Қазіргі заманғы тарихы 5 1ГЭ 

ООД ОК Fil 2102 Философия 5 2 

ООД ОК IYa 1103 Шет тілі 10 1,2 

ООД ОК K(R)Yа 

1104 
Қазақ (орыс) тілі 10 1,2 

ООД ОК IKT 1105 

 

Ақпараттық және 

коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

5 2 

ООД КВ OP - 1106 Құқық негіздері 3 1 

ООД КВ OE-1107 Экономика негіздері 3 2 

ООД КВ PS-1108 Саясаттану-әлеуметтану 5 2 

БД ОК TM 1201 Музыка теориясы 3 1-2 

БД ОК 

 
Ped-2202 Педагогика 5 3 

БД ОК Psi  2203 Адам психология және дамуы 5 3 

БД ОК  IKM 2204 Қазақ музыка тарихы 7 3-4 



БД ОК MPM 

3205 

Музыканы оқыту әдістемесі 5 5 

БД ОК PK(R)Ya 

3206 
 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

3 5 

БД ОК POIYa 

3207 
Кәсіби бағытталған шет тілі 

3 5 

БД КВ IP-1208 Орындаушылық дайындық 5 1-2 

БД КВ Sol -1209 Сольфеджио 3 1-2 

БД КВ IP1 -2210 Орындаушылық дайындық 1 8 3-4 

БД КВ Sol1 -2211 Сольфеджио 1 5 3-4 

БД КВ HKPRH -

2212 

Хор сыныбы және хормен жұмыс 

істеу іс-тәжірибесі 

5 3-4 

БД КВ Gar -2213 Гармония  4 3-4 

БД КВ OAK -2214 

 

Жемқорлыққы қарсы мәдениет 

негіздері 

3 4 

БД КВ IDPM-2215 Педагог-музыканттың ғылыми 5 4 



зерттеу қызметі 

БД КВ IP2 -3216 Орындаушылық дайындық 2 1,2 5-6 

БД КВ HKPRH1 -

3217 

 

Хор сыныбы және хормен жұмыс 

істеу іс-тәжірибесі 1 

5 5-6 

БД КВ IМM -3218 Әлем музыкасының тарихы 7 6 

БД КВ AMP-3219 Музыкалық шығармаларға талдау 5 5 

БД КВ HKPRH -

4220 

Хор сыныбы және хормен жұмыс 

істеу іс-тәжірибесі 2 

7 7 

ПД ОК IMUM 4301 Музыка мұғалімінің 

орындаушылық шеберлігі (Негізгі 

музыкалық аспап)  

3 7 

ПД ОК IMUM 4301 Музыка мұғалімінің 

орындаушылық шеберлігі (Хорды 

дирижирлеу) 

5 7 

ПД КВ PG -1302  Дауысты қалыптастыру 5 1 

ПД КВ DMI -2303 Қосымша музыкалық аспап  3 3-4 



ПД КВ DMI1-3304 

 

 

Қосымша музыкалық аспап 1 

9 5-6 

ПД КВ PShPR -

3305 

 

Мектептік-ән репертуары 

практикумы  

7 5 

ПД КВ PPOMVR -

3306 

Музыкалық сыныптан тыс 

жұмысты ұйымдастыру 

практикумы 

5 6 

ПД КВ SMT -4307 

 

 

Қазіргі музыкалық технологиялар 

5 7 

ПД КВ OKA -4307 Компьютерде ән өңдеу негіздері 

 

5 7 

ПД КВ EP -4308 

 

 

Эстрадалық ән айту 

5 7 



ПД КВ Hor -4308 

 
Хорға кіріспе 

5 7 

ПД КВ SMK -4309 

 

 

Қазіргі заманғы музыка мәдениеті 

5 7 

ПД КВ TII -4309 

 

 

Өнер теориясы мен тарихы 

5 7 

DM IPO Білім беру мен оқытудың 

инновациялық тәсілдері 

5 5 

ДМ MOS Қоғамдық сананы жаңғырту 3 4 

DM FK Дене шынықтыру 14 1-4 

DM OIK Негізгі музыкалық мәдениет 

 

1 1 

MP Uch Оқу практикасы 1 2 

MP 
PP(N) 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

(үздіксіз) 

1 2 



MP 
PPs(N) 

Психологиялық-педагогикалық 

тәжірибе (үздіксіз) 

2 3-4 

MP 
UVPP(N) 

Оқу –тәрбиелік педагогикалық 

(үздіксіз) тәжірибе 

4 5-6 

MP P (P) Өндірістік-педагогикалық 11 8 

MP PD Дипломалды практикасы 1 8 

 

MFE 

NZDRSGE

DPD 

Диплом жұмысын жазу және 

қорғау. (проектісі) 

3 8 

 

MFE 

GES Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан 

2 8 

 

 

 

 

Қабылдау бағдарлама құрылымы. 2016 жыл, 2 курс 

Пәндер 

жинағы 

Пән коды Пән атауы Кредит 

саны 

ECTS 

Семест

р 

ООД ОК SIK 1101 Қазіргі заманғы тарихы 5 1ГЭ 

ООД ОК Fil 2102 Философия 5 2 



ООД ОК IYa 1103 Шет тілі 10 1,2 

ООД ОК K(R)Yа 

1104 
Қазақ (орыс) тілі 10 1,2 

ООД ОК IKT 1105 

 

Ақпараттық және 

коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

5 2 

ООД КВ OP - 1106 Құқық негіздері 3 1 

ООД КВ OE-1107 Экономика негіздері 3 2 

ООД КВ PS-1108 Саясаттану-әлеуметтану 5 2 

БД ОК TM 1201 Музыка теориясы 3 1-2 

БД ОК 

 
Ped-2202 Педагогика 5 3 

БД ОК Psi  2203 Адам психология және дамуы 5 3 

БД ОК  IKM 2204 Қазақ музыка тарихы 7 3-4 

БД ОК MPM 

3205 

Музыканы оқыту әдістемесі 5 5 

БД ОК PK(R)Ya 

3206 
 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

3 5 



БД ОК POIYa 

3207 
Кәсіби бағытталған шет тілі 

3 5 

БД КВ IP-1208 Орындаушылық дайындық 5 1-2 

БД КВ Sol -1209 Сольфеджио 3 1-2 

БД КВ IP1 -2210 Орындаушылық дайындық 1 8 3-4 

БД КВ Sol1 -2211 Сольфеджио 1 5 3-4 

БД КВ HKPRH -

2212 

Хор сыныбы және хормен жұмыс 

істеу іс-тәжірибесі 

5 3-4 

БД КВ Gar -2213 Гармония  4 3-4 

БД КВ OAK -2214 

 

 

Жемқорлыққы қарсы мәдениет 

негіздері 

3 4 

БД КВ IDPM-2215 Педагог-музыканттың ғылыми 

зерттеу қызметі 

5 4 

БД КВ IP2 -3216 Орындаушылық дайындық 2 1,2 5-6 

БД КВ HKPRH1 - Хор сыныбы және хормен жұмыс 5 5-6 



3217 

 

 

істеу іс-тәжірибесі 1 

БД КВ IМM -3218 

 

 

Әлем музыкасының тарихы 7 6 

БД КВ AMP-3219 

 

 

Музыкалық шығармаларға талдау 

5 5 

БД КВ HKPRH -

4220 

Хор сыныбы және хормен жұмыс 

істеу іс-тәжірибесі 2 

7 7 

ПД ОК IMUM 4301 Музыка мұғалімінің 

орындаушылық шеберлігі (Негізгі 

музыкалық аспап)  

3 7 

ПД ОК IMUM 4301 Музыка мұғалімінің 

орындаушылық шеберлігі (Хорды 

дирижирлеу) 

5 7 

ПД КВ  Дауысты қалыптастыру 5 1 



PG -1302  

ПД КВ DMI -2303 

 

 

Қосымша музыкалық аспап  

3 3-4 

ПД КВ DMI1-3304 

 

 

Қосымша музыкалық аспап 1 

9 5-6 

ПД КВ PShPR -

3305 

 

Мектептік-ән репертуары 

практикумы  

7 5 

ПД КВ PPOMVR -

3306 

Музыкалық сыныптан тыс 

жұмысты ұйымдастыру 

практикумы 

5 6 

ПД КВ SMT -4307 

 

 

Қазіргі музыкалық технологиялар 

5 7 

ПД КВ OKA -4307 Компьютерде ән өңдеу негіздері 5 7 



 

ПД КВ EP -4308 

 

 

Эстрадалық ән айту 

5 7 

ПД КВ Hor -4308 

 
Хорға кіріспе 

5 7 

ПД КВ SMK -4309 

 

 

Қазіргі заманғы музыка мәдениеті 

5 7 

ПД КВ TII -4309 

 

 

Өнер теориясы мен тарихы 

5 7 

DM IPO Білім беру мен оқытудың 

инновациялық тәсілдері 

5 5 

DM FK Дене шынықтыру 14 1-4 

DM OIK Негізгі музыкалық мәдениет 1 1 



 

MP Uch Оқу практикасы 1 2 

MP 
PP(N) 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

(үздіксіз) 

1 2 

MP 
PPs(N) 

Психологиялық-педагогикалық 

тәжірибе (үздіксіз) 

2 3-4 

MP 
UVPP(N) 

Оқу –тәрбиелік педагогикалық 

(үздіксіз) тәжірибе 

4 5-6 

MP P (P) Өндірістік-педагогикалық 11 8 

MP PD Дипломалды практикасы 1 8 

 

MFE 

NZDRSGE

DPD 

Диплом жұмысын жазу және 

қорғау. (проектісі) 

3 8 

 

MFE 

GES Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан 

2 8 

 

 

Қабылдау бағдарлама құрылымы -2015 жыл, 3 курс 

Пәндер 

жинағы 

Пән коды Пән атауы Кредит 

саны 

ECTS 

Семест

р 



ООД ОК IK -1101 
Қазақстан тарихы 

5 1ГЭ 

ООД ОК Fil -2102 Философия 5 2 

ООД ОК IYa -1103 Шет тілі 10 1-2 

ООД ОК KYa -1104 Қазақ (орыс) тілі 10 1,2 

ООД ОК Inf -1105 Информатика 5 1 

ООД ОК EUR -1106 Экология және тұрақты даму 3 1 

ООД ОК Soc-1107 Әлеуметтану. 3 4 

ООД  ОК Pol-2108 Саясаттану 3 3 

ООД ОК OET -2109 Экономикалық теория негіздер 3 1 

ООД ОК OP -2110 Құқық  негіздері 

 

3 2 

ООД  ОК OBZh -1111 Өмір қауіпсіздігі негіздері 

 

3 1 

БД  ОК VPP-1201 Педагог мамандығының кіріспе 

 

 

 

2 3 

БД ОК 

 

Ped2202 Педагогика 5 3 



БД ОК Eped-2203 Этнопедагогика 3 4 

БД ОК PRCh-1204 Психология және адам дамуы 5 2 

БД ОК 

 

Sam-2205 Өзін өзі тану 3 3 

БД ОК VFShG-

2206 

Жас физиологиясы мен мектеп 

гигиенасы 

3 4 

БД ОК PK(R)Ya-

3207 
Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

3 5 

БД ОК POIYa-3208 Кәсіби-бағытталған шетел тілі 3 6 

БД ОК MPMSh-

3209 
Мзыка оқыту әдістемесі 

5 5 

БД КВ 

 

HD-11201 Негізгі музыкалық аспап 

 

3 1,2 

БД    КВ OTM-11202 Музыка теориясының негіздері 3 1,2 

БД    КВ Sol-11203 Сольфеджио 3 1,2 

БД КВ 

 

HD-11204 
Хорды дирижерлеу 

3 1,2 

БД  КВ 

 

G-22206 Гармония 5 3,4 



БД КВ IP-22207 Орындаушылық дайындау 5 3,4 

БД    КВ Sol1-22208 Сольфеджио 1 5 3,4 

БД КВ HKPRH-

2209 

Хор сыныбы және хормен жұмыс 

істеу іс-тәжірибесі 

3 3 

БД КВ TIS-33211 Синтезаторда ойнау технологиясы 5 5,6 

БД КВ HKPRH-

33212 

Хор сыныбы және хормен жұмыс 

істеу іс-тәжірибесі 1 

7 5,6 

БД КВ IP1-33213 Орындаушылық дайындау 1 7 5,6 

БД КВ AMP-4215 Музыка шығармаларына талдау 5 7 

БД КВ HKPRH-

4216 

Хор сыныбы және хормен жұмыс 

істеу іс-тәжірибесі 2 

5 7 

БД КВ IMM-3205 Әлем музыкасының тарихы  5 5 

ПД ОК TMVR-

3301 

Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі 

3 5 

ПД  ОК IMUM-4302 Музыка мұғалімінің 

орындаушылық шеберлігі 

5 7 

ПД    КВ PG-11305 Дауысты қою 

 

3 1,2 



ПД    КВ DMI -22310 Қосымша музыкалық аспап  5 3,4 

ПД    КВ DMI -33314 Қосымша музыкалық аспап 1 7 5,6 

ПД КВ 

 

SMT-4301 Қазіргі заманғы музыка 

технологиясы 

5 7 

ПД КВ 

 

Hor -4301 Хорға кіріспе 

 

5 7 

ПД КВ 

 

EP-4302 Эстрадалық ән  

 

5 7 

ПД КВ 

 

OKA -4302 Негізгі компьютерлік өндеу 5 7 

ПД КВ 

 

SMK-4303 Қазіргі заманғы музыка мәдениеті  

 

5 7 

ПД КВ 

 

TII -4303 Өнер теориясы мен тарихы 5 7 

ПД КВ 

 

IKM-3304 Қазақ музыка тарихы 5 6 

ПД КВ 

 

KML -3304 Қазақ музыка әдебиеті 5 6 

 

ПД КВ 

 

PROMVR-

3306 

Сыныптан тыс музыкалық 

жұмысты ұйымдастыру 

практикумы 

5 6 



ПД КВ 

 

IHI -3306 Хор орындау тарихы 5 6 

ПД КВ 

 

PShPR -

3307 

Мектептік-ән репертуарының 

практикумы 

5 6 

ПД КВ 

 

HL -3307 Хор әдебиеті 

 

5 6 

ПД    КВ DMI-1310 Негізгі музыкалық аспап 3 1,2 

БД    КВ OAK -2201 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздер 

 

3 3 

БД    КВ IDP -2202 Мұғалім-музыканттың зерттеу 

қызметі 

5 4 

ДМ IPO Білім берудің және оқытудың 

инновациялық тәсілдері 

5 5 

ДМ EM 
Дене шынықтыру 

27 1-7 

ДМ ДП 
Негізгі ақпараттық мәдениет 

1 1 

МП 

 

Uch Оқу іс-тәжірибесі.  7 6 

МП PP Педагогика іс-тәжірибесі 17 8 



МП PD Диплом алды практикасы 10 8 

МР PsP Психологиялық-педагогикалық 

тәжірибе (үздіксіз) 

2 5 

МР Uch Оқу –тәрбиелік педагогикалық 

(үздіксіз) тәжірибе 

3 6 

МР Ped Педагогикалық (үздіксіз) 1 4 

 

МИГА 

MFE Диплом жұмысын жазу және 

қорғау. (проектісі) 

3 8 

МИГА 

 

MFE Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан 

2 8 

 

 

Қабылдау бағдарлама құрылымы -2014 жыл, 4 курс 

Пәндер 

жинағы 

Пән коды Пән атауы Кредит 

саны 

ECTS 

Семест

р 

ООД ОК IK -1101 
Қазақстан тарихы 

5 1ГЭ 

ООД ОК Fil -2102 Философия 5 2 

ООД ОК IYa -1103 Шет тілі 10 1-2 



ООД ОК KYa -1104 Қазақ (орыс) тілі 10 1,2 

ООД ОК Inf -1105 Информатика 5 1 

ООД ОК EUR -1106 Экология және тұрақты даму 3 1 

ООД ОК Soc-1107 Әлеуметтану 3 4 

ООД  ОК Pol-2108 Саясаттану 3 3 

ООД ОК OET -2109 Экономикалық теория негіздері 3 1 

ООД ОК OP -2110 Құқық  негіздері 

 

3 2 

ООД  ОК OBZh -1111 Өмір қауіпсіздігі негіздері 

 

3 1 

БД  ОК VPP-1201 Педагогика мамандығы кіріспе 

 

2 3 

БД ОК 

 

Ped2202 Педагогика 5 3 

БД ОК Eped-2203 Этнопедагогика 3 4 

БД ОК PRCh-1204 Психология және адам дамуы 5 2 

БД ОК 

 

Sam-2205 Өзін өзі тану 3 3 

БД ОК VFShG- Жас физиологиясы мен мектеп 3 4 



2206 гигиенасы 

БД ОК PK(R)Ya-

3207 
Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

3 5 

БД ОК POIYa-3208 Кәсіби-бағытталған шетел тілі 3 6 

БД ОК MPMSh-

3209 
Мзыка оқыту әдістемесі 

5 5 

БД  КВ 

 

G-22201 Гармония 5 3,4 

БД    КВ Sol-22202 Сольфеджио 3 3,4 

БД КВ 

 

OMI-11203 Негізгі музыкалық аспап 

 

3 1,2 

БД    КВ OTM-11204 Музыка теориясының негіздері 3 1,2 

БД    КВ Sol-11205 Сольфеджио 3 1,2 

БД КВ 

 

HD-11206 Хороды дирижерлеу 

 

3 1,2 

БД КВ 

 

OMI-22208 Негізгі музыкалық аспап 

 

3 3,4 

БД КВ HKPRH-

2209 

Хор сыныбы және хормен жұмыс 

істеу іс-тәжірибесі 

3 3 



БД КВ 

 

HD-22210 Хороды дирижерлеу 

 

3 3,4 

БД КВ 

 

K ra -2201 Өлкетану 3 3 

БД КВ 

 

R -2202 Дінтану 5 4 

БД КВ AMP-3212 Музыкалық шығармаларды талдау 5 5 

БД КВ IP-33213 Орындаушылық дайындау 9 5,6 

БД КВ HKPRH-

33214 

Хор сыныбы және хормен жұмыс 

істеу іс-тәжірибесі 

5 5,6 

БД КВ ZML -

33206 
Шетел музыка әдебиеті 

5 5,6 

БД КВ IМM -

33207 
Әлем музыкасының тарихы 

5 5,6 

БД КВ FEA -4216 Фольклорлық және эстрадалық 

ансамбль 

5 7 

БД КВ HKPRH-

4217 

Хор сыныбы және хормен жұмыс 

істеу іс-тәжірибесі 1 

5 7 

ПД ОК TMVR-

3301 

Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі 

3 5 



ПД  ОК IMUM-4302 Музыка мұғалімінің 

орындаушылық шеберлігі  

 

5 7 

ПД    КВ PG-11307 Дауысты қою 3 1,2 

ПД    КВ DMI -22311 Қосымша музыкалық аспап 

 

5 3,4 

ПД    КВ DMI -33315 Қосымша музыкалық аспап 1 7 5,6 

 

ПД КВ 

 

PROMVR-

3301 

Сыныптан тыс музыкалық 

жұмысты ұйымдастыру 

практикумы 

5 6 

ПД КВ 

 

Hor -33301 Хорға кіріспе 5 5,6 

ПД КВ 

 

PShPR -

33302 

Мектептік-ән репертуарының 

практикумы. 

5 6 

ПД КВ 

 

OM -3302 Музыкалық қабылдаудың 

негіздері 

5 6 

ПД КВ 

 

SMT-4303 Қазіргі заманғы музыка 

технологиясы 

5 7 

ПД КВ 

 

HA -4303 Хорды өндеу 5 7 



ПД КВ 

 

EP-4304 Эстрадалық ән 

 

5 7 

ПД КВ 

 

OKA -4304 Негізгі компьютерлік өндеу 5 7 

ПД КВ 

 

SMK-4305 Қазіргі заманғы музыка мәдениеті 

 

5 7 

ПД КВ 

 

KML -3305 Қазақ музыка әдебиеті 

 

5 5,6 

ПД КВ 

 

IKM-3306 Қазақ музыкасының тарихы 

 

5 6 

ПД КВ 

 

TII -4307 Өнер теориясы мен тарихы 5 7 

ДМ IPO Білім берудің және оқытудың 

инновациялық тәсілдері 

5 5 

ДМ EM Дене шынықтыру 27 1-7 

ДМ ДП Ақпараттық мәдениет негіздері 1 1 

МП 

 

Uch Оқу іс-тәжірибесі 7 6 

МП PP Педагогикалық іс-тәжірибесі 17 8 

МП PD Дипломалды тәжірибесі 10 8 



МР PsP Психологиялық-педагогикалық 

тәжірибе (үздіксіз) 

2 5 

МР Uch Оқу –тәрбиелік педагогикалық 

(үздіксіз) тәжірибе 

3 6 

МР Ped Педагогикалықтәжірибе (үздіксіз) 1 4 

 

МИГА 

MFE Диплом жұмысын жазу және 

қорғау (проектісі) 

3 8 

МИГА 

 

MFE Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан 

2 8 

 

 

1 Passport of the educational program 5В010600-Music education 

             

1.1 List of qualifications and positions 

             

  The graduate of this educational program is awarded an academic degree "Bachelor of Education in specialty 5B010600-

Musical Education". 

Graduates of the specialty 5B010600-Musical education can work in the following positions: 



- Music teacher, organizer of extra-curricular activities, head of studios and music groups in general educational institutions of all 

types (schools, lyceums, gymnasiums, etc.); 

- Teacher in pedagogical colleges, children's music schools, art schools; 

- musical director in preschool institutions.       

 

1.2 Core competencies 

As a result of the learning process of bachelors of education in the specialty 5B010600-Music education, the following key 

competencies should be formed: 

1. value-sense (КC1) 

- the ability to assess the surrounding reality on the basis of ideological positions, formed by the knowledge of the 

foundations of philosophy, which  

provide scientific understanding and study of the natural and social world by the methods of scientific and philosophical 

knowledge; 

- to interpret the content and specific features of the mythological, religious and scientific worldview; 

- to argue their own assessment of everything happening in the social and industrial spheres; 

- develop their own moral and civic position; 

2. general cultural (КC2) 



- the ability to show citizenship on the basis of a deep understanding and scientific analysis of the main stages, patterns and 

peculiarities of the  

historical development of Kazakhstan; 

- use the methods and techniques of historical description to analyze the causes and consequences of the events of the 

modern history of Kazakhstan; 

- to assess situations in various areas of interpersonal, social and professional communication, taking into account the basic 

knowledge of sociology, political science, cultural studies and psychology; 

- to synthesize knowledge of these sciences as a modern product of integrative processes; 

3. educational and cognitive (KC3) 

- the ability to use scientific methods and research techniques of a particular science, as well as the entire socio-political 

cluster; 

- make a choice of methodology and analysis; 

- summarize the results of the study; 

- synthesize new knowledge and present it in the form of humanitarian socially significant products 

4. informational (КC4) 

- the ability to use in personal activities various types of information and communication technologies: Internet resources, 

cloud and mobile services   

for searching, storing, processing, protecting and distributing information; 



5. communicative (KC5) 

- the ability to enter into communication in oral and written forms in Kazakh, Russian and foreign languages to solve 

problems of interpersonal, intercultural and industrial (professional) communication; 

- implement the use of language and speech tools based on a system of grammatical knowledge; analyze information in 

accordance with the situation  of communication; 

- evaluate the actions and actions of communication participants; 

6. social and labor (KC6) 

- ability to operate with social, business, cultural, legal and ethical norms of Kazakhstan society; 

- demonstrate personal and professional competitiveness; 

- to put into practice knowledge in the field of social sciences and humanities; 

7.competence of personal self-improvement (KC 7) 

- the ability to build a personal educational trajectory throughout life for self-development and career growth, to focus on a 

healthy lifestyle to ensure full social and professional activities through methods and means of physical culture. 

 

The bachelor of 5B010600-musical education has the following special competences in the field of music education: 

1. basic general professional (SC1): 

- aware of the specifics of secondary education, owns the means of implementing continuity in the education of children of 

different ages; 



- owns the theoretical foundations and technologies of teaching music to high school students and is able to put them into 

practice; 

- is capable of forming an idea about music as a claimed universal human phenomenon, about its significance and role in the 

life of people, about the forms of communication through music; 

- able to form students' concept of a holistic picture of the world through the integration of music with other art forms and 

school subjects; 

- owns the methods of formation of subject-thematic knowledge, skills and abilities of schoolchildren by initiating the 

analysis of musical works,  performing, improvisation, performing creative tasks and presentations, owns techniques for 

generating interest in music and using knowledge of  music in everyday life; 

- able to shape students' artistic perception; skills of creative, critical thinking, research skills; cognitive and emotional 

sphere, moral and aesthetic  

feelings, associative and imaginative thinking, the need to express their attitude to the world in the process of musical 

activity; 

2. specialized (SC 2) 

- owns knowledge in the field of music theory and is able to form students' knowledge of the basics of musical literacy, 

basic terms and concepts of  musical literacy, concepts of styles, genres, musical expressive means; 

- owns knowledge of the best examples of Kazakh traditional music and folklore, musical creativity of the peoples of the 

world, works of classical  composers and modernity; 

- owns musical and performing skills: playing musical instruments, academic and pop singing, choral conducting; able to  



study and accumulate  musical and pedagogical repertoire; apply effective methods of teaching musical performance of their  

students and organize their concert   performances; 

- is able to apply modern information and communication and music-computer technologies in the educational process, 

create computer arrangements,  phonograms, sing and play with a phonogram, play the synthesizer, and also form and develop 

musical performing and technical knowledge and  skills in the process of using schoolchildren information and communication 

and music and computer technologies;- able to develop positive self-esteem, self-knowledge and self-development of  

hoolchildren through the expression of ideas in musical and creative  works (in the composition, improvisation and arrangement); 

- is able to carry out music-aesthetic, moral, spiritual, patriotic, ecological, health-saving education of students; organize 

out-of-class educational  musical work and musical circles according to the interests of students; conduct cultural and educational 

activities among children and young people in  educational institutions of various types; 

 

           3. organizational and managerial (SC 3) 

      - is able to carry out goal-setting, organize, plan, control, analyze musical and educational activities; motivate and 

stimulate students; develop and  apply a variety of management decisions; extract and analyze information from different 

sources; to adapt in new situations; to self-organization  and reflection. 
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1. General mandatory modules 

Коммуникатив

ті  

Коммуникатив

ный  

Communicative 

Knowledge and understanding: features of 

auditory perception of spoken language and 

pronunciation of language sounds; Common 

words and their ability to combine, the 

meaning of ready-made phrases, serving to 

convey specific meanings, meaning and 

semantic structure of grammatical forms of 

language used to express thoughts; 

Lexical, grammatical, syntactic features of 

foreign, Kazakh (Russian) language; Basic 

concepts of the basics of informatics, 

functional capabilities of operating systems, 

operating shells, word processors, 

spreadsheets, databases and general 

15 26 2 Inf -1105 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілде) 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке) 

Information and 

communication 

technologies (in English 

language) 

GES А M

C 

3 E KC 

4,5 



methodology for their use; 

 

Application of knowledge and 

understanding: to be able to use the lexical 

and terminological minimum in the 

specialty; 

1) in the field of listening to understand the 

most common phrases, simple sentences, 

small texts of social and cultural and cultural 

nature. 

2) in the field of reading to understand small 

simple texts, to find specific information in 

the texts of everyday communication. 

3) in the field of monologic speech use 

simple phrases and sentences, retell the text, 

tell about famous people, living conditions, 

studies. 

4) in the field of dialogical speech - to 

communicate in simple speech situations 

that require direct exchange of information, 

to maintain a brief dialogue. 

5) in the field of writing - to compose and 

write down a small text on a given subject, 

the text of a greeting card, a letter to a friend 

(friend), spelling dictation; 

The ability to navigate in computer systems 

and information technologies, work in 

different operating systems, choose software 

for solving various tasks, apply information 

technologies in science, education, 

economics and other spheres; Have the skills 

of practical mastering of modern computer 

technologies on the example of social 

1,2 

K(R)Ya -

1104 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) 

язык 

Kazakh (Russian) 

Language 

GES А M

C 

6 E  

1,2 IYa -1103 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

GES А M

C 

6 E 



programs, 

 

Expression of judgments: the ability to 

express one's judgments in different 

languages; 

Communicative abilities: the ability to form 

tolerance, ethnic identification, the ability to 

adapt in a multicultural society, respect the 

interests of representatives of other peoples, 

religions; 

 

Ability to learn: the structuring of 

knowledge, situationally adequate 

actualization of knowledge, expansion, 

increment of accumulated knowledge. 

Саяси-

әлеуметтік 

Социально-

политический 

The socio-

political 

Knowledge and understanding: 

- the main trends of development of 

historical processes in the territory of 

Kazakhstan; 

- the main and general directions of 

historical processes that took place in the 

territory of Kazakhstan and in neighboring 

countries, in interrelation and mutual 

influence; 

- the basic laws of the life of society and 

culture; 

- basic economic and legal doctrines; 

10 17 1 SIK -1101 Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы  

Современная история 

Казахстана 

The modern history of 

Kazakhstan 

GES А M

C 

3 E KC 

1,2,

6 

2 PS -1108 Саясаттану-

әлеуметтану 

Политология-

социология 

Political science-

sociology 

GES В SC 3 E 

KUL-1108 Мәдениеттану  



- legal aspects of professional activity; 

Content of the basic concepts of the theory 

of law and the state; Essence of law, its 

relationship with other regulatory systems; 

- legal systems and legislation; Forms of 

realization of law; General characteristics of 

the main branches of law. 

- the main regularities that determine the 

interaction of living organisms with their 

habitat; Distribution and dynamics of the 

number of organizations, the structure of 

communities and their dynamics; 

- the patterns of energy flow through living 

systems and the circulation of substances, 

the functioning of ecological systems and 

the biosphere as a whole; Socio-ecological 

consequences of anthropogenic activities; 

Basic principles of nature protection and 

rational nature management; 

-concept of sustainable development, 

strategies, environmental problems and their 

solutions at the global, regional and local 

levels. 

Application of knowledge and 

understanding: to be able to 

- to analyze and evaluate socially significant 

Культурология 

Cultural Studies 

2 OE-1107 Экономика және 

кәсіпкерліктің 

негіздері  

Основы экономики и 

предпринимательства 

 The basics of 

Economics and 

entrepreneurship 

GES В SC 2 E 

EUR-1107 Экология және 

тұрақты даму 

Экология и 

устойчивое развитие 

Environment and 

Sustainable 

Development 

1 OBZh -

1106 

Тіршілік қауіпсіздігін 

сақтау негіздері 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Bases of life safety 

GES В SC 2 E 

1 OP -1106 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 



problems of society; 

- apply scientific methods of cognition in 

professional activity; 

- Critically analyze existing concepts, 

theories and approaches to the study of 

processes and phenomena; 

- To think creatively and creatively to solve 

new problems and situations. 

- analyze the regularities of the course of 

ecological processes associated with 

anthropogenic impact on the environment; 

Identify their causes and ways of 

elimination; Use the knowledge gained 

about the patterns of interaction between 

living organisms and the environment in 

practical activities. 

Expression of judgments: assess the values 

and norms that exist in society; Modern 

environmental problems; 

Communication skills: to have the skills of 

building relationships and interacting with 

oneself and the world on the basis of mutual 

understanding, mutual respect; 

 

Ability to study: readiness to master various 



methodological approaches to solving 

modern social problems. 

 

Общегуманита

рный 

Humanitarian 

Knowledge and understanding: 

 -basic terms and problems of philosophy; 

-basic philosophical concepts; 

-basic philosophical ways of solving 

worldview issues in the context of culture; 

- basic concepts and definitions, goals, 

objectives and content of psychology, the 

theoretical foundations of psychological 

science; 

- the qualities necessary for the successful 

implementation of professional activities; 

Culture of communication; 

- the main principles of the organization of 

education and the laws of the pedagogical 

process, the prospects for the development 

of the educational system in the Republic of 

Kazakhstan, the structure and functions of 

educational activities, the forms and 

methods of managing the teaching and 

upbringing process, the connection between 

learning and development; Methodology of 

science and methods of scientific and 

pedagogical research; Types and types, 

essence, content, goals and objectives, 

9 15 4 Fil -2102 Философия 

Философия 

Philosophy 

GES А M

C 

3 E KC1

,2 

SC1 

3 

Psi -2203 

Психология 

Психология 

Psychology 

GES А M

C 

3 E 

3 Ped -2202 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

GES А M

C 

3 E 



principles, forms and methods of 

upbringing, education and education; The 

structure of pedagogical activity and 

thinking; Types and types of professional 

pedagogical tasks, the structure of the 

process of their solution. 

Application of knowledge and 

understanding: to be able to 

- to determine worldview issues in the 

context of a specific culture; 

- to determine alternative ways of setting 

and solving worldview problems in the 

history of mankind; 

- to analyze and evaluate socially significant 

problems of society; 

- be able to compose, analyze phenomena 

and facts, independently apply in practice 

the knowledge gained in the organization of 

the educational process; 

Expression of judgments: the ability to 

analyze and evaluate personal and social 

problems; 

 

Communication skills: to have the skills of 

building relationships and interacting with 



oneself and the world on the basis of mutual 

understanding, mutual respect; 

Ability to study: readiness to master various 

methodological approaches to solving 

modern social problems. 

Кәсіби-

коммуникативт

iк 

Профессионал

ьно-

коммуникатив

ный 

Professionally-

сommunication 

Knowledge and understanding: 

 - basic concepts and terms of musical 

education in 3 languages; Goals and 

objectives of musical education; History of 

the development of musical education in 

Kazakhstan;  system of criterial evaluation 

in music lessons; Methods of constructing 

the lesson, planning and analyzing the music 

lesson, basic and special methods of musical 

education; Activities of students and 

teachers; 

-approaches, regularities, principles and 

methods of educational activity; normative-

legal and instructive documents on the 

updated content of the educational process; 

Application of knowledge and 

understanding: 

- the ability to select the school repertoire in 

terms of scientific and methodical approach; 

Use in their work modern pedagogical and 

7 12 6 POIYa -

3207 

Кәсіби-бағытталған 

шет тілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented 

foreign language 

BS  А M

C 

2 E KC5 

SC1 

5 PK(R)Ya -

3206 

Кәсіптік қазақ (орыс) 

тілі 

Профессиональный 

казахский(русский) 

язык 

Professional Kazakh 

(Russian) Language 

BS  А M

C 

2 E 

5 MPM-3205 Музыканы оқыту 

әдістемесі 

Методика 

преподавания музыки 

Methods of teaching 

music 

BS  А M

C 

3 E 



interactive techniques in the teaching and 

educational process in the music lesson; 

- have the skills to build a holistic music 

lesson; Developing and conducting an extra-

curricular musical event; 

- use modern pedagogical and interactive 

methods in the teaching and educational 

process in the music lesson 

Formation of judgments: to be able to reflect 

on the artistic and pedagogical potential of 

works studied in school; 

Communication skills: 

 - Ability to compose annotations, talks, 

messages, reports, abstracts about the work 

of composers, works, musical styles and 

genres in 3 languages; 

- Ability to understand music as a special 

language; 

Abilities to study: skills of searching, 

collecting, ordering and processing 

information necessary for professional 

activities in the field of music education 

 



 

2 Compulsory modules in the specialty 

Орындаушылы

қ 1 

Исполнительск

ий 1 

Performance 1 

Knowledge and understanding: 

 - the basics of musical performance; Basic 

concepts, terms relating to musical 

performance, performing techniques; The 

most typical features of instrumental and 

vocal music of different styles, epochs, 

national schools, artistic trends; Repertoire 

for working in the music lesson and in extra-

curricular work; Methods of work on a 

musical work; 

- the main elements of music and the 

features of their interaction: sound and its 

physical properties; Harmony and its 

elements; Intervals, chords from sound and 

in fret; Types of tonal relationships. 

Application of knowledge and 

understanding: 

- the ability to reveal the artistic content of 

works with the help of appropriate means of 

musical expressiveness; 

-build and intonate the scales of frets, 

intervals, chords from sound and in fret; 

14 24 1,2 IP-1208 Орындаушылық 

оқыту  

Исполнительская 

подготовка  

Performing training  

BS  В SC 5 E SC 

2 

FEA-1208 

 

Фольклорлық-

эстрадалық ансамбль 

Фольклорный и 

эстрадный ансамбль 

Folklore and variety 

ensemble 

 

1,2 TM-1201 Музыка теориясы 

Теория музыки 

Theory of music 

BS  В M

C 

3 E 

2 PG -1302 Дауысты 

қалыптастыру 

Постановка голоса 

Voice training 

PS В SC 3 E 

VMI-1302 Музыка өнеріне  

кіріспе 

Введение в 



Formation of judgments: to be able to reflect 

on the artistic and pedagogical potential of 

the performed works; 

Communication skills: 

 - Ability to compose annotations, 

conversations, reports on the works 

performed; 

- the ability to understand music as a special 

musical language; 

Skills of learning or ability to study: 

- independent work on the pedagogical and 

concert repertoire; 

- the modeling of the socio-cultural 

situation, the expression of which was this 

or that work; Comparative analysis of works 

of various forms and genres; 

- use of audio, video, Internet resources, 

ESD in preparation for classes. 

музыкальное 

искусство 

Introduction to the art 

of music 

 Sol-1209 Сольфеджио 

Сольфеджио 

Solfeggio 

BS В SC 3 E  

DS-1209 Джаз Құлақ оқыту   

Джазовое сольфеджио  

Jazz Ear Training  

 

 

 

 

 

Музыкалық-

теориялық 1 

Музыкально-

теоретически

й1 

Knowledge and understanding: 

- features of Russian musical culture and 

understanding of these issues in musicology; 

The main periods of development of the 

8 14 3,4 IKM-2204 Қазақ музыкасының 

тарихы 

История казахской 

музыки 

History of the Kazakh 

BS А M

C 

4 E SC 

2 



Musical-

theory 1 

 

history of music; Main genre and style 

features of Kazakh music; Creativity of the 

main representatives of the Kazakh musical 

culture; 

 - the life and creative way of composers; 

The most valuable for the aesthetic 

education of youth samples of classical 

music 

 - Harmony as one of the most important 

expressive means of music, the balance of 

harmony with other elements of 

expressiveness in the musical art; 

- the main regularities of harmonic 

exposition; Rules for recording chords in 4-

voice; Rules for connecting chords; The 

laws of tonal-harmonic development in a 

musical work; 

Application of knowledge and 

understanding: 

- be able to determine the content and 

characteristics of the musical language, 

genre and style features of musical works; 

- have the skills to determine by ear the 

works of Kazakh folklore, folk-professional, 

professional music and their analysis; 

music 

3,4 Gar -2213 Гармония 

Гармония  

Harmony 

BS В SC 4 E 

OM -2213 Музыка шыңдау 

негіздері 

Основы 

музицирования 

Fundamentals of music-

making 



- - the ability to select the accompaniment to 

songs, to compose small works using the 

passed harmonic means; 

 

 

Formation of judgments about the value of 

world musical classics; On the deep 

regularities of musical thinking, on the 

features of tonal-harmonic development as 

the basis of musical form; About the artistic 

and pedagogical potential of the performed 

works; 

 

Communication skills: 

 - Ability to compose annotations, 

conversations, messages, reports, abstracts 

about the works performed; 

- Ability to understand music as a special 

language; 

Skills of learning or ability to study: 

- skills of working with the clavier, score, 

reference music literature, generalization of 

the material on the basis of studying 



different sources, speaking to the audience 

with reports 

- the modeling of the socio-cultural 

situation, the expression of which was this 

or that work; Comparative analysis of works 

of various forms and genres; 

- use of audio, video, Internet resources, 

ESD in preparation for classes. 

Орындаушылы

қ 2 

Исполнительск

ий 2 

Performance 2 

Knowledge and understanding: 

 - the foundations of musical performance - 

instrumental and vocal-choral, solo and 

ensemble; 

Application of knowledge and 

understanding: 

- the ability to reveal the artistic content of 

works with the help of appropriate means of 

musical expressiveness; 

Formation of judgments about the value of 

the performed works; 

Communication skills: 

 - Ability to compose annotations, 

conversations, reports on the works 

14 24 3,4 IP-2210 Орындаушылық 

оқыту 1 

Исполнительская 

подготовка 1 

Performing training 1 

BS В SC 5 E SC  

2 

TIS-2210 Синтезаторда 

ойнаудың 

технологиясы 

Технология игры на 

синтезаторе 

Technology of playing 

the keyboards 

3,4 Sol1 -2211 Сольфеджио1  

Сольфеджио 1 

Solfeggio 1 

BS В SC 3 E 



performed; 

- the ability to understand music as a special 

musical language; 

Skills of learning or ability to study: 

- independent work on the pedagogical and 

concert repertoire; 

- use of audio, video, Internet resources, 

ESD in preparation for classes. 

DS-2211 Джаз Құлақ оқыту  1 

Джазовое 

сольфеджио1  

Jazz Ear Training 1 

3,4  

HKPRH -

2212 

Хор класы және 

хормен жұмыс жасау 

практикумы  

Хоровой класс и 

практикум работы с 

хором  

Choral class and 

workshop of work with 

a choir 

BS В SC 3 E 

OK-2212 Оркестрлік сынып  

Оркестровый класс 

Orchestral class 

3,4 DMI-2303 

 

 

 

Қосымша музыкалық 

аспап немесе  

Дополнительный 

музыкальный 

инструмент  

Additional musical 

instrument 

PS В SC 3 E 

VA-2303 Хор сольфеджио 



Хоровое сольфеджио 

Choral solfeggio 

 

Орындаушылы

қ 3 

Исполнительск

ий 3 

Performance  

3 

Knowledge and understanding: 

 - the basics of musical performance; Basic 

concepts, terms relating to musical 

performance, performing techniques; The 

most typical features of instrumental and 

vocal music of different styles, epochs, 

national schools, artistic trends; Repertoire 

for working in the music lesson and in extra-

curricular work; Methods of work on a 

musical work; 

 

- music as an integral phenomenon, as a 

reflection of the logic of the social life of a 

person; 

- the content of the musical work and the 

means of its expression, the form as one of 

the most important means of musical 

expressiveness; The main and secondary 

musical and expressive means and the types 

of their interaction; Typical musical forms. 

18 

 

31 

 

5,6 DMI -3304 

 

 

 

Қосымша музыкалық 

аспап немесе 1 

Дополнительный 

музыкальный 

инструмент 1 

Additional musical 

instrument1 

PS В SC 5 E SC 

2 

 

SM-3304 Музыканың мәні 

Сущность музыки 

The essence of music 

5,6 IP2 -3216 Орындаушылық 

оқыту 2 

Исполнительская 

подготовка 2  

Performing training 2 

BS В SC 7 E 

MP-3216 Музыкалық 

психология 

Музыкальная 

психология 

Musical psychology 

5,6 HKPRH - Хор класы және BS  В SC 3 E 



Application of knowledge and 

understanding: 

- the ability to use the acquired knowledge 

in the process of musical and aesthetic 

education of schoolchildren; To reveal the 

artistic content of works with the help of 

appropriate means of musical 

expressiveness; 

Formation of judgments: to be able to select 

the performing repertoire for schoolchildren 

and to justify its pedagogical potential; 

Communication skills: 

 - Ability to compose annotations, 

conversations, reports on the works 

performed; 

 

- the ability to understand music as a special 

musical language and expressing meanings 

with the help of musical expressive means; 

To the organization of the work of the 

musical collective; 

Skills of learning or ability to study: 

- independent work on the pedagogical and 

3217 хормен жұмыс жасау 

практикумы 1 

Хоровой класс и 

практикум работы с 

хором 1 

Choral class and 

workshop of work with 

a choir1 

 

OK-3217 Оркестрлік сынып 1  

Оркестровый класс 1 

Orchestral class 1 

6 AMP-3219 

 

Музыкалық 

туындыларға талдау 

Анализ музыкальных 

произведений 

Analysis of musical 

compositions 

BS  В SC 3 E 

OP -3219 Полифония негіздері 

Основы полифонии 

Basics of Polyphonic 



concert repertoire; 

- the modeling of the socio-cultural 

situation, the expression of which was this 

or that work; Comparative analysis of works 

of various forms and genres; 

- the use of audio, video, Internet resources, 

ESD in preparation for classes. 

Орындаушылы

қ 4 

Исполнительск

ий 4 

Performance 4 

Knowledge and understanding: 

- the basics of musical performance; Basic 

concepts, terms relating to musical 

performance, performing techniques; The 

most typical features of instrumental and 

vocal music of different styles, epochs, 

national schools, artistic trends; Repertoire 

for working in the music lesson and in extra-

curricular work; Methods of work on a 

musical work; 

 

 Application of knowledge and 

understanding: 

- the ability to use the acquired knowledge 

in the process of musical and aesthetic 

education of schoolchildren; To reveal the 

artistic content of works with the help of 

9 15 7 

 

HKPRH -

4220 

Хор класы және 

хормен жұмыс жасау 

практикумы 2 

Хоровой класс и 

практикум работы с 

хором 2 

Choral class and 

workshop of work with 

a choir2 

BS  В SC 4 E SC 

2 

OK-4220 Оркестрлік сынып 2  

Оркестровый класс 2 

Orchestral class 2 

7 IMUM -

4301 

Музыка мұғалімінің 

орындаушылық 

шеберлігі (хорды 

дирижирлеу) 

Исполнительское 

мастерство учителя 

музыки 

PS А M

C 

3 E 



appropriate means of musical 

expressiveness; 

 

Formation of judgments: to be able to select 

the performing repertoire for schoolchildren 

and to justify its pedagogical potential; 

  Communication skills: 

- the ability to understand music as a special 

musical language and expressing meanings 

with the help of musical expressive means; 

To the organization of the work of the 

musical collective; 

Skills of learning or ability to study: 

- independent selection of the repertoire for 

schoolchildren, organization of individual 

and collective rehearsal activities, 

 

:  

(дирижирование 

хором) 

Performance skills of 

music teacher (choir 

conductor) 

7 IMUM -

4301 

Музыка мұғалімінің 

орындаушылық 

шеберлігі (Негізгі 

музыкалық аспап) 

Исполнительское 

мастерство учителя 

музыки (Основной 

музыкальный 

инструмент) 

Performance skills of 

music teacher (Basic 

musical instrument) 

PS А M

C 

2 E 

3. Modules of choice for a particular specialty 

Білім беру бағдарламасы: көркем-музыкалық жұмысты ұйымдастырушы-педагог 

Образовательная программа: педагог-организатор музыкально-художественной работы 



Education program: teacher-organizer of musically-artistic work 

Музыкалық 

қызмет 

Музыкальная 

деятельность 

Musical activity 

Knowledge and understanding: 

- the foundations of collective musical 

performance; Basic concepts, terms relating 

to collective musical performance, the 

composition of vocal and instrumental 

ensembles; Repertoire for working in the 

music lesson and in extra-curricular work; 

Methods of working with children's groups; 

Features of domestic folklore; 

- the basics of work on the works of the 

school repertoire; Features of vocal and 

choral work in school; Methods of studying 

the vocal-choral composition and its 

interpretation. 

- the main regularities of the development of 

world music; 

Application of knowledge and 

understanding: to be able to 

- to work in the ensemble and work with 

soloists; Choose a repertoire; Interpret 

works; 

- Accompany your own performance, 

soloist, as well as a group of performers or 

 11 19   6 PPOMVR -

3306 

Сыныптан тыс 

музыкалық 

жұмыстарды 

ұйымдастыру 

практикумы 

Практикум по 

организации 

музыкальной 

внеклассной работы 

Workshop on the 

organization of musical 

extracurricular 

activities 

PS С

   

 SC 3   E    SC 

2,3 

6 IМM -3218 

 

Әлем музыкасының 

тарихы 

История мировой 

музыки 

History of World Music 

BS С  SC 4 E 

5 PShPR -

3305 

Мектеп әндері 

репертуары бойынша 

практикум 

Практикум по 

школьному песенному 

репертуару 

Workshop on school 

PS С  SC 4 E 



class choir; Perform the song by heart to 

your own accompaniment, revealing her 

artistic beauty; 

- to have the skills of singing voice 

formation on the basis of proper breathing, 

optimal use of registers and conscious 

regulation of the functioning of the 

articulatory apparatus; 

- to be able to analyze musical works in the 

socio-cultural context; 

Formation of judgments about the artistic 

and pedagogical potential of the performed 

works; 

Communicative abilities: the ability to 

organize joint activities of the teacher and 

students in the process of rehearsals and 

concert performances; 

Skills of training or ability to study: skills of 

independent work on the pedagogical and 

concert repertoire. 

Переводчик Google для бизнеса –

Инструменты переводчикаПереводчик 

сайтов 

repertoire 

Қазіргі музыка Knowledge and understanding: 9 15 7 SMT -4307 Қазіргі заманғы PS С  SC 3 E SK2 



шыңдау 

Современные 

формы 

музицирования 

Modern forms 

of music-

making 

  - Historical, theoretical and practical 

foundations of music and computer 

technologies; The basics of working with a 

computer; The FINALE music editor; The 

CUBASE program; 

- the most valuable for the aesthetic 

education of young people samples of 

modern music, the features of the 

development of modern music and the 

comprehension of these issues in 

musicology; Genre-style styles of modern 

music; The life and creative path of 

contemporary composers; 

- bases of variety performance; Basic 

concepts, terms relating to variety 

performance, variety performing techniques; 

The most typical features of variety music; 

Repertoire for working in the music lesson 

and in extra-curricular work; Methods of 

working on a musical work and conducting 

extra-curricular activities. 

Application of knowledge and 

understanding: 

- use music and computer technology in 

music lessons; 

- to promote serious music among young 

 

 

 

музыкалық 

технологиялар 

Современные 

музыкальные 

технологии 

Modern musical 

technologies 

7 EP -4308 

 

 

Эстрадалық ән айту 

Эстрадное пение 

Variety singing 

PS С  SC 3 E 

7 SMK -4309 

 

 

Қазіргі заманғы 

музыка мәдениеті 

Современная 

музыкальная культура 

The modern musical 

culture 

PS С  SC 3 E  



people; 

- to perform a variety song to the 

soundtrack, to your own accompaniment to 

the piano, children's song to the soundtrack; 

 - develop a scenario for extra-curricular 

activities; 

- to have skills of recording a track, creating 

your own compositions, creating 

arrangements, digital sound recording; 

-determination by ear of works of modern 

music and their analysis; 

- singing voice formation on the basis of 

proper breathing, optimal use of registers 

and conscious regulation of the articulatory 

apparatus. 

Formation of judgments: on contemporary 

forms of music making, their features and 

pedagogical potential; 

Communicative abilities: the ability to 

communicate with students in the process of 

joint musical activity using modern 

repertoire, modern means of expressiveness 

and forms of music making; 



 Skills of learning or ability to study: 

- independent work on the pedagogical and 

concert repertoire; 

- the modeling of the socio-cultural 

situation, the expression of which was this 

or that work; Comparative analysis of works 

of various forms and genres; 

- use of audio, video, Internet resources, 

ESD in preparation for classes. 

3.2  Білім беру бағдарламасы:өнер пәні мұғалімі 

Образовательная программа:учитель искусства 

Education program:teacher of art 

Музыкалық 

қызмет 

Музыкальная 

деятельность 

Musical activity 

Knowledge and understanding: 

- various methods of choral writing; 

- the best samples of music of different 

genres and styles; 

Application of knowledge and 

understanding: to be able to 

- to make transfers from one performer to 

another; 

11 19 6 IHI -3306 Хор орындау тарихы 

История хорового 

исполнительства 

History of choral 

singing 

PS С  SC 3 E SC2 

6 ZML -3218 Шетел музыка 

әдебиеті 

Зарубежная 

музыкальная 

литература 

Foreign musical 

BS  С  SC 4 E 



- select choral works for practical work with 

the choir; 

- to analyze musical works in the unity of 

their content and form; 

 

Expression of judgments: to master the 

method of comprehensive analysis of choral 

works within the limits necessary for 

performing and pedagogical practice; 

Communicative abilities: to be able to 

inform students about the artistic value and 

peculiarities of the content and musical 

language of works; 

Ability to study: to be able to independently 

select works for studying in a 

comprehensive school. 

literature 

5 HL -3305 

 

 

 

Хор әдебиеті 

Хоровая литература 

Choral literature 

PS В  SC 4 E 

Өнертану 

Искусствоведч

еский 

Art Knowledge 

Knowledge and understanding: 

  - regularities and features of choral art, 

types and types of choirs; 

- technical characteristics of the most 

common types of music equipment and 

accessories; 

- features of the development of art and the 

9 15 7 OKA -4307 Компьютерде ән 

өңдеу негіздері 

Основы 

компьютерной 

аранжировки 

Fundamentals of 

computer arrangement 

PS С  SC 3 E SC2 

 

7 Hor -4308 Хорды жүргізу 

Хороведение 

PS С  SC 3 E 



comprehension of these issues in art history; 

Application of knowledge and 

understanding: 

- be able to select a repertoire for singing in 

the classroom and in the choir; 

- to have the skills of rehearsal work with 

the choir; 

- be able to type and edit sheet music; 

- have the skills to work in programs: Sound 

Forge, Nuendo and similar Audio and Midi 

editors 

- to have skills in analyzing the works of 

world classics 

Formation of judgments: to have skills in 

analyzing the works of world classics and 

substantiating their artistic and pedagogical 

value; 

Communicative abilities: to be able to 

conduct propaganda of high samples of 

world art 

Skills of learning or ability to study: 

- independent work on the pedagogical and 

 Choir studying 

7 TII -4309 

 

 

Өнер теориясы мен 

тарихы 

Теория и история 

искусства 

Theory and History of 

Art 

PS С  SC 3 E 



concert repertoire; 

- the modeling of the socio-cultural 

situation, the expression of which was this 

or that work; Comparative analysis of works 

of various forms and genres; 

- use of audio, video, Internet resources, 

ESD in preparation for classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Optional modules, beyond qualification 

 
Аксиологиял

Knowledge and understanding: basic 

definitions of anti-corruption culture, 

5 9 3 OAK -2214 Жемқорлық 

мәдениеттің негіздері 

BS В SC 2 E KC1

,2 



ық  

Аксиологиче

ский 

Аxiological 

 

international and national legislation 

regulating anti-corruption, basic approaches 

to the formation of anti-corruption culture in 

various social groups, measures of 

responsibility for corruption offenses in 

various fields; Essential characteristics of 

media competence and methods of its 

development; Ways of effective use of 

media in the teaching and educational 

process; Traditions and customs, the way of 

life of the people, their habits, national 

peculiarities; The basis of etiquette and 

mentality of Kazakhs, its main features; The 

main theoretical and organizational and 

technological foundations of the state youth 

policy; Theoretical bases of study of local 

lore; Methodological foundations of musical 

and pedagogical research; Music as a special 

way of manifesting consciousness, thinking; 

Legal norms regulating educational legal 

relations in the system of the Kazakhstan 

legislation on education; 

Application of knowledge and 

understanding: to be able to apply the 

acquired knowledge in the process of 

solving social and pedagogical problems; 

Expression of judgments: search, selection, 

 

 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption 

culture 

At-2214 Абайтану 

Абаеведение 

Abayevedeniye 

Med-2214 Медиапедагогика 

Медиапедагогика 

Mediapedagogy 

NT-2214 Ұлт дәстүрі 

Национальные 

традиции 

National traditions 

MP-2214 Жастар саясаты 

Молодежная политика 

Youth politics 

K ra -2214 

 

Өлкетану 

Краеведение 

Local history 

Rel -2215 Дінтану 

Религиоведение 

BS В SC 3 E 



systematization, analysis, information 

processing, evaluation of its usefulness and 

purposeful application in the long term to 

solve set educational tasks; 

Communicative abilities: the formation of 

tolerance, ethnic identification, the ability to 

adapt in a multicultural society, to respect 

the interests of representatives of other 

peoples, religions; 

Ability to learn: planning their own learning 

activities; Demonstrating the skills of 

logical, critical thinking 

 

 

Religion studies 

ОP-2215 Білім беру заңы 

Образовательное 

право  

Educational Law 

Оқу 

Учебный 

Learning 

Knowledge and understanding of the 

fundamentals of the organization of 

educational and educational and musical 

work; 

Application of knowledge and 

understanding: to be able to conduct music 

lessons and extra-curricular activities; To 

monitor the classroom and extra-curricular 

activities of students. 

Expression of judgments: to be able to 

2 1 2 Uch Оқу іс-тәжірибе  

Учебная практика  

Teaching practice 

Additi

onal 

types 

of 

trainin

g 

А MC 2 R KC5

SC  

1 



reflect on one's own activity, to make an 

assessment and correct it; 

Communicative abilities: to have the skills 

of collaborating with students in organizing 

musical and educational activities 

Ability to learn: the ability to plan their own 

activities to fulfill the tasks of the training 

practice. 

Дипломалды 

Преддипломны

й 

Pre-diploma 

Knowledge and understanding: 

Specifics of the activity of a music teacher 

Application of knowledge and 

understanding: 

- the ability to manage the teaching and 

educational process in music lessons, in 

extracurricular activities among students at 

all levels of education; Have the skills of a 

research approach to musical and 

pedagogical activity; Carrying out pre-

degree research in the framework of the 

problem under study. 

Formation of judgments: the ability to form 

judgments based on an independent analysis 

of the educational process in the school; 

1 1 8 PD Диплом алдындағы іс-

тәжірибе  

Преддипломная 

практика  

Pre-diploma practice 

Additi

onal 

types 

of 

trainin

g 

А MC 1 R K 

C3  



Communication skills: 

 - Logically true, reasoned and clear to build 

oral and written speech; 

- take into account ethical and legal norms in 

interpersonal communication; 

- show tolerance in building relationships 

with students; 

Skills of learning or ability to study: 

- skills in working with regulatory and legal 

documents that regulate the activities of 

educational institutions; The ability to 

critically comprehend the accumulated 

experience, the implementation of 

professional self-education and personal 

growth, the design of a further educational 

route and professional career; The ability to 

plan their own activities to fulfill the tasks of 

pedagogical practice. 

Педагогикалық

-практикалық 

Педагогико-

практический 

Pedagogical-

practical 

Knowledge and understanding: 

Processes and phenomena occurring in the 

surrounding reality, the status of music and 

musical education in the context of the 

social and natural whole, the methodological 

foundations and categories of pedagogy, 

17 18 3,4 PPP Психологиялық-

педагогикалық 

практика (үздіксіз) 

Психолого-

педагогическая 

практика 

(непрерывная) 

Additi

onal 

types 

of 

trainin

g 

А MC 2 R KC5

SC  

1 



psychology, age physiology 

Application of knowledge and 

understanding: 

- be able to organize musical educational 

and cognitive activities in accordance with 

the age and individual characteristics of 

schoolchildren, organize and conduct 

various musical and artistic events; Be able 

to apply effective methods of teaching the 

musical performance of their students and 

organize their concert performances; 

Have the skills to implement psychological 

and pedagogical observation of students; 

Formation of judgments: the ability to form 

judgments based on an independent analysis 

of the educational process in the school; 

Communication skills: 

 - Logically true, reasoned and clear to build 

oral and written speech; 

- take into account ethical and legal norms in 

interpersonal communication; 

- show tolerance in building relationships 

with students; 

Psychological and 

pedagogical practices 

(continuous) 

2 PP(N) Педагогикалық іс-

тәжірибе (үздіксіз) 

Педагогическая 

практика 

(непрерывная) 

Teaching practice 

(continuous) 

Additi

onal 

types 

of 

trainin

g 

А MC 1 R 

5,6 UVPP(N) Оқу тәрбиеліқ 

педагогикалық 

практикасы (үздіксіз) 

Учебно-

воспитательная 

педагогическая 

практика 

(непрерывная) 

Training and 

educational teaching 

practice (continuous) 

Additi

onal 

types 

of 

trainin

g 

А MC 4 R 

8 PP Өндірістік 

(педагогикалық) 

Производственная 

(педагогическая) 

Field (School) 

Additi

onal 

types 

of 

trainin

А MC 10 R 



Skills of learning or ability to study: 

- skills in working with regulatory and legal 

documents that regulate the activities of 

educational institutions; The ability to 

critically comprehend the accumulated 

experience, the implementation of 

professional self-education and personal 

growth, the design of a further educational 

route and professional career; The ability to 

plan their own activities to fulfill the tasks of 

pedagogical practice. 

g 

Қосымша 

модуль 

Дополнительн

ый модуль 

Extra module 

Knowledge and understanding: 

Basic concepts of the basics of informatics, 

functional capabilities of operating systems, 

operating shells, word processors, 

spreadsheets, databases and general 

methodology for their use; 

- goals, objectives, principles, means, 

methods and forms of conducting physical 

culture and health activities among students; 

Role of physical culture in the system 

 education of children of preschool age and 

youth. 

- global factors, directions, principles, 

concrete projects of modernization of public 

13 22 1-4 FK Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

Additi

onal 

types 

of 

trainin

g 

А MC 8 D

if

fe

re

nt

ia

te

d 

cr

e

di

t . 

KC4

, 7 

1 OIK Ақпараттық мәдениет 

негіздері 

Основы 

информационной 

Additi

onal 

types 

of 

В SC 1 E 



consciousness. 

Application of knowledge and 

understanding: the ability to navigate in 

computer systems and information 

technologies, work in different operating 

systems, choose software for solving various 

tasks, apply information technologies in 

science, education, economics and other 

fields; 

- to carry out organizational-mass work 

among the younger generation; 

To have the skills of practical mastering of 

modern computer technologies on the 

example of social programs; 

Planning, control and management of 

physical education, mass events; 

 

Formation of judgments about the role of 

culture in the life of man and society; 

 

Communicative abilities: the ability to 

implement effective communication with 

students, teachers, parents in the process of 

physical culture and recreation, to learn the 

культуры 

Fundamentals of 

Information Culture 

trainin

g 



basics of information culture; 

Skills of learning or ability to learn: to strive 

for intellectual and physical self-

improvement 

 

 

 

 

 

. 

Инновациялық 

бағыттағы 

оқулар 

Инновационны

е подходы в 

обучении 

Innovative 

approaches in 

learning 

Knowledge and understanding: approaches, 

regularities, principles and methods of 

educational activity; 

Application of knowledge and 

understanding: to use modern pedagogical 

and interactive methods in the teaching and 

educational process in the music lesson; 

Formation of judgments: to be able to reflect 

3 5 5 IPO Оқыту мен оқудағы 

инновациялық 

бағыттар 

Инновационные 

подходы в 

преподавании и 

обучении 

Innovative approaches 

in teaching and learning 

Additi

onal 

types 

of 

trainin

g 

В SC 3 E SC1 



on the pedagogical potential of traditional 

and innovative methods of teaching and 

learning; 

Communication skills: 

 - be able to represent and defend one's 

pedagogical position; 

Skills of learning or ability to study: 

Search, collection, systematization and 

processing of information necessary for 

professional activities in the field of music 

education. 

 

2 3 4 MOS Қоғамдық сананы 

жаңғырту пәні  

Модернизация 

общественного 

сознания  

Modernization of the 

public consciousness 

ДВО В КВ 2 Э КC1 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация 

модулі 

Модуль 

итоговой 

аттестации 

Module of final 

examination  

Knowledge and understanding: 

Instrumental and vocal choir repertoire; 

Features of research activity of the teacher-

musician. 

Application of knowledge and 

understanding: 

- be able to perform works of various forms, 

genres, styles; Have the skills to conduct 

research work on the problems of musical 

pedagogy 

3 12 8 NZDRSGE Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі 

бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік 

емтихан тапсыру 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных 

экзаменов по двум 

профилирующим 

дисциплинам 

   2 З 

D

ef

e

n

se 

of 

th

e 

th

es

is 

KC 

3 

SC  

1,2 



 

Formation of judgments: the ability to form 

independent judgments within the 

framework of the degree study on the basis 

of analysis of scientific and methodological 

literature, the educational process in the 

school; 

Communication skills: 

 - Logically true, reasoned and clear to build 

oral and written speech; 

- the ability to understand music as a special 

  Language, to the transmission of meanings 

through means of musical expressiveness; 

Skills of learning or ability to study: 

- independent work on the concert 

repertoire; 

- skills in working with regulatory and legal 

documents that regulate the activities of 

educational institutions; The ability to 

critically comprehend scientific and 

methodological sources and accumulated 

experience, the ability to plan their own 

research and development activities. 

Writing and defence of 

diploma work (project) 

or handing over of state 

examinations on two 

profiling disciplines 

St

at

e 

e

x

a

m 

Д

Р 

Г

Э 

 GES Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный 

экзамен по 

специальности 

State examination in the 

specialty 

   1 Г 

St

at

e 

e

x

a

m 

Э 



INFORMATION PACKAGE / CATALOG OF COURSES 

by ECTS 

Specialty 5B010600-Music education 

Department of Music Education 

INFORMATI

ON ABOUT 

THE 

INSTITUTE 

General information about the university 

1. Name and address of the university: East-Kazakhstan State University named after 

Sarsen Amanzholov, ul. Bazhova, 7, building number 2. 

2. Academic calendar: 4 years of study (internal form) 

For undergraduate students for the 2018-2019 academic year 

Autumn semester 

August 26-September 1 Adaptation week 

August 26 - September 10 Registration for the fall semester. Delivery of 

individual study plans to the registration department 

and deanships 

August 30th Adaptation week 

September 1 Day of knowledge and inauguration of the 

beginning of the academic year 

September 2 - December 10 Autumn semester 

September 26th The last day of payment for the first stage of 

training (50%) 

October 10-15 Boundary control.  Rating number 1
 

5-10 December Boundary control. Rating number 2
 



10 December Completion of the fall semester 

December 16-17 Independence Day of the Republic of Kazakhstan 

December 12 - December 31 Examination session 

24 December - 4 January Preliminary registration for the spring semester 

2018-2019 academic year 

1st of January The last day of payment for the first stage of 

training (100%) 

1-2 January New Year 

Jan. 7 Christmas 

January 11-23 The winter vacation 

Spring semester 

11-16 January Registration for the spring semester. Adjustment of 

individual curricula 

25 January-7 May Spring semester 

March 8 International Women's Day 

07-12 March Boundary control.  Rating number 1 

March 21-23 Nauryz meiramy 

1st of May Holiday of Unity of Peoples of Kazakhstan
 



2-7 May Boundary control. Rating number 2 

9th May Victory Day
 

May 7 Completion of the spring semester
 

May 9-14 Certification week
 

26 May - 14 June Examination session 

May 28-30 Registration for the fall semester 2019-2020 

academic year 

June 1-20 Registration for the summer semester (for the 

liquidation of academic debt)
 

30 June-31 August Summer vacation 

Summer Semester 

30 June-9 August Summer Semester* 

6 July Day of Astana 

3.University management 

Rector - Candidate of Legal Sciences Tolegen M.A. 

Vice-rector for strategic development and scientific work -  PhD Seralin G.A. 

Vice-rector for educational and methodical work -  D.Sc. Myrzagalieva A.B. 

Vice-rector for educational work -  Ph.D. Rovnyakova I.V. 

Head of Quality Management, Monitoring and Forecasting Department-Alimbekova 

NB 

Head of the Department of academic policy and management of educational programs 



Ph.D. Stebletsova I.S. 

Head of the Department of Organization and Control of the Educational Process -  N. 

Sadirbekova  

Dean of the Faculty of Psychology, Pedagogy and Culture - Ph.D. Kulenova G.B. 

Head of the Department of Music Education - Ph.D.Muzhchil M.D. 

4. General characteristics of the university 

Currently, the University provides training for specialists within the framework of a 

multi-level structure of higher education in accordance with the state license for the 

right to conduct educational activities in the spheres of secondary professional, higher 

and postgraduate professional education without limitation of the validity period: 

- 45 specialties of higher professional education. At the same time, the term of study 

in the undergraduate program is 4 years, on part-time and part-time distance education 

- 3 years, higher education in a reduced form: on the basis of higher education - 2 

years, on the basis of technical and vocational education - 3 years. 

- 30 master's degrees. 

- 3 specialties of doctoral studies 

Currently, the teaching process is carried out at 4 faculties. 

The faculty of psychology, pedagogy and culture includes 5 graduating departments, 

including the Department of Music Education. 

At the Department of Music Education there are well-known performers in the 

Republic of Kazakhstan Nurgozhin AB, Zhunusov U.Zh. and etc.; created such 

creative groups as the mixed choir, the orchestra of Kazakh folk instruments, folklore, 

variety ensembles. The department annually holds the regional contest-festival 

"Talents of the East", in which talented young singers and instrumentalists take part. 

Students and teachers participate in international, republican, regional conferences, 

competitions, festivals, etc., such as the International Internet Festival of Choral 

Music (Moscow), the International Internet Festival "The Planet of Talents", the 

International Festival of Russian Art in Moscow Semipalatinsk, "Delphic Games", 



Republican Olympiad among students of the specialty 5B010600-Musical education, 

etc. The department has a music laboratory studio equipped with the most modern 

equipment. 

5. The list of proposed training programs (including the cost of training) 

1. Undergraduate: 5В010600 - Musical education (tuition fee -443300 tenge) 

6.Procedure (rules) for admission and enrollment to the program 

Persons applying for specialties that require creative preparation, pass creative 

examinations conducted by the admission commissions of the higher educational 

institutions they have chosen. 

For graduates of organizations of general secondary (secondary general) education or 

graduates of educational organizations implementing educational programs of 

technical and professional (primary and secondary vocational), post-secondary 

education, entering the creative specialties, points on the history of Kazakhstan, 

literacy of reading (language of instruction) are taken into account. 

For people entering the creative specialties in related specialties for shortened 

educational programs with an accelerated period of study, points on the mainstream 

discipline are taken into account. 

Reception of applications arriving for delivery of creative examination is carried out 

on a location of the higher educational institutions chosen by them from June, 20th 

till July, 7th. 

Creative exam is conducted from 8 to 13 July. 

Persons applying for specialties requiring creative training, having documents on the 

average (average general) or technical and vocational (primary and secondary 

vocational), after-secondary education, take two creative exams. 



Persons applying for specialties that require creative training in related specialties for 

shortened educational programs with an accelerated period of study, pass one creative 

exam. 

Creative examinations for applicants who have documents on the general average 

(average general) or technical and vocational, post-secondary education, are assessed 

on a 40-point system. 

Creative examination for applicants for related specialties on reduced educational 

programs with an accelerated period of study is assessed on a 20-point scale. 

Persons who have received less than 15 marks on the creative exam (persons who 

have documents on the general average (average general) or technical and vocational, 

post-secondary education) or less than 5 points (persons entering the related 

specialties for shortened educational programs with an accelerated term of study) or 

not appearing on him, to CT to enter and participate in the competition for awarding 

an educational order (educational grant) for this specialty are not allowed. 

ИНФОРМА

ЦИЯ  о 

программах 

обучения 

(Каталог 

курсов) 

General characteristics of training programs 

Undergraduate: 

Graduate of the bachelor degree in specialty 5B010600 - Music education is awarded 

an academic degree "Bachelor of Education" in specialty 5B010600 - Music 

Education. Students are offered 2 specializations: "Music teacher and teacher-

organizer of musical and artistic work" and "Teacher of Music and Art". 

Requirements for admission to the program (competences) 

Applicants to the bachelor's degree 5В010600 - Music education is given 2 creative 

exams. 

Creative exams include a check: 

  - Skills and abilities in the basic musical instrument and vocals; 



- general musical abilities 

On the basic instrument, the entrant must play a program of three works: 

1) polyphony 

2) large form 

3) a play or sketch 

For students who play stringed, folk or wind instruments, the program consists of two 

works on the main instrument (dombra, accordion, accordion) and one piece 

performed on the piano. Verification of vocal data includes the performance of two 

differently composed works with accompaniment (romance, school song). 

Educational and professional goals of the program / the possibility of continuing 

education 

The main educational objectives of the bachelor's program are: 

- Possession of general humanities knowledge in the cycle of general educational 

disciplines: preservation, propaganda and transfer of cultural and historical experience 

of the Kazakh people (Modern history of Kazakhstan); formation of a broad erudition 

and worldview platform (Philosophy); knowledge of languages as a means of 

interethnic communication relationships (Kazakh, Russian, foreign languages); access 

to the Internet and knowledge of the basics of computer knowledge (Information and 

Communication Technologies (in English)); to have an idea of the physical activity of 

a person (physical culture); to be politically competent, to understand the issues of 

economics, sociology and law (Political Science-Sociology, Fundamentals of Law 

and Fundamentals of Economics). 

Program structure with credits (60 ECTS credits per year) 

Annex 1 

Final examination: 

State examination in the specialty 

Writing and defending a thesis (project) or passing the state examinations in two 

major disciplines 



Surname, name, patronymic of lecturers for each discipline 

1) Marina Dmitrievna Men - Ph.D., head of the department. Department of Music-

Theory of Music, Harmony, History of Kazakh Music, Analysis of Musical Works, 

Contemporary Musical Culture, Additional Musical Instrument, Research activity of a 

music teacher, Professional-oriented foreign language. 

2) Nurgozhina Almira Bekkazievna - Candidate of Sciences, Associate Professor - 

Voice Statement, Workshop on the School Song Repertoire, Variety Singing. 

3) Yesyutina Marina Pavlovna, senior lecturer - Solfeggio, History of world music, 

Methods of teaching music, Workshop on the organization of musical extra-curricular 

activities, Performing training. 

4) Ananyev Yury Dmitrievich - Modern musical technologies. 

5) Zhunusov Uathan Zhunusovich, senior lecturer - Performing training, Additional 

musical instrument. 

6) Dyusupova Maira Shakerovna, senior teacher - Performing training, Additional 

musical instrument, Professional Kazakh (Russian) language, Methods of teaching 

music. 

7) Zakiryanova Zhanna Khairullinovna, senior teacher - Performing training, 

performing skills of a music teacher. 

8) Sitnikova Elena Stanislavovna, Candidate of Economic Sciences. -  Fundamentals 

of Economics and Entrepreneurship 

9)  Seilhanova Zhanar Mukhamedollaevna Ph.D., art. Teacher - Fundamentals of 

Economics and Entrepreneurship 

10) Shurshitbai Beibittul, Ph.D.-Political Science-Sociology 

11) Abilmazhina Aray Mautkanovna, teacher - Fundamentals of Law 

12) Bayrencova G.T. - The basics of anti-corruption culture 

13) Duisembaeva SM, Associate Professor - Fundamentals of Law 

14) Saduakasova LK, - Fundamentals of Law 

15) Bukanova Z.Ch., Senior Teacher - Fundamentals of Law 

16) Ramazanova AS, Ph.D. - Law basics 

17) Alimkhan AA, Ph.D. - Kazakh (Russian) language 

18) Fedosova SA, Ph.D. - Foreign language 

19) Kolkutin AM, Ph.D. - Physical Culture 

20) Benesh N.I., Ph.D. - Kazakh (Russian) language 



21) Demchenko LN, Ph.D. - Kazakh (Russian) language 

22) Oscembay AA, Candidate of Historical Sciences - Modern history of Kazakhstan 

23) Dyusenbaeva AT, Ph.D. - Pedagogy 

24) Gubaydulina GN, Ph.D. - Pedagogy, Innovative approaches in education 

25) Dyachuk M.I., Master - Basics of Law 

1. Description of individual disciplines (courses, units) 

2. Annex 2 

Дополнитель

ная 

информация 

для 

студентов 

 

Accommodation / Accommodation - Comfortable Students' House for 1,789 

places, which provides conditions for preparing students for classes and rest - Library, 

Reading Hall. 

- Catering - Timely and high-quality food is provided by the work of 8 dining 

rooms in academic buildings, with a total area of 1240 sq.m. and 390 seats. Notarized 

copies with dining room tenants are attached. 

- Medical services - Medical services for students of the University are carried 

out in the medical center (meets the requirements of the SES and GPA), where the 

first medical aid is provided, medical examinations, preventive measures are carried 

out. There is an agreement on medical care for students and teaching staff with City 

Hospital No. 1 in Ust-Kamenogorsk (a notarized copy of the supplementary 

agreement is attached). Regularly held "Round tables" - meetings of employees of the 

city "Health Center" with students of the University. 

The sanitary control of educational buildings and hostels is controlled by the head of 

the health center, the commandants of the relevant facilities are responsible for 

maintaining these conditions. 

- Student office - the Center for Youth Policy, which is a structural unit of the 

University, uniting the previously created Committee on Youth Affairs and the 

Culture Center, as well as student youth associations: the youth wing of the Nur Otan 

Party, Zhas Otan, the branch of the republican youth organization Alliance students of 



Kazakhstan ", a student detachment of police assistance" Kuran ", student youth labor 

detachments. 

- Conditions for training - Classrooms with interactive equipment - 22 

Specialized cabinets - 53 

Laboratories - 45 

Computer classes - 30 

Computer (linguaphone) class - 2 

Special room for individual lessons (for students specializing in Musical Education) - 

11 

Sports halls - 8 

Swimming laboratory - 1 

Open sports facility - 5 

Special area - 2 

Electronic reading room - 10 

Internet cafe - 1; 

including the specialty "Music Education" has: 

a music studio-laboratory equipped with synthesizers YamahaKB-220, 

YamahaPSR-550, KORGPA-50, electric piano CASIO, mixing consoles SpiritFX-

16.4, Beringer, computers, amplifiers SpiritST-2.3 P, Yamaha, acoustic systems 

Spirit, sound columns EVY, microphones TAKSTARSM -58, SHURESM-58, music 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

center, video, DVD-player 

- classes for classes in the disciplines of performing and musical-theoretical 

cycles, equipped with pianoforte, instruments of the ensemble of Kazakh folk 

instruments, accordions, bayans, wind instruments; 

concert hall (building №5) 

(for complete information, see Information on the University's Laboratory Base 

and Annexes 5 on specialties); 

International programs - more than 60 contracts were concluded with foreign and 

domestic universities on the exchange program. 

- Conditions / base for recreation - There is a recreation center for students 

"Sibinskie lakes", "Bukhtarma reservoir". 

- Conditions / base for sports activities - Sports halls in the main building, in 

buildings №2 and №7 and sports module. 

-  Student associations. 

-  Student detachment of police assistance "Kuran" 

-  the debating club VKG; 

-  Student legal clinic; 

-  choreographic studio "Әlem"; 

-  Folklore Kazakh ensemble; 

-  mixed choir; 

-  variety ensemble; 

-  folklore ensemble "Zabava"; 

-  brass band; 

-  student theater; 

-  teams of KVN faculties; 

- creative association of a genre song; 

- creative association of young poets "Zhas-Kalam". 



 

Appendix 2 

 

1. Title - Fundamentals of Law 

Code-OP-1106 

Type - Ltd. 

Level of the course / discipline - BA 

Year of study- 1 year 

Semester of training - 1 

Number of credits - 2 RK / 3ECTS 

 

The name of the lecturer is Abilmazhina AM, teacher, Duisembaeva SM, associate professor, Saduakasova LK, Bukanova Z.Ch., senior lecturer, 

Ramazanova AS, candidate of medical sciences . 

The purpose of the course: the formation of a legal culture, which refers to the system of values, legal ideas, beliefs, skills and behavior 

stereotypes, legal traditions adopted by members of a certain community (state, religious, ethnic) and used to regulate their activities. 

Prerequisites for the course - "Fundamentals of Law" in the general education school 

Course outline: The rule of law. Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan. Administrative law. Public administration. Local 

representative and executive bodies. Civil law of the Republic of Kazakhstan. Labor Law of the Republic of Kazakhstan. Fundamentals of the legal 

status of man and citizen in the Republic of Kazakhstan. The Criminal Law of the Republic of Kazakhstan. Ecological law of the Republic of 

Kazakhstan. Procedural law of the Republic of Kazakhstan. 

Competencies: 

1. to have an idea of the main elements of legal culture 



2. know the legal aspects of professional activity; the content of the basic concepts of the theory of law and the state; the essence of law, its 

relation to other normative systems; the system of law and the system of legislation; forms of realization of law; general characteristics of the main 

branches of law; 

3.strive for professional growth, broaden your horizons; 

4. to have the skills of applying the acquired knowledge from the field of law in the future practical activity 

5. to be competent in matters of legislation 

 

Recommended reading: 

1. Civil Code of the Republic of Kazakhstan (General and Special Parts) []. - Almaty: Lawyer, 2017. - 352 p. 

2. Land Code of the Republic of Kazakhstan []. - Almaty: Lawyer, 2017. - 136 p. 

3. The Code of the Republic of Kazakhstan on administrative offenses []. - Almaty: Lawyer, 2017. - 

4. Labor Code of the Republic of Kazakhstan []. - Almaty: Lawyer, 2017. 

5. Criminal Code of the Republic of Kazakhstan []. - Almaty: Lawyer, 2017. - 212 with 

6. Ospanov, Kairly Imanalievich. Basics of Law []: [studies. manual] / K. I. Ospanov. - Ed. 5th - Almaty: ZHETI ZHARҒY, 2017. - 328 p. 

7. Nursultan Nazarbayev - Bolashag Baғdar: rukhani zagyru []: articles, interviews, speeches, expert comments and reference and analytical materials / [total. ed. Z. 

K. Shaukenova]. - Astana: KISR under the President of the Republic of Kazakhstan, 2017. - 512 p. 

8. A set of codes of the Republic of Kazakhstan: Tax Code. Labor Code. Business Code []. - Almaty: [b. and.], 2016. 

9. Engibaryan, Robert Vachaganovich. Theory of State and Law []: studies. allowance / R.V. Engibaryan, Yu.K. Krasnov; MGIMO MFA of Russia; International 

Institute of Management. - 2nd ed., Revision. and add. - M.: NORMA, 2015. - 576 p. 

10. Turlaev, A.V. Basics of modern Kazakhstan law (Basis of law) []: study guide / A.V. Turlaev. - 2nd ed., Pererab. and add. - Almaty: Epigraph, 2015. - 186 

seconds 

11. Gabdualiev, Mereke Tlekovich. Basics of Kazakhstan law []: studies. allowance / M.T. Gabdualiyev, R.E. Zhakupov. - Astana: Foliant, 2013. - 208 p. 

Methods of teaching: interactive - work in small groups, presentation, discussion 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Kazakh, Russian. 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) - compulsory preparation for each lesson. 

 



2. Title - Fundamentals of Economics and Entrepreneurship 

Code-OE-1107 

Type - Ltd. 

Level of the course / discipline - BA 

Year of study- 1 year 

Semester of training - 2 

Number of credits - 2 RK / 3ECTS 

The name of the lecturer is Sitnikova ES, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Seilkhanova Zh.M., Candidate of Economic Sciences, 

Art. Teacher 

The aim of the course is to form modern economic thinking among students. 

Prerequisites of the course - "Fundamentals of Economics" in the general education school 

Course outline: The main directions of development of economic theory. The essence of the economy. Public production. Economic system. Property 

relations. Evolution of social production. The product and its properties. Money and their functions. Labor and the economy. Laws of the market. 

Functions of the market. The law of value. The law of money circulation. Inflation. The laws of supply and demand. Market equilibrium. Elasticity of 

demand. The law of competition. Monopoly. The law of diminishing marginal efficiency. Commodity and money market. Their relationship. 

Investment market. The real estate market and land. Stocks and bods market. Labor market. Infrastructure of the market. Tax and budget system. 

Financial, banking, credit system. Exchange system. Currency system. Macroeconomic regulators. The role and functions of the state in a market 

economy. Actual problems of the world economy. 

Competencies: 

1. to have an idea of the main categories and concepts of economic theory 

2. To know the genesis of economic science, the subject, method, functions and tools of economic theory; 

3.strive for professional growth, broaden your horizons; 

4. have the skills to analyze specific economic situations 



5. to be competent in matters of economic policy of the state 

Recommended reading: 

1. Griffin R. U. Management: [oқuliқ] / R U. Griffin. - 12 shi bass. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. KҚamdy ғory, 2018. - 768 bet. - (Ruhani zahagyru. Hana 

humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

2. Kuratko, Donald.F. Kasіpkerlіk: theory, process, practice: [oқuliқ] / DFKuratko. - 10 shy bass. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. Kohamdy қory, 2018. - 480 

bet. - (Ruhani zahagyru. Hana humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

3. Mankew, N.Gregory. Economics: [oқuliқ] / N.G.Menkyu, MPP Taylor. - 4-shі halyaralyқ bass. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. Kohamdy қory, 2018. - 848 

bet. - (Ruhani zahagyru. Hana humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

4. Schwab, Klaus. The industrialized revolution: [o [uliқ] / K. Schwab. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. KҚamdy қory, 2018. - 200 beta. - (Ruhani zahagyru. 

Hana humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

5. Akhmetova, L. M. Osnovy ekonomiki []: studies. allowance / L.M. Akhmetova, E.S. Sitnikova, A.S. Tyulezhanova; M-in education and science of Kazakhstan. - 

Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU Publishing House, 2017. - 132 seconds 

6. Akhmetova, L. М. Economic theory []: studies. allowance / L.M. Akhmetova, E.S. Sitnikova, A.S. Tyulezhanova; M-in education and science of Kazakhstan. - 

Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU Publishing House, 2017 

7. Akhmetova, L. M. Osnovy ekonomiki []: studies. allowance / L.M. Akhmetova, E.S. Sitnikova, A.S. Tyulezhanova; M-in education and science of Kazakhstan. - 

Ust-Kamenogorsk: [b. and.], 2017. - CD-ROM 

8. Akhmetova, L. М. Economic theory []: studies. allowance / L.M. Akhmetova, E.S. Sitnikova, A.S. Tyulezhanova; M-in education and science of Kazakhstan. - 

Ust-Kamenogorsk: [b. and.], 2017 

9. EXPO - 2017: Kazakhstan's modernized breakthrough []: Sat. Materials Intern. scientific prrat. convection / [ed. Z. K. Shaukenova]. - Almaty: KISR under the 

President of the Republic of Kazakhstan, 2017. - 140 p. 

10. Chayzhunusova, Gulsum Zhakiyanovna. Fundamentals of Economics []: studies. for those. and prof. Education / G. Zh. Chayzhunusova. - Astana: Foliant, 2016. 

- 208 p. 

11. Turekulova, D. M. Economic security of the state []: studies. manual / D. M. Turekulova, N. A. Kurmanov. - Almaty: Evero, 2016Methods of teaching: 

interactive - work in small groups, presentation, discussion 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Kazakh, Russian. 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) - compulsory preparation for each lesson. 

 



3. Name - Political Science-Sociology 

Code-Pol -1108 

Type - Ltd. 

Level of the course / discipline - BA 

Year of study- 1 year 

Semester of training - 2 

Number of credits - 3 RK / 5ECTS 

The name of the lecturer is M. Shurshtibay, Ph.D. 

The goal of the course is to form the elements of scientific social thinking and world outlook for the future specialist that will help him overcome the 

influence of stereotypes and comprehend complex phenomena and processes of modern public life, help them to orient themselves in political reality, 

develop a scientific approach to assessing various social and political events and phenomena, to equip with the knowledge necessary for the creative 

solution of their professional problems, the formation of a democratic political culture. 

 Prerequisites of the course - History of Kazakhstan 

Course outline: the object and subject of sociology and political science; sociological perspective and imagination; the main stages in the development 

of sociological and political knowledge; methodology of sociological research; methods of collecting sociological information; society and social 

interactions; social groups, organizations and institutions; social inequality and social stratification; political systems and regimes of our time; the state 

and civil society; political development and modernization; political culture and ideology; development strategy of Kazakhstan until 2050. 

Competencies: 

1. have an idea of the place of political science among other sciences; about the main stages of the development of political science; about political 

science schools and concepts; 

 2. To know the theoretical basis of political science; methods, functions, object, subject of political science; 



key terms of the course 

3. Strive to participate in the tasks of creating conditions for ensuring political stability. 

4. have the skills to analyze the current political situation; 

5.be competent in matters of political development of society 

Recommended reading: 

1. Brinkerhof, David. Nelemettanu Negіzderi: [oқulyқ] / D. Brikherkhov, R. Weits, S. Ortega. - 9 shy bass. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. KҚamdy қory, 2018. 

- 464 bet. - (Ruhani zahagyru. Hana humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

2. Ritzer, George. Уleumettanu theories: [oқuliқ] / D.Ritzer, D.Stepnitski. - 10 shy bass. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. KoҚamdy қory, 2018. - 856 bet. - 

(Ruhani zahagyru. Hana humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

3. Schwab, Klaus. The industrialized revolution: [o [uliқ] / K. Schwab. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. KҚamdy қory, 2018. - 200 beta. - (Ruhani zahagyru. 

Hana humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

4. Harari, Yuval Noah. Sapiens: Adamzattyң қysқasha tarihy [Text] / Yu.N.Harari. - Almaty: Ultty Audarm buryusy. Kғamdy ғory, 2018. - 368 bet. - (Rouhani 

zahagyru). 

5. Tokayev, Kasym-Zhomart Kemelevich. Foreign policy vectors: [in vol.] / K. K. Tokayev. - Almaty: Publishing House "Zhibek Zholy". Volume 3: The nineties of 

the twentieth century. - 2017. - 500 seconds 

6. Hajiyev, Kamaldin Serazhudinovich. 

    Political Science []: studies. manual for universities / KS Gadzhiev. - 2nd ed., Pererab. and add. - M.: Yurayt, 2017. 

7. Latysheva, Valentina Vasilyevna. Sociology and political science []: studies. for acad. Bachelor / V. V. Latysheva. - 2nd ed., Corr. and add. - M.: Yurayt, 2017. 

8. Kukanova, Elena Veniaminovna. Political science and sociology []: studies. for universities / E. V. Kukanova, P. D. Pavlenok. - 2nd ed., Corr. and add. - M.: 

Yurayt, 2017. - 293 p. - 

9. Achkasov, Valery Alekseevich. Ethnopolitology []: studies. for bachelors / V. A. Achkasov. - 2nd ed., Pererab. and add. - M.: Yurayt, 2017. 

10. Kozyrev, Gennady Ivanovich. Fundamentals of sociology and political science []: studies. for nouns prof. Education / G. I. Kozyrev. - 2nd ed., Pererab. and add. 

- M.: FORUM; INFRA-M, 2018. - 271 p. 

11. Sociology. Fundamentals of the general theory []: studies. for universities / otv. ed. G. V. Osipov, L. N. Moskvichev; Acad. learning method. Center RAS-

Moscow State University. M. V. Lomonosov. - 2nd ed., Corr. and add. - M.: NORMA: INFRA-M, 2018. 

12. Puzikov, Mikhail Fedorovich. Fundamentals of political sociology []: studies. manual / MF Puzikov; KazNU them. al-Farabi. - Almaty: Kazakh University, 

2016. - 346 p. 

13. Kravchenko, A. I. Basics of Sociology and Political Science []: a textbook for bachelors / A. I. Kravchenko; Moscow State University M. V. Lomonosov. - M .: 



PROSPECT, 2015. - 352 p. 

14. Kravchenko, A. I. Basics of Sociology and Political Science []: a textbook for bachelors / A. I. Kravchenko; Moscow State University M. V. Lomonosov. - M.: 

PROSPECT, 2015. 

15. Pugachev, Vasily Pavlovich. Introduction to political science []: textbook / V.P. Pugachev, A.I. Soloviev. - 5th ed., Pererab. - M.: KNORUS, 2015. - 520 p. 

16. Soloviev, Alexander Ivanovich. Political Science []: studies. for universities / A.I. Solovyov. - M.: Aspect Press, 2014. - 415 p. 

Methods of teaching: interactive - work in small groups, presentation, discussion 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Kazakh, Russian. 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) - compulsory preparation for each lesson. 

 

4. Title - Training 

Code - IP-1208 

Type - DB KV (OMS) 

Level of the course / discipline - VA 

Year of study- 1 year 

Semester of training - 1-2 

Number of credits -5RK / 9ECTS 

Name - senior teacher Yesyutina Marina Pavlovna 

The purpose of the course: the professional preparation of the future music teacher, the teaching of his methods and methods of playing the musical 

instrument and the management of the choir, the formation of a complex of skills that ensure the ability to convey the ideological and artistic value of 

the musical work independently in the process of conducting and playing a musical instrument, its textural and stylistic features and specificity. 



Prerequisites: Choral conducting, Voice production, Basic musical instrument, Harmony, Solfeggio. 

Course outline: Discipline plays an important role in the education of highly professional specialists, theoretically and practically prepared for choral, 

performing, pedagogical and social and musical activities. In individual lessons in choral conducting, musical instrument, in direct connection with 

other disciplines of the vocal-choral and performing cycles, the pedagogical, performing and research orientation of the student's preparation shapes his 

creative appearance, professional position on the problems of school music education and performing skills of the music teacher. 

Competencies: 

1. to have an idea of the expressive means and possibilities of musical performance; 

2. know 

2.1 history and problems of modern civilization and culture; 

2.2 history of formation and development of professional music education of the Republic of Kazakhstan; 

2.3 history, theory, practice of playing a musical instrument; 

2.4. The history, theory and practice of mastering vocal-choral, conductor skills; 

2.5 traditions of classical and modern orchestral and singing schools; 

2.6 a complex of special musical, theoretical, historical, general scientific disciplines; 

2.7 the basic laws of musical thinking and the creative process; 

2.8 legal, ethical and ethical standards in the sphere of professional activity. 

3. able to put and creatively solve modern scientific and practical tasks of performing arts; To use the acquired knowledge in the organization and 

management of musical collectives; 

4. have the skills of joint concert-performing activities, professional skills, professional communication, solving modern practical problems, 

organizational and managerial activities. 



5.be competent in the field of professional music and pedagogical activity, in matters of professional communication, economics, politics, ecology and 

culture. 

Recommended reading: 

1. Junusov U.ZH. "Dombyram, zhүregimmen үndez ediң ...". - Ust-Kamenogorsk: Shygys Polygraph, 2015 

2. Zhunusov U.ZH. Inzhu (compilation of works for dombra with piano). - Ust-Kamenogorsk: Shygys Polygraph, 2015 

3. Zhunusov U.ZH. Ұrpaқtarғa amanat. - Ust-Kamenogorsk: B.P. Anikin LCD, 2016 

4. Zhunusov U.ZH. Shyғys tolғauy. - Ust-Kamenogorsk, 2017 

5. Zhunusov U.ZH. Reach - Ust-Kamenogorsk, 2017 

6. Dumenko, Anatoly Maksimovich. Pieces for bayan and accordion []: [notes] / A.M. Dumenko. - M.: Vlados, 2015. - 102 p. - (Pedagogical repertoire 

7. Gribkov, Yu. A. Pedagogical repertoire of accordionist (accordionist) []: studies. manual for children's music schools and DSHI / Yu. A. Gribkov. - 

M.: Contemporary music, 2014. - 103 p. 

Teaching methods: practical exercises using musical instruments 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Kazakh, Russian. 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) - the fulfillment of all practical assignments provided for by the course, a positive evaluation 

on the final control 

 

5. Title - Solfeggio 

Code-Sol-1209 

Type - DB KV (OMS) 

Level of the course / discipline - BA 

Year of training- 1 



Semester of training - 1-2 

Number of credits - 3RK / 5 ECTS 

Full name - Yesyutina Marina Pavlovna, Senior Lecturer; 

The purpose of the course: development of musical ear, musical thinking and memory of the future teacher of music. 

Course Prerequisites: "Music" in the general education school 

Course outline (summary): development of musical ear, musical thinking and memory in the amount of training of a music teacher; intonation 

exercises; Singing: a scale of various modes from tonics to tonics, from any step up and down; Tuning for tuning fork; singing steps after adjusting the 

intervals up and down, interval constructions, chords up and down from the sound and in the key, chord constructions in a 3.4-voice simple 

presentation, harmonic modulations, various types of sequencing; rhythmic exercises; rhythmic dictation; rhythmic improvisations; solfedging; musical 

dictation. 

Competencies: 

Professional 

- special - music-theoretical 

- methodical in the field of ways of formation of knowledge, abilities of pupils on musical-theoretical disciplines. 

1. to have an idea about the individual elements of musical speech and their synthesis in musical works 

2. Know 

2.1 3 types of major, 3 kinds of minor, frets of folk music, chromatic scale 

2.2 diatonic intervals, tritons, characteristic intervals, chromatic intervals 

2.3 triads, seventh chords in fret and sound 

2.4 Deviations, modulations 



3.strive for professional growth, development of artistic taste 

4. To have skills of independent, initiative, intellectual activity, strong-willed qualities, creativity, exactingness, self-criticism, perseverance, ability to 

overcome difficulties, etc. 

5. To be competent in matters of free orientation in the ladotonal development of the metrorhythmic structure of melody and polyphonic sounding. 

Recommended reading: 

1. Shevchenko, V. A. Ladovoy solfeggio and the basics of modal improvisation (diatonic) [Text]: teaching method. allowance: [in chch.] / V. A. Shevchenko. - 

Astana: Folio. - Part 1. - 2017. - 136 with: notes. 2 

2. Shevchenko, V. A. Ladovoy solfeggio and the basics of modal improvisation (intonation-intervals) [Text]: the teaching method. allowance: [in chch.] / V. A. 

Shevchenko. - Astana: Folio. - Part 2. - 2017. - 136 with: notes. – 2 

Teaching methods: practical exercises using pianoforte. 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Kazakh, Russian. 

Conditions (requirements) for the training of the specialty (level) - the performance of all practical works provided for by the course, a positive 

evaluation on the final control 

 

6. Title - Statement of voice 

Code - PG-1302 

Type - PD KV (OMS) 

Level of the course / discipline - VA 

Year of study- 1 course 



Semester of training - 1-2 

Number of credits -3РК / 5 ECTS 

Full name - Ph.D., associate professor Nurgozhina A.B. 

The purpose of the course: improving voice data, the formation of singing culture and preparation for the implementation of vocal work in the school. 

Course Prerequisites: "Music" in the general education school 

The brief content of the course: Knowledge of the peculiarities of the singing apparatus and the fundamentals of the vocal technique. Culture of vocal 

performance. A chanting installation. Singing breathing. The singing sound. The main types of vocalization. Liberation and activation of the 

articulatory apparatus. Features of diction in the process of singing. Means of musical expressiveness in singing. Reproduction in the singing of the 

artistic image of the work. Expansion and strengthening of the individual range. Solo singing and singing in the ensemble. Possession of methods of 

working with children's voices. Mastering vocal skills. 

Competencies: 

1. to have an idea about vocal music, its expressive means and possibilities; 

2. know the basics of vocal performance 

2.1 basic concepts, terms relating to vocal performance, vocal performing techniques 

2.2 The most typical features of vocal music of different styles, epochs, national schools, artistic trends 

2.3 repertoire for music lessons and extra-curricular activities 

2.4 methods of working on a musical work. 

3. To strive for professional development growth, emotional responsiveness, artistic taste, and the acquisition of musical and performing freedom. 

4. to have the skills of solo and ensemble performance, reading from the sheet, oral analysis of the vocal work 



5. to be competent in the problems of vocal music and its interpretation, conducting educational and educational activities in the school by means of 

music 

Recommended reading: 

Vocalises 

1. Nurgorzhina A.B. Music reader vocal-pedagogical repertoire for soprano. - Ust-Kamenogorsk, 2017 

2. Semina, L. R. Estradno-jazz vocal: study.-method. manual / L. R. Semin, D. D. Semin; We hold. state un-t them. A. G. andH. G. Stoletov. - Vladimir: VlSU 

Publishing House, 2015. 

3. Collection of the best songs about the Great Patriotic War [] / M-of Education and Science of the Republic of Kazakhstan; EKSU them. S. Amanzholova. - Ust-

Kamenogorsk: [b. and.], 2015. - CD-ROM. 

An exemplary repertoire is the songs of Kazakhstan composers 

High voices 

1. E.Espayev Әлі еесімде 

2. K. Duysekeev Ojladyba, greedy 

3. B. Zhumakaev of Saint-Jean. Mahabbat waltz. Ертіс вальсі 

4.M. Маңғытаев Ақ маржан 

5. N. Tіendiyev Құstar әnі 

Kazakh folk songs 

1. Latipa, Aқdariғa (arr. Hamidi) 

2. Azhazhan (arr. Hamidi) 

Medium and low voices 



1.T. Bazarbaev. Tamas 

2.S. Baiterekov. Қазақстан - қыран дала 

3. B. Zhamayev. Mahabbat waltz 

4.S. Kaldayakov. Arys jasasynda 

5. M. Ilyasov Merekem Sen. 

Folk Songs of Kazakhstan Composers 

1. Aқdariғa. Бір бала. Bіr bidai arpa. Mausimzhan. Көзімніңқасы 

High voices 

Songs, romances of foreign composers 

1.Alyabyev. I loved you 

2.I. Brahms. Lullaby. good evening 

3.L. Beethoven. Magic flower. 

4.P. Bulakhov And there are no eyes in the world 

5.Zh. Vekerlen. Pastorals "Oh, why do not I lawn", etc. 

6. Romans M. Glinka, E. Grieg, A. Gurilev, A. Dargomyzhsky, D. Caccini, W. Mozart, P. Tchaikovsky 

Folk songs in the processing of Lubsky, Balakirev, Rimsky-Korsakov, and others. 

Medium and low voices 

1.I. Haydn. Serenade 



2. A. Gurilev. Guess, my own. 

3. Romans P. Bulakhov, A. Varlamov, M. Glinka, and others. 

4.R.Shuman Evening star. 

5.C. Cui. Autumn. May. Swallow. 

Folk songs 

1. The middle of steep shores. Night. As Vanyusha was going out walking (arr. Sosnov) 

2. I have it in the saddle (ob.Rim.-Kors.) 

3. Buckle (arr. Alexandrova), etc. 

Teaching methods: practical exercises using musical instruments 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Kazakh, Russian. 

Fulfillment of the conditions (requirements) for training a specialty (step) - the fulfillment of all practical tasks provided for by the course - songs of 

Kazakhstan composers, songs of school repertoire, performance of folk songs, arias or romances from works of Russian, Kazakh, foreign vocal classics 

 

7. Title - Performance training 1 

Code - IP-2210 

Type - DB KV (OMS) 

Level of the course / discipline - VA 



Year of study - 2 year 

Semester of training - 3-4 

Number of credits -5RK / 9 ECTS 

Full name of teacher - senior teacher senior teacher Zhunusov K.Zh., senior lecturer Zakiryanova Zh.Kh., senior teacher Dusupova M.Sh. 

The purpose of the course is to deepen the vocational training of the future music teacher, teach him how to play and play the musical instrument and 

manage the choir, form a complex of skills that ensure the ability to convey the ideological and artistic value of the musical work independently in the 

process of conducting and playing the musical instrument, its textural and stylistic features and specifics. 

Course Prerequisites: Music theory, Performing training. 

Course outline: Discipline plays an important role in the education of highly professional specialists, theoretically and practically prepared for choral, 

performing, pedagogical and social and musical activities. In individual lessons in choral conducting, musical instrument, in direct connection with 

other disciplines of the vocal-choral and performing cycles, the pedagogical, performing and research orientation of the student's preparation shapes his 

creative appearance, professional position on the problems of school music education and performing skills of the music teacher. 

Competencies: 

1. to have an idea of the expressive means and possibilities of musical performance; 

2. know 

2.1 history and problems of modern civilization and culture; 

2.2 history of formation and development of professional music education of the Republic of Kazakhstan; 

2.3 history, theory, practice of playing a musical instrument; 

2.4. The history, theory and practice of mastering vocal-choral, conductor skills; 

2.5 traditions of classical and modern orchestral and singing schools; 



2.6 a complex of special musical, theoretical, historical, general scientific disciplines; 

2.7 the basic laws of musical thinking and the creative process; 

2.8 legal, ethical and ethical standards in the sphere of professional activity. 

3. able to put and creatively solve modern scientific and practical tasks of performing arts; To use the acquired knowledge in the organization and 

management of musical collectives; 

4. have the skills of joint concert-performing activities, professional skills, professional communication, solving modern practical problems, 

organizational and managerial activities. 

5.be competent in the field of professional music and pedagogical activity, in matters of professional communication, economics, politics, ecology and 

culture. 

Recommended reading: 

1. Junusov U.ZH. "Dombyram, zhүregimmen үndez ediң ...". - Ust-Kamenogorsk: Shygys Polygraph, 2015 

2. Zhunusov U.ZH. Inzhu (compilation of works for dombra with piano). - Ust-Kamenogorsk: Shygys Polygraph, 2015 

3. Zhunusov U.ZH. Ұrpaқtarғa amanat. - Ust-Kamenogorsk: B.P. Anikin LCD, 2016 

4. Zhunusov U.ZH. Shyғys tolғauy. - Ust-Kamenogorsk, 2017 

5 .. Zhunusov U.ZH. Reach - Ust-Kamenogorsk, 2017 

6. Dumenko, Anatoly Maksimovich. Pieces for bayan and accordion []: [notes] / A.M. Dumenko. - M.: Vlados, 2015. - 102 p. - (Pedagogical repertoire 

7. Gribkov, Yu. A. Pedagogical repertoire of accordionist (accordionist) []: studies. manual for children's music schools and DSHI / Yu. A. Gribkov. - 

M.: Contemporary music, 2014. - 103 p. 

Teaching methods: practical exercises using musical instruments 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Kazakh, Russian. 



Conditions (requirements) for training a specialty (level) - the fulfillment of all practical assignments provided for by the course, a positive evaluation 

on the final control 

 

8. Title - Solfeggio 1 

Code-Sol 1 -2211 

Type - DB KV (OMS) 

Level of the course / discipline - BA 

Year of study - 2 year 

Semester of training - 3-4 

Number of credits - 3RK / 5 ECTS 

Full name of the teacher - Yesyutina Marina Pavlovna, senior teacher; 

The purpose of the course: development of musical ear, musical thinking and memory of the future teacher of music. 

Prerequisites: Solfeggio 

Course outline (summary): development of musical ear, musical thinking and memory in the amount of training of a music teacher; intonation 

exercises; Singing: a scale of various modes from tonics to tonics, from any step up and down; Tuning for tuning fork; singing steps after adjusting the 

intervals up and down, interval constructions, chords up and down from the sound and in the key, chord constructions in a 3.4-voice simple 

presentation, harmonic modulations, various types of sequencing; rhythmic exercises; rhythmic dictation; rhythmic improvisations; solfedging; musical 

dictation. 

Competencies: 

Professional 



- special - music-theoretical 

- methodical in the field of ways of formation of knowledge, abilities of pupils on musical-theoretical disciplines. 

1. to have an idea about the individual elements of musical speech and their synthesis in musical works 

2. Know 

2.1 3 types of major, 3 kinds of minor, frets of folk music, chromatic scale 

2.2 diatonic intervals, tritons, characteristic intervals, chromatic intervals 

2.3 triads, seventh chords in fret and sound 

2.4 Deviations, modulations 

3.strive for professional growth, development of artistic taste 

4. To have skills of independent, initiative, intellectual activity, strong-willed qualities, creativity, exactingness, self-criticism, perseverance, ability to 

overcome difficulties, etc. 

5. To be competent in matters of free orientation in the ladotonal development of the metrorhythmic structure of melody and polyphonic sounding. 

Recommended reading: 

1. Shevchenko, V. A. Ladovoy solfeggio and the basics of modal improvisation (diatonic) [Text]: teaching method. allowance: [in chch.] / V. A. 

Shevchenko. - Astana: Folio. - Part 1. - 2017. - 136 with: notes. 2 

2. Shevchenko, V. A. Ladovoy solfeggio and the basics of modal improvisation (intonation-intervals) [Text]: the teaching method. allowance: [in 

chch.] / V. A. Shevchenko. - Astana: Folio. - Part 2. - 2017. - 136 with: notes. - 2 

Teaching methods: practical exercises using pianoforte. 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Kazakh, Russian. 



Conditions (requirements) for the training of the specialty (level) - the performance of all practical works provided for by the course, a positive 

evaluation on the final control 

 

9. Title - Choral class and workshop with the choir 

Code - HKPRH-2212 

Type - DB KV 

Level of the course / discipline - VA 

Year of study - 2 year 

Semester of training - 3-4 

Number of credits - 3RK / 5 ECTS 

Name - art. teacher Zakiryanova Zh.Kh. 

The purpose of the course: the formation of the creative personality of a qualified musician as a choirmaster teacher, who possesses the methods of 

purposeful vocal-choral education and musical and aesthetic development of schoolchildren, who is able to creatively apply the scientific achievements 

of methods of working with a children's vocal choir in conditions of variability of programs and the integration of methods of musical education. 

Prerequisites: Music theory 

Course outline 

Choirmaster and conductor preparation for work in the secondary school in music lessons and after-hours (choir, ensemble). Knowledge of the basics 

of choral sonority and the management of the choir. Methods of vocal education in the choir. Skills with individual choir members, choral parts, 

common choir. Choral rehearsals and concert performances. Theoretical and methodical preparation of the conductor for independent activity. 

Learning the school repertoire. Methods of working with the school choir. 



Competencies: 

1. to have an idea about choral music, its expressive means, chorus possibilities; 

2. know the basics of the organizational and pedagogical chorus master work 

2.1 different methods of vocal-choral work 

2.2 Regularities in the management of choral performance in the process of rehearsal work by methods of conducting 

2.3 repertoire for working with children's choir in class and in extra-curricular activities 

3. To strive for professional growth in the development of vocal-choral hearing, emotional responsiveness, artistic taste, ability to own one's mental 

state before the audience 

4. to have singing skills in the choir, vocal-choral performing culture, vocal-choral group management 

5.be competent in the problems of vocal choral music and its interpretation. 

Recommended reading: 

1.Stulova G.P. Choral singing: studies. manual for universities / G. P. Stulova.- SPb .: Lan, 2014.- 176 p. 

2. Shaimardanova, TS. Choral studies [Text]: studies. manual / T.S. Shaimardanova; M-in education and science of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: 

Berel: EKSU, 2017. - 171 p. 

3. Zakiryanova, J. H. Methodical recommendations on choral conducting [Text] = Hords conductor pриnіnen әdіstemel_k nuskaular: studies. 

allowance / J. H. Zakiryanova, T. S. Shaimardanova; M-in education and science of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Berel: Publishing house of 

EKSU, 2018. - 109 p. 

Methods of teaching: practical exercises using pianoforte 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Kazakh, Russian. 



Conditions (requirements) for training a specialty (level) - the performance of all practical works provided for by the course, a positive evaluation on 

the final control. 

 

10. Title - Harmony 

Code - G-2213 

Type - DB KV 

Level of the course / discipline - VA 

Year of study - 2 year 

Semester of training - 3-4 

Number of credits -4RK / 7 ECTS 

Name - head. Chair, Ph.D. M.D. Male. 

The purpose of the course: to teach students to understand the deep patterns of musical thinking, to understand the features of tonal-harmonious 

development as the basis of musical form. 

Prerequisites: Music theory 

Course outline: Harmony. Consonance. Chord. Sober and his treatment. Nonacchampion. Harmonization of the melody. Moving the chord. 

Harmonization of the bass. Horse racing thirds. Cadence. Kadansovy kvartsekstakkord. The sextacords are the main triad. Connection of two 

sekstakkordov. Passing and auxiliary quartz-seckords. Passing tertskvartakkord. Dominantnonakkord. Introductory seventh chord. Subdominant of the 

chord. Double dominant. Deviation. Modulation. 

Competencies: 



1. to have an idea of harmony as one of the most important expressive means of music, about the correlation of harmony with other elements of 

expressiveness in the musical art 

2. To know the basic laws of harmonic presentation 

2.1 rules for recording chords in a 4-voice 

2.2 rules for connecting chords 

2.3 Regularities of tonal-harmonic development in a musical work 

3. strive for professional growth, development of artistic taste 

4. Have the skills of beautiful and natural voice, harmonize the melody, create the accompaniment, translate a single-song song for the ensemble or 

choir. 

5. Be competent in practical and theoretical questions of classical harmony. 

Recommended reading: 

Basic 

1. Esyutina, MP Test tasks on the discipline of the musical-theoretical cycle of the specialty 5B01600 - Music education [Text]: studies. manual / M.P. 

Esyutina, M.D. Man; M-in education and science of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Berel VKGU, 2016. - 115 p. 

2. Myagkova S.I. Choosing chords: study guide / S.I. Myagkova; Krasnoyarsk State Institute of Arts. - Krasnoyarsk, 2016. - 36. 

Teaching methods: practical exercises using musical instruments 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for the training of the specialty (level) - the performance of all practical works provided for by the course, a positive 

evaluation on the final control 



 

11. The basics of anti-corruption culture 

Code - OAK-2214 

Type - DB KV (MVVK) 

Level of the course / discipline - BA 

Year of study-2 year 

Semester of training -4 

Number of credits -2RK / 3ECTS 

Teacher's name 

The purpose of the course is to create knowledge, skills and skills in the field of activities carried out by subjects of combating corruption in order to 

preserve and strengthen the system of values reflecting intolerance to corruption, creating zero tolerance for the phenomenon of corruption in the 

student environment. 

Course Prerequisites: Fundamentals of Law. 

Course outline 

The course "The fundamentals of anti-corruption culture" is aimed at studying the concept of anti-corruption culture, mechanisms for improving social 

and economic relations, as conditions for the formation of an anti-corruption culture, legal counteraction to the development of corruption in the 

Republic of Kazakhstan; the study of public administration reforms aimed at combating corruption, the study of the features of the formation of anti-

corruption culture in various social groups, the moral and ethical responsibility for corruption in various spheres, religious norms and values as the 

principles of the anti-corruption culture of society, psychological characteristics of the nature of corruption behavior. 

Competencies: 



1. to have an idea of the main definitions of anti-corruption culture, international and national legislation regulating counteraction to corruption 

2. To know the main approaches to the formation of anti-corruption culture in various social groups, measures of responsibility for corruption offenses 

in various spheres. 

3.Streymatsya to counteract corruption; 

4. To have the skills of recognizing corruption as an element of the sociopolitical life of society in the international and national context, analyzing the 

activities of public authorities, political and public organizations in the field of countering corruption; formation of anti-corruption culture in various 

social environments. 

5.be competent in the field of socio-economic relations. 

Recommended reading: 

1. Bisenғali, L. Major issues in the fight against corruption [Text]: study guide / L. Bisenkali, A. A. Bazilova; KazNU them. Al-Farabi. - Almaty: Kazak University, 

2014. - 110 p. 

2. Anti-corruption: studies. and a workshop for undergraduate / under total. ed. E. V. Okhotskogo .- 2nd ed., Rev.- M.: Yurayt, 2016.- 367 p. 

Methods of teaching: interactive - work in small groups, presentation, discussion 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Russian. 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) - the performance of all practical works provided for by the course, a positive evaluation on 

the final control 

 

12. Title - Religious studies 

Code - Rel-2215 

Type - DB KV (MVVK) 



Level of the course / discipline - BA 

Year of study - 2 year 

Semester of training -4 

Number of credits -3РК / 5ECTS 

Name - head. Akhmetzhanova K., Doctor of Philosophy 

The purpose of the course: to form an understanding of the role of religion in society, to reveal the diversity of forms of religious life. 

Prerequisites: Modern history of Kazakhstan 

Course summary: religion: concept, structure, and functions; history of religions; national religions (Hinduism, Judaism); Buddhism as a world religion; the 

emergence and development of Christianity; basics of Christian doctrine and worship; directions of Christianity; the emergence, development and direction of Islam; 

basics of Muslim dogma and worship; religion in the modern world; freethinking, secularization and clericalization in the modern world and Kazakhstan. 

Competencies: 

1. have an idea about the subject, methods of religious studies, the place of religious studies in the system of sciences, the structure of religious studies, the history of 

the development of this branch of knowledge; 

2. know the content and forms of religious beliefs, cults, institutions, world and regional religions, trends in modern religions, the history of religious denominations 

in Kazakhstan; new religious movements, their history, the criteria for their separation and classification 

3. strive to develop critical thinking; 

4. To have the skills of dialogue on interfaith relations based on the principles of tolerance, patriotism, respect for the traditional values of the peoples of the 

Republic of Kazakhstan; 

5. be competent in matters of the spiritual sphere of society. 

Recommended reading: 

1. Armstrong, Karen. Judaism, Khristandy қ Islam 4000 4000 жyldy іzdenіs: йdaytanu bayans: [oйuliқ] / K.Armstrong. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. 

Kohamdy қory, 2018. - 432 bet. - (Ruhani zahagyru. Hana humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

 



2. Gurevich P.S. Religious Studies: a textbook for bachelors. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2014. 

3. Vasiliev L.S. History of religions. In 2 t. - M .: KDU, 2016 

4. Burova E.E. Trends of a new religiosity in modern Kazakhstan (experience of the socio-humanitarian dimension). Monograph / Ed. ed. Z. K. Shaukenova. 

Almaty: Institute of Philosophy, Political Science and Religious Studies of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2014. 

Methods of teaching: interactive - work in small groups, presentation, discussion 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Russian. 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) - the performance of all practical works provided for by the course, a positive evaluation on 

the final control 

 

13. Title - Modernization of the public consciousness 

Code – MPC 

Type - AМ 

Level of the course / discipline - BA 

Year of study - 2 year 

Semester of training - 4 

Name Seytembetov E.Zh., Ph.D. 

The goal of the course is to give students an idea of the modernization of consciousness as an essential component of the modernization strategy. 

Course Prerequisites: Modern History of Kazakhstan 



Course outline - The need for modernization of public consciousness. Directions and principles of modernization. Specific modernization projects. 

Participation of young people in the implementation of modernization projects. 

Competencies: 

1. to have an idea of global factors, directions, principles of modernization of public consciousness; 

2. know specific projects to modernize public consciousness; 

3.strive to develop critical thinking; 

4. have the skills of personal participation in modernization projects; 

5.be competent in matters of the spiritual sphere of society. 

Recommended reading: 

1.Nazarbayev N.A. A glance into the future: modernization of public consciousness. Http://www.akorda.kz 

2. Modernization of public consciousness. Methodical recommendations for universities. - Astana, 2017 

Methods of teaching: interactive - work in small groups, presentation, discussion 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Russian. 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) - the performance of all practical works provided for by the course, a positive evaluation on 

the final control 

14. Title - Innovative approaches in teaching and learning 

Code - IATL 

Type - AM 

Course / Discipline Level - BA 

Year of study - 3 course 

Semester of study –5 

Number of credits -3РК / 5ECTS 

Full name - Kakiyeva L.Kh., c.p.n., Gubaidulina G.N., c.p. 

The purpose of the course: to give students an idea of modern educational technologies. 



Course Prerequisites: Pedagogy 

Course Outline: Modern learning technology. Problem learning. Concentrated learning. Modular training. Developmental training. Differentiated learning. Active 

(complex) training. Game training. 

Competences: 

1. have an idea of pedagogical innovations; 

2. know innovative technologies in teaching; 

3. strive for professional development; 

4. have the skills of methodical preparation for classes; 

5. be competent in the implementation of educational activities in an educational institution. 

Recommended reading: 

1. Gubaidullina, G. N. New pedagogical approaches to teaching and learning []: studies. manual / G. N. Gubaidullin; Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan; EKSU them. S. Amanzholova. - Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU, 2016. - 261 p. 

2. Matyash, Natalya Viktorovna. Innovative educational technology. Project training []: studies. manual for universities / N.V. Matyash. - 5th ed., Sr. - M.: 

Academy, 2016. - 160 s. - 

3. Zavalko, Nadezhda Aleksandrovna. Modern pedagogical technologies []: [studies. for universities] / N. A. Zavalko, S. G. Sakhariev. - Almaty: Evero, 2015. - 304 

seconds 

4. Kozybai, Anarbek Kozybayuly. New educational technologies [Text]: studies. manual / A.K. Kozybai, R.T. Kaimova. - Astana: Folio, 2015. - 136 seconds 

5. Karmenova, MA. Innovative technologies in education []: teaching and methodical manual / M. A. Karmenova, M. Shoshak, G. B. Sarsengaliyeva; Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan; EKSU them. S. Amanzholova. - Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU, 2015. - 169 p. 

6. Erganova, Natalia Evgenievna. Pedagogical technologies in vocational training []: studies. for universities / N. E. Erganova. - M.: Academy, 2014. - 160 p. 

7. Korovayko, Irina Vladimirovna. Innovative learning technologies in high school []: studies. manual / I. V. Korovayko. - Almaty: [b. and.], 2014. - 232 p. 

8. Omarova, V. K. Innovative approaches in education []: studies. manual / V.K. Omarov; Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan; PSPI. - 

Almaty: [b. and.], 2014. - 248 p. 

9. Shevchuk, E.V. Modern technologies in pedagogical education []: studies. manual / E. V. Shevchuk, N. S. Koleva. - Almaty: [b. and.], 2014. - 130 p. 

10. Specialized educational portal “Innovations in education” [Electronic resource] // http://sinncom.ru 

Teaching methods: interactive - work in small groups, presentation, discussion 

Assessment Methods / Forms - Exam 

Language of instruction: Russian, Kazakh. 

The conditions (requirements) for the training of the specialty (degree) - the implementation of all practical work envisaged by the course, a positive assessment of 

the final control 

 



 

15. Title - Additional musical instrument 

Code - DMI -2303 

Type - PD KV 

Number of credits -3РК / 5 ECTS 

Name - senior teacher Dusupova M.Sh., senior lecturer Zhunusov U. 

The goal of the course is to teach the basic skills of playing an additional musical instrument. 

Prerequisites: Music theory 

Course outline: Mastering the skills and skills of the game on an additional musical instrument or piano. Features of performance on the musical 

instrument being studied. Consecutive and systematic accumulation of techniques for playing the instrument. Method of work in the process of 

mastering a musical work. Independent work on a musical work. Artistic performance of works from the standard program on music. 

Competencies: 

1. to have an idea about instrumental music, its expressive means and possibilities; 

2. know the basics of musical performance 

2.1 Basic concepts, terms relating to musical performance, performing techniques 

2.2 the most typical features of instrumental music of different styles, epochs, national schools, artistic trends 

2.3 repertoire for music lessons and extra-curricular activities 

2.4 methods of working on a musical work. 

3. To strive for professional development growth, emotional responsiveness, artistic taste, and the acquisition of musical and performing freedom. 



4. to have the skills of solo and ensemble performance, reading from the sheet 

5.be competent in the problems of instrumental music and its interpretation, conducting educational and educational activities in the school means of 

music 

Recommended reading: 

1. Junusov U.ZH. "Dombyram, zhүregimmen үndez ediң ...". - Ust-Kamenogorsk: Shygys Polygraph, 2015 

2. Zhunusov U.ZH. Inzhu (compilation of works for dombra with piano). - Ust-Kamenogorsk: Shygys Polygraph, 2015 

3. Zhunusov U.ZH. Ұrpaқtarғa amanat. - Ust-Kamenogorsk: B.P. Anikin LCD, 2016 

4. Zhunusov U.ZH. Shyғys tolғauy. - Ust-Kamenogorsk, 2017 

5. Zhunusov U.ZH. Reach - Ust-Kamenogorsk, 2017 

6. Dumenko, Anatoly Maksimovich. Pieces for bayan and accordion []: [notes] / A.M. Dumenko. - M.: Vlados, 2015. - 102 p. - (Pedagogical repertoire 

7. Gribkov, Yu. A. Pedagogical repertoire of accordionist (accordionist) []: studies. manual for children's music schools and DSHI / Yu. A. Gribkov. - M.: 

Contemporary music, 2014. - 103 p. 

Methods of teaching: practical exercises using pianoforte 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Kazakh, Russian. 

Fulfillment of the conditions (requirements) for the training of the specialty (level) - the fulfillment of all practical tasks provided for by the course - 

the performance of large-scale works, polyphonic plays, various plays by domestic and foreign composers, etudes. 

 

16. Title - Performance training 1 

Code - IP-33213 

Type - DB KV (OMS) 

Level of the course / discipline - VA 



Year of study - 3 year 

Semester of training - 5-6 

Number of credits -4 RK / 7 ECTS 

Name - Dusupova M.Sh., Senior Lecturer, Zhunusov U.Zh., Senior Lecturer, Zakiryaneyova Zh.Kh., Senior Lecturer. 

The purpose of the course: the professional preparation of the future music teacher, the teaching of his methods and methods of playing the musical 

instrument and the management of the choir, the formation of a complex of skills that ensure the ability to convey the ideological and artistic value of 

the musical work independently in the process of conducting and playing a musical instrument, its textural and stylistic features and specificity. 

Prerequisites for the course: 

Course outline: Discipline plays an important role in the education of highly professional specialists, theoretically and practically prepared for choral, 

performing, pedagogical and social and musical activities. In individual lessons in choral conducting, musical instrument, in direct connection with 

other disciplines of the vocal-choral and performing cycles, the pedagogical, performing and research orientation of the student's preparation shapes his 

creative appearance, professional position on the problems of school music education and performing skills of the music teacher. 

Competencies: 

1. to have an idea of the expressive means and possibilities of musical performance; 

2. know 

2.1 history and problems of modern civilization and culture; 

2.2 history of formation and development of professional music education of the Republic of Kazakhstan; 

2.3 history, theory, practice of playing a musical instrument; 

2.4. The history, theory and practice of mastering vocal-choral, conductor skills; 

2.5 traditions of classical and modern orchestral and singing schools; 



2.6 a complex of special musical, theoretical, historical, general scientific disciplines; 

2.7 the basic laws of musical thinking and the creative process; 

2.8 legal, ethical and ethical standards in the sphere of professional activity. 

3. able to put and creatively solve modern scientific and practical tasks of performing arts; To use the acquired knowledge in the organization and 

management of musical collectives; 

4. have the skills of joint concert-performing activities, professional skills, professional communication, solving modern practical problems, 

organizational and managerial activities. 

5.be competent in the field of professional music and pedagogical activity, in matters of professional communication, economics, politics, ecology and 

culture. 

Recommended reading: 

1. Junusov U.ZH. "Dombyram, zhүregimmen үndez ediң ...". - Ust-Kamenogorsk: Shygys Polygraph, 2015 

2. Zhunusov U.ZH. Inzhu (compilation of works for dombra with piano). - Ust-Kamenogorsk: Shygys Polygraph, 2015 

3. Zhunusov U.ZH. Ұrpaқtarғa amanat. - Ust-Kamenogorsk: B.P. Anikin LCD, 2016 

4. Zhunusov U.ZH. Shyғys tolғauy. - Ust-Kamenogorsk, 2017 

5. Zhunusov U.ZH. Reach - Ust-Kamenogorsk, 2017 

6. Dumenko, Anatoly Maksimovich. Pieces for bayan and accordion []: [notes] / A.M. Dumenko. - M.: Vlados, 2015. - 102 p. - (Pedagogical repertoire 

7. Gribkov, Yu. A. Pedagogical repertoire of accordionist (accordionist) []: studies. manual for children's music schools and DSHI / Yu. A. Gribkov. - M.: 

Contemporary music, 2014. - 103 p. 

Teaching methods: practical exercises using musical instruments 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Kazakh, Russian. 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) - the fulfillment of all practical assignments provided for by the course, a positive evaluation 

on the final control 



 

17. Title - Choir Class and Workshop Workshop 1 

Code -CKPR -33212 

Type - DB KV 

Level of the course / discipline - VA 

Year of study - 3 year 

Semester of training - 5-6 

Number of credits - 3RK / 5 ECTS 

Name - art. Teacher Shaimardanova Т.S. 

The purpose of the course: the formation of the creative personality of a qualified musician as a choirmaster teacher, who possesses the methods of 

purposeful vocal-choral education and musical and aesthetic development of schoolchildren, who is able to creatively apply the scientific achievements 

of methods of working with a children's vocal choir in conditions of variability of programs and the integration of methods of musical education. 

Course prerequisites: Choir class and practice of working with the choir 

 Course outline 

Choirmaster and conductor preparation for work in the secondary school in music lessons and after-hours (choir, ensemble). Knowledge of the basics 

of choral sonority and the management of the choir. Methods of vocal education in the choir. Skills with individual choir members, choral parts, 

common choir. Choral rehearsals and concert performances. Theoretical and methodical preparation of the conductor for independent activity. 

Learning the school repertoire. Methods of working with the school choir. 

Competencies: 

1. to have an idea about choral music, its expressive means, chorus possibilities; 



2. know the basics of the organizational and pedagogical chorus master work 

2.1 different methods of vocal-choral work 

2.2 Regularities in the management of choral performance in the process of rehearsal work by methods of conducting 

2.3 repertoire for working with children's choir in class and in extra-curricular activities 

3. To strive for professional growth in the development of vocal-choral hearing, emotional responsiveness, artistic taste, ability to own one's mental 

state before the audience 

4. to have singing skills in the choir, vocal-choral performing culture, vocal-choral group management 

5.be competent in the problems of vocal choral music and its interpretation. 

Recommended reading: 

1.Stulova G.P. Choral singing: studies. manual for universities / G. P. Stulova.- SPb .: Lan, 2014.- 176 p. 

2. Shaimardanova, TS. Choral studies [Text]: studies. manual / T.S. Shaimardanova; M-in education and science of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU, 

2017. - 171 p. 

3. Zakiryanova, J. H. Methodical recommendations on choral conducting [Text] = Hords conductor pриnіnen әdіstemel_k nuskaular: studies. allowance / J. H. 

Zakiryanova, T. S. Shaimardanova; M-in education and science of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Berel: Publishing house of EKSU, 2018. - 109 p. 

Methods of teaching: practical exercises using pianoforte 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Kazakh, Russian. 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) - the performance of all practical works provided for by the course, a positive evaluation on 

the final control. 

 

18. Title - Additional musical instrument 1 



Code - AMI-33314 

Type - PD KV 

Level of the course / discipline - BA 

Year of study - 3 year 

Semester of training - 5-6 

Number of credits -4RK / 7 ECTS 

Name - senior teacher Dusupova M.Sh., senior lecturer Zhunusov U. 

The goal of the course is to teach the basic skills of playing an additional musical instrument. 

Prerequisites: Additional musical instrument 

Course outline: Mastering the skills and skills of the game on an additional musical instrument or piano. Features of performance on the musical 

instrument being studied. Consecutive and systematic accumulation of techniques for playing the instrument. Method of work in the process of 

mastering a musical work. Independent work on a musical work. Artistic performance of works from the standard program on music. 

Competencies: 

1. to have an idea about instrumental music, its expressive means and possibilities; 

2. know the basics of musical performance 

2.1 Basic concepts, terms relating to musical performance, performing techniques 

2.2 the most typical features of instrumental music of different styles, epochs, national schools, artistic trends 

2.3 repertoire for music lessons and extra-curricular activities 

2.4 methods of working on a musical work. 



3. To strive for professional development growth, emotional responsiveness, artistic taste, and the acquisition of musical and performing freedom. 

4. to have the skills of solo and ensemble performance, reading from the sheet 

5.be competent in the problems of instrumental music and its interpretation, conducting educational and educational activities in the school means of 

music 

Recommended reading: 

1. Junusov U.ZH. "Dombyram, zhүregimmen үndez ediң ...". - Ust-Kamenogorsk: Shygys Polygraph, 2015 

2. Zhunusov U.ZH. Inzhu (compilation of works for dombra with piano). - Ust-Kamenogorsk: Shygys Polygraph, 2015 

3. Zhunusov U.ZH. Ұrpaқtarғa amanat. - Ust-Kamenogorsk: B.P. Anikin LCD, 2016 

4. Zhunusov U.ZH. Shyғys tolғauy. - Ust-Kamenogorsk, 2017 

5. Zhunusov U.ZH. Reach - Ust-Kamenogorsk, 2017 

6. Dumenko, Anatoly Maksimovich. Pieces for bayan and accordion []: [notes] / A.M. Dumenko. - M.: Vlados, 2015. - 102 p. - (Pedagogical repertoire 

7. Gribkov, Yu. A. Pedagogical repertoire of accordionist (accordionist) []: studies. manual for children's music schools and DSHI / Yu. A. Gribkov. - 

M.: Contemporary music, 2014. - 103 p. 

Methods of teaching: practical exercises using pianoforte 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Kazakh, Russian. 

Fulfillment of the conditions (requirements) for the training of the specialty (level) - the fulfillment of all practical tasks provided for by the course - 

the performance of large-scale works, polyphonic plays, various plays by domestic and foreign composers, etudes. 

 

19. Title - Workshop on the organization of musical out-of-class work 

Code - PPOMVR-3306 

Type - PD KV 



Level of the course / discipline - VA 

Year of study - 3 year 

Semester of training - 6 

Number of credits -3РК / 5 ECTS 

Full name - Yesyutina MP, Senior Lecturer, M. Dusupova, Senior Lecturer. 

The purpose of the course is to assist in the preparation of future music teachers who are capable of musical and creative work in organizing musical 

entertainment for young people and schoolchildren. 

Tasks of the course in the specialty: 

- promote the aesthetic education of students, 

-to acquaint students with the specifics of working in a discotheque, teach how to use this form in educational work at school 

- to develop practical methods and techniques for guiding the musical instrumental ensemble 

-prepare the organizers of the school musical theater 

- to prepare organizers of a musical drawing room for youth and schoolboys. 

Prerequisites: Pedagogy 

Course outline: Features of the development of modern culture and art. Fundamentals of youth leisure and development of disco movement. Basic 

principles of disco management. The method of developing a disco program. Musical and creative activity of the leading disco. Technical equipment of 

the disco. Music, plastic and choreography in the disco. The main stages of the development of variety vocal-instrumental music-making. Organization 

and educational work in the school vocal and instrumental ensemble. The specific arrangement for VIA. Methods and forms of rehearsals. Preparation 

of variety concert performance. School musical theater. Tradition and innovation. Pedagogical basis of direction. Formation of the fundamentals of 

practical direction. The method of organizing musical theater in school. Techniques for preparing and holding a music room. Methods of preparation 

and holding of the competition of musical performance (karaoke) 



Competencies: 

1. to have an idea about the peculiarities of the implementation of musical and aesthetic education in conditions of extracurricular work 

2. Theoretical and practical basis for conducting extra-curricular activities 

2.1 carrying out of a disco 

2.2 Vocal and instrumental music making 

2.3 school music theater 

2.4.The Music Room 

2.5 music performance competitions 

3.strive for professional growth, development of creative thinking 

4. Have the skills to create scenarios for events, conduct rehearsals. 

5. to be competent in the issues of modern youth culture 

Methods of teaching: practical exercises using new innovative technologies. 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Russian. 

Conditions (requirements) for the training of the specialty (level) - the performance of all practical works provided for by the course, a positive 

evaluation on the final control 

Recommended reading: 

1. Kupriyanov, Boris Viktorovich. 

     Methods of organizing leisure activities. Role play []: pract. manual for SPO / B. V. Kupriyanov, O. V. Minovskaya, L. S. Ruchko. - 2nd ed., Corr. 



and add. - M.: Yurayt, 2017. - 264 p. - 

2. Sumin, Tatiana Grigorievna. Methods of educational work []: studies. for universities / T. G. Sumin. - M.: Academy, 2014. - 192 with 

3. Osenneva, M.S. Theory and methods of musical education [Text]: studies. for universities / M. S. Osenneva. - 3rd ed., Sr. - M.: Academy, 2014. - 

272 p. 

 

20. Title - Workshop on the school song repertoire 

Code - PShPR3307 

Type - PD KV 

Level of the course / discipline - VA 

Year of study- 3 courses 

Semester of training - 6 

Number of credits -3РК / 5ECTS 

Name - senior teacher Nurgozhin A.B. Ph.D., associate professor, senior lecturer Zakiryanova Zh.Kh. 

The purpose of the course: the formation of students' skills and habits, allowing wider use of voice and instrument in future practical activities. 

Prerequisites: Voice setting, Basic musical instrument, Optional musical instrument 

Course outline 

Sketch acquaintance with the song. Acquaintance with the authors of songs. Work on the melody of the song: solfeging, purity intonation, phrasing, 

vocal pronunciation of the lyrics, expressive performance. Work on the accompaniment: reading from the sheet, the game in accordance with the 

author's interpretation. Accompanying: own performance, soloist, as well as a group of performers or a choir. Artistic performance of the song by heart 

to your own accompaniment. Selection by ear of the melody of the song. Transposition 



Competencies: 

1. to have an idea about the peculiarities of the management of the vocal-choral work of students in the process of their musical education and training 

in music lessons; 

2. know the basics of work on the works of the school repertoire 

2.1 features of vocal-choral work in school 

2.2 methods of comprehension of the vocal-choral composition and its interpretation 

2.3 works of the school repertoire 

3. To strive for professional growth in the development of vocal-choral hearing, emotional responsiveness, artistic taste 

4. Have playing skills on a musical instrument, reading from a sheet and transposing, singing to your own accompaniment; selection by ear of the 

melody and accompaniment of the songs of the school repertoire 5. to be competent in questions of the song school repertoire and its interpretation. 

Recommended reading: 

1. Collection of the best songs about the Great Patriotic War [] / M-of Education and Science of the Republic of Kazakhstan; EKSU them. S. Amanzholova. - Ust-

Kamenogorsk: [b. and.], 2015. - CD-ROM. 

2. Music []: music repertory for teachers 2 cl. obshcheobrazovat. wk / [comp. E. B. Gorchakova, T. B. Pleshakova]. - Almaty: Almatykin, 2017. - 64 p. : 

3. Music []: studies. for 5 cl. obshcheobrazovat. wk / Sh. B. Kulmanova [et al.]. - Almaty: Atamura, 2017. - 112 p. 

4. Music []: music reader for teachers of 5th grade. obshcheobrazovat. wk / status Sh. B. Kulmanova [et al.]. - Almaty: Atamura, 2017. - 72 p. 5. Kulmanova, 

Sholpan Buribaevna. Music []: audio-video reader on the subject "Music" for 5 cl. obshcheobrazovat. wk / Sh. B. Kulmanova, B. R. Suleimenova, N. B. Mirmanov. - 

Almaty: Atamura, 2017. 

Teaching methods: practical exercises using pianoforte. 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Kazakh, Russian. 



Fulfillment of conditions (requirements) for training a specialty (step) - active participation in all practical exercises, daily self-preparation, visiting of 

concert events recommended by the teacher. 

 

21. Title - History of World Music 

Code -IMM-3205 

Type - DB KV 

Level of the course / discipline - BA 

Year of study - 3 year 

Semester of training - 5-6 

Number of credits -3РК / 5 ECTS 

Name - art. teacher Еsyutina М.P. 

The purpose of the course: the study in historical and chronological order of phenomena, the creative heritage of composers of the world classics of the 

past and modern times; the creation in students of the notion of musical art as a historically developing phenomenon, inextricably linked with the 

socio-historical process. 

Prerequisites: The history of Kazakh music 

Course outline 

Musical art of antiquity. Musical art of the Middle Ages. Musical culture of the Renaissance. Western European music 17-18 centuries: opera, 

instrumental music, Viennese classicism. Romanticism in music. Realism in Russian music. Italian opera verism. French Impressionism. Music of the 

Scandinavian countries. Music of the 20th century. Modernist trends in music. Pop music. Music for children and young people. 

Competencies: 



1. Have an idea of the musical historical process as a holistic phenomenon. 

2. To know about the peculiarities of the development of world music and the comprehension of these questions in musicology 

2.1. know the historical patterns of formation, development and social conditioning of various genres of classical music 

2.2. to know about the life and creative path of composers; 

2.3. to know the most valuable for the aesthetic education of youth samples of classical music 

3. strive for professional growth, development of artistic and aesthetic taste 

4. have the skills to determine by ear the works of world classics and their analysis; 

5. Be competent in the promotion of serious music among young people. 

Recommended reading: 

Basic 

1. Men, MD The Essence of Music [Text]: studies. manual / M. D. Man; Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan; VKGU. - Ust-

Kamenogorsk: Berel: EKSU Publishing House, 2015. - 129 p. 2. Esyutina, M.P. Test tasks on musical and historical disciplines [Text]: studies. manual / M.P. 

Esyutina, M.D. Man; M-in education and science of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Berel VKGU, 2018. - 118 p. 

3. Harari, Yuval Noah. Sapiens: Adamzattyң қysқasha tarihy [Text] / Yu.N.Harari. - Almaty: Ultty Audarm buryusy. Kғamdy ғory, 2018. - 368 bet. - (Rouhani 

zahagyru). - ISBN 9786017943264: 3850.70 Tg 

Teaching methods: lecturing using new innovative technologies. 

Methods / assessment forms - exam, quizzes, testing 

Language of instruction: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for teaching a specialty (level) - attending all classes, listening to all the works studied in the course, acquaintance with the 

works of musicologists, philosophers, composers, dedicated to musical historical issues. 



Переводчик Google для бизнеса –Инструменты переводчикаПереводчик сайтов 

 

22. Title - Choir Class and Workshop with the Choir 

Code - HKPRH-4217 

Type - DB KV 

Level of the course / discipline - VA 

Year of study - 4 year 

Semester of training - 7 

Number of credits - 3RK / 5 ECTS 

Name - art. teacher Zakiryanova Zh.Kh. 

The purpose of the course: the formation of the creative personality of a qualified musician as a choirmaster teacher, who possesses the methods of 

purposeful vocal-choral education and musical and aesthetic development of schoolchildren, who is able to creatively apply the scientific achievements 

of methods of working with a children's vocal choir in conditions of variability of programs and the integration of methods of musical education. 

Course Prerequisites: Fundamentals of Music Theory 

Course outline 

Choirmaster and conductor preparation for work in the secondary school in music lessons and after-hours (choir, ensemble). Knowledge of the basics 

of choral sonority and the management of the choir. Methods of vocal education in the choir. Skills with individual choir members, choral parts, 

common choir. Choral rehearsals and concert performances. Theoretical and methodical preparation of the conductor for independent activity. 

Learning the school repertoire. Methods of working with the school choir. 

Competencies: 



1. to have an idea about choral music, its expressive means, chorus possibilities; 

2. know the basics of the organizational and pedagogical chorus master work 

2.1 different methods of vocal-choral work 

2.2 Regularities in the management of choral performance in the process of rehearsal work by methods of conducting 

2.3 repertoire for working with children's choir in class and in extra-curricular activities 

3. To strive for professional growth in the development of vocal-choral hearing, emotional responsiveness, artistic taste, ability to own one's mental 

state before the audience 

4. to have singing skills in the choir, vocal-choral performing culture, vocal-choral group management 

5.be competent in the problems of vocal choral music and its interpretation. 

Recommended reading: 

1.Stulova G.P. Choral singing: studies. manual for universities / G. P. Stulova.- SPb .: Lan, 2014.- 176 p. 

2. Shaimardanova, TS. Choral studies [Text]: studies. manual / T.S. Shaimardanova; M-in education and science of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU, 

2017. - 171 p. 

3. Zakiryanova, J. H. Methodical recommendations on choral conducting [Text] = Hords conductor pриnіnen әdіstemel_k nuskaular: studies. allowance / J. H. 

Zakiryanova, T. S. Shaimardanova; M-in education and science of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Berel: Publishing house of EKSU, 2018. - 109 p. 

Methods of teaching: practical exercises using pianoforte 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Kazakh, Russian. 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) - the performance of all practical works provided for by the course, a positive evaluation on 

the final control 

 



 

24. Title - Contemporary Music Technologies 

Code - SMT -4303 

Type - PD KV 

Level of the course / discipline - BA 

Year of study - 4 year 

Semester of training - 7 

Number of credits -3РК / 5 ECTS 

Name - art. teacher Ananyev Yu.D. 

The purpose of the course is to master students in music and computer technologies. Prerequisites: Basic musical instrument, Additional musical 

instrument. 

Course outline 

Acquaintance with musical equipment. Basics of working with a computer. Setting up and connecting external audio sources. Record and save sound 

in your computer in different formats. Acquaintance with the note editor FINALE. Work with SOUND FORGE music program. MIDI system and 

arrangement on synthesizers. MIDI and sound update programs in CUBASE. Virtual embedded sound processing modules. Sound Effects in 

CUBASE. 

Competencies: 

Competencies 

1. to have an idea about the use of music and computer technologies in the activity of a music teacher 

2. To know the historical, theoretical and practical foundations of the application of music and computer technologies; 



2.1 historical and theoretical aspects of the use of music in music and computer technology 

2.2 structure, varieties and capabilities of music and computer technology 

3.strive for professional growth, development of creative thinking 

4.How to write phonogram skills, create your own compositions, create arrangements, digital sound recording 

5.be competent in the field of modern music technology 

Recommended reading: 

1.Pyryazeva E.N. Features of the musical development of schoolchildren in the process of mastering and applying sound engineering skills in creative 

activities. / Art Pedagogy. - 2018. - №4. - http://www.art-education.ru/ 

2. Apasov A.A. Digital technologies as a means of forming generalized methods of students' actions in the process of musical creativity. // Pedagogics 

of art. - 2015. - №1 - http://www.art-education.ru 

Teaching methods: practical exercises using a synthesizer. 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Russian. 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) - the performance of all practical works provided for by the course, a positive evaluation on 

the final control. 

 

25. Title - Variety singing 

Code - EP-4304 

Type - PD KV 

Level of the course / discipline - VA 



Year of study - 4 year 

Semester of training - 7 

Number of credits -3РК / 5 ECTS 

Full name - Nurgozhina AB, Ph.D., Associate Professor 

The purpose of the course: improving voice data, the formation of singing culture and preparation for the implementation of vocal work in the school. 

Course Prerequisites: Voice Statement 

The brief content of the course: Formation and improvement of practical skills of singing voice formation under the guidance of a teacher - vocalist. 

Arming students with vocal pedagogical knowledge for developing pop singing. Singing a pop song to a phonogram. Singing of a variety song under 

own accompaniment on a piano. Singing a children's song under a phonogram. Training methods of working with children's voices. Preparation of 

multimedia presentation about the creative activity of the stars of foreign and Kazakhstan variety. 

Competencies: 

1. to have an idea about variety music, its expressive means and possibilities; 

2. know the basics of variety performance 

2.1 basic concepts, terms relating to variety performance, variety performing techniques 

2.2 The most typical features of variety music 

2.3 repertoire for music lessons and extra-curricular activities 

2.4 methods of working on a musical work. 

3. To strive for professional development growth, emotional responsiveness, artistic taste, and the acquisition of musical and performing freedom. 

4. to have skills of singing voice formation on the basis of proper breathing, optimal use of registers and conscious regulation of the articulatory 

apparatus. 



5. to be competent in pop-songing, methods of working with children's voices 

Recommended reading: 

1.Syomin, L.R. Pop-jazz vocal: studies. Method. manual / L. R. Semin, D. D. Semin; We hold. state un-t them. A. G. andH. G. Stoletov. - Vladimir: 

VlSU Publishing House, 2015. 

2. Polyakov A. S. Methods of teaching pop singing. Express course / A. S. Polyakov. - M.: LLC “Publishing house“ Consent ”, 2015. 

Fulfillment of the conditions (requirements) for training a specialty (level) - compulsory preparation for each lesson is mandatory; compliance with 

voice hygiene. 

Methods of teaching: practical exercises using new innovative technologies. 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Kazakh, Russian. 

Conditions (requirements) for the training of the specialty (level) - compulsory preparation for each lesson; compliance with voice hygiene. 

 

26. Title - Contemporary Musical Culture 

Code - SMK-4305 

Type - PD KV (MVOS) 

Level of the course / discipline - VA 

Year of study - 4 year 

Semester of training - 7 

Number of credits -3РК / 5 ECTS 



Name - Male MD, Ph.D. 

The purpose of the course: the study of the laws of development and the most striking phenomena of musical culture of the 20-21 century 

Prerequisites for the course: History of Kazakh Music, History of World Music 

Course outline: The main musical and artistic trends in the culture of the 20-21 century. The development of major musical genres - operas, 

symphonies, cantatas, oratorios, etc. - in the modern era. Domestic music culture of the 20-21 century. Modern musical culture of near and far abroad. 

Creativity of the largest representatives of modern culture: Zhubanova, Rakhmadiev, Kuzhamyarov, Prokofiev, Shostakovich, Khachaturian, Sviridov, 

Shchedrin, Gershwin, Vila-Lobos, Webber, etc. 

Competencies: 

1. Have an idea about the laws of the development of musical art in the modern era. 

2. To know about the features of the development of modern music and the comprehension of these questions in musicology 

2.1. know the genre and style of contemporary music 

2.2. to know about the life and creative path of contemporary composers; 

2.3. know the most valuable for the aesthetic education of youth samples of contemporary music 

3. strive for professional growth, development of artistic and aesthetic taste 

4. to have the skills to determine by ear the works of modern music and their analysis; 

5. Be competent in the promotion of serious music among young people. 

Recommended reading: 

1. Esyutina MP, Men MDTesty on musical and historical disciplines. –U-K, 2018 

2. Okhalova I. Russian musical literature. Issue 5. - M., 2015 

3. Conversations with Alfred Schnittke. - M .: Publishing House 



"Classic-XX1", 2014. 

4.Rayskin I. Symphonies of common destiny. - Druckerei Hachenburg GmbH, Hachenburg, 2015 

Teaching methods: lecturing using new innovative technologies. 

Methods / assessment forms - exam, quizzes, testing 

Language of instruction: Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for teaching a specialty (level) - attending all classes, listening to all the works studied in the course, acquaintance with the 

works of musicologists, philosophers, composers, dedicated to musical historical issues. 

 

27. Title - Analysis of musical works 

Code - AMP-3209 

Type - DB KV (OMS) 

Level of the course / discipline - BA 

Year of study - 3 year 

Semester of training -6 

Number of credits -3РК / 5ECTS 

Name - head. Chair, Ph.D. M.D. Male. 

The purpose of the course: to teach students to analyze musical works in the unity of their content and form. 

Prerequisites: Music theory, Harmony 

Course outline 

The concept of musical form. Elements of musical language and forms. Melody. Lad. Harmony. Metrorhythm. Polyphony. Functions of parts of the 

form. Types of presentation. Principles of development and form-building. Period and its types. Simple forms: two-part, three-part. Complex three-part 

form. Variational form and its typical properties. Rondo and its basic principles. Sonata form and its structure. Rondo Sonata. Cyclic forms. 

Competencies: 

1. to have an idea of the content of the musical work and the means of its expression, of the form as one of the most important means of musical 

expressiveness 



2. Know 

2.1 basic musical expressive means and types of their interaction 

2.2 typical musical forms 

3.strive for professional growth, development of artistic taste 

4. have the skills of a holistic analysis of musical works 

5. to be competent in the problems of the structure of musical works 

Recommended reading: 

1. Esyutina MP, Men MD Test assignments in the musical and theoretical disciplines. - V-C, 2017 

2. Muzhchil , MD The Essence of Music [Text]: studies. manual / M. D. Man; Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan; 

VKGU. - Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU, 2015. - 129 p. 

Teaching methods: practical classes, involving the analysis of works in typical musical forms 

Methods / assessment forms - examination 

Language of instruction: Russian. 

Conditions (requirements) for the training of a specialty (level) - the performance of all practical works provided for by the course, a positive 

evaluation on the final control 

 

 

5В010600-Music education 

Structure of the 2018 Recruitment Program (1st year) 

The cycle 

of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of the discipline Number 

of ECTS 

loans 

Semester 

OOD OK SIK 1101 The modern history of Kazakhstan. 5 1 ET 



OOD OK Fil 2102 Philosophy 

 

5 2 

OOD OK 
IYa 1103 

Foreign language. 

 
10 

1,2 

OOD OK K(R)Yа 1104 Kazakh (Russian) language. 

 

10 1,2 

OOD OK IKT 1105 

 

Information and communication 

technologies (in English) 

5 2 

ООD КV OP - 1106 Law basics 3 1 

ООD КV OE-1107 Fundamentals of Economics and 

Entrepreneurship 

3 2 

ООD КВ PS-1108 Political Science-Sociology 5 2 

DB OK TM 1201 Theory of Music 3 1-2 

DB OK Ped-2202 Pedagogy. 5 3 

DB OK 
Psi  2203 

Psychology and development of man. 

 

5 3 

DB OK 
IKM 2204 

The history of Kazakh music. 

 

7 3-4 

DB OK MPM Methods of teaching music. 5 5 



3205  

DB OK 
PK(R)Ya 3206 

Professional Kazakh (Russian) language 

 

3 5 

DB OK POIYa 

3207 

Professionally-oriented foreign language 

 

3 5 

DB KV IP-1208 Performing training 5 1-2 

DB KV Sol -1209 Solfeggio  3 1-2 

DB KV IP1 -2210 Performing training 8 3-4 

DB KV Sol1 -2211 Solfeggio 1 5 3-4 

DB KV HKPRH -2212 Choral class and practical work with the 

choir 

 

5 3-4 

DB KV Gar -2213 Harmony 

 

4 3-4 

DB KV OAK -2214 

 

 

The fundamentals of anti-corruption 

culture 

 

3 4 

DB KV IDPM-2215 Research activity of a music teacher 5 4 



 

 

DB KV IP2 -3216 Performing training 2 1,2 5-6 

DB KV HKPRH1 -

3217 

 

 

Choral class and practical work with the 

choir 1 

5 5-6 

DB KV IМM -3218 

 

 

History of world music 7 6 

DB KV AMP-3219 

 

 

Analysis of musical works 5 6 

DB KV HKPRH -4220 Choral class and practical work with the 

choir 2 

7 7 

AP OK IMUM 4301 Performing mastery of a music teacher 

(Basic musical instrument) 

3 7 

AP OK IMUM 4301 Performing mastery of the teacher of music 

(conducting by a chorus) 

5 7 



PD KV  

PG -1302  

Voice training 5 1 

PD KV DMI -2303 

 

 

Additional musical instrument 3 3-4 

PD KV DMI1-3304 

 

 

Additional musical instrument 9 5-6 

PD KV PShPR -3305 

 

Workshop on the school song repertoire 

 

7 5 

PD KV PPOMVR -

3306 

Workshop on the organization of musical 

out-of-class work 

 

5 6 

PD KV SMT -4307 

 

 

Modern musical technologies 5 7 

PD KV OKA -4307  

Fundamentals of computer arrangement 

5 7 

PD KV EP -4308 Variety singing 5 7 



 

 

PD KV Hor -4308 

 

dance 5 7 

PD KV SMK -4309 

 

 

The modern musical culture 5 7 

PD KV TII -4309 

 

 

Theory and History of Art 5 7 

DM IPO Innovative approaches in teaching and 

learning 

5 5 

DM FK Physical Culture 14 1-4 

DM OIK Bases of information culture 1 1 

DM MOS Modernization of the public consciousness 3 4 

MP Uch Educational practice. 1 2 

MP PP(N) Pedagogical practice (continuous) 1 2 

MP PPs(N) Psychological and pedagogical practice 2 3-4 



(continuous) 

MP 
UVPP(N) 

Teaching and educational pedagogical 

practice (continuous) 

4 5-6 

MP P (P) The production (pedagogical) 11 8 

MP PD Undergraduate practice. 1 8 

 

MFE 

NZDRSGEDP

D 

Writing and defending a thesis (project) or 

passing the state examinations in two 

major disciplines 

3 8 

MFE GES State examination in the specialty 2 8 

 

 

 

 

 

 

Structure of the 2017  Recruitment Program (2 year) 

The cycle 

of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of the discipline Number 

of ECTS 

loans 

Semester 

OOD OK SIK 1101 The modern history of Kazakhstan. 5 1 ET 



OOD OK Fil 2102 Philosophy 

 

5 2 

OOD OK 
IYa 1103 

Foreign language. 

 
10 

1,2 

OOD OK K(R)Yа 1104 Kazakh (Russian) language. 

 

10 1,2 

OOD OK IKT 1105 

 

Information and communication 5 2 

ООD КV OP - 1106 technologies (in English) 3 1 

ООD КV OE-1107 Law basics 3 2 

ООD КВ PS-1108 Fundamentals of Economics 5 2 

DB OK TM 1201 Political Science-Sociology 3 1-2 

DB OK Ped-2202 Theory of Music 5 3 

DB OK Psi  2203 Pedagogy. 5 3 

DB OK 
IKM 2204 

Psychology and development of man. 

 

7 3-4 

DB OK MPM 

3205 

The history of Kazakh music. 

 

5 5 



DB OK 
PK(R)Ya 3206 

Methods of teaching music. 

 

3 5 

DB OK POIYa 

3207 

Professional Kazakh (Russian) language 

 

3 5 

DB KV IP-1208 Professionally-oriented foreign language 

 

5 1-2 

DB KV Sol -1209 Performing training 3 1-2 

DB KV IP1 -2210 Solfeggio  8 3-4 

DB KV Sol1 -2211 Performing training 5 3-4 

DB KV HKPRH -2212 Solfeggio 1 5 3-4 

DB KV Gar -2213 Choral class and practical work with the 

choir 

 

4 3-4 

DB KV OAK -2214 

 

 

The fundamentals of anti-corruption 

culture 

 

3 4 

DB KV IDPM-2215 Research activity of a music teacher 

 

5 4 



 

DB KV IP2 -3216 Performing training 2 1,2 5-6 

DB KV HKPRH1 -

3217 

 

 

Choral class and practical work with the 

choir 1 

5 5-6 

DB KV IМM -3218 

 

 

History of world music 7 6 

DB KV AMP-3219 

 

 

Analysis of musical works 5 6 

DB KV HKPRH -4220 Choral class and practical work with the 

choir 2 

7 7 

AP OK IMUM 4301 Performing mastery of a music teacher 

(Basic musical instrument) 

3 7 

AP OK IMUM 4301 Performing mastery of the teacher of music 

(conducting by a chorus) 

5 7 

PD KV  Voice training 5 1 



PG -1302  

PD KV DMI -2303 

 

 

Additional musical instrument 3 3-4 

PD KV DMI1-3304 

 

 

Additional musical instrument 9 5-6 

PD KV PShPR -3305 

 

Workshop on the school song repertoire 

 

7 5 

PD KV PPOMVR -

3306 

Workshop on the organization of musical 

out-of-class work 

 

5 6 

PD KV SMT -4307 

 

 

Modern musical technologies 5 7 

PD KV OKA -4307  

Fundamentals of computer arrangement 

5 7 

PD KV EP -4308 Variety singing 5 7 



 

 

PD KV Hor -4308 

 

dance 5 7 

PD KV SMK -4309 

 

 

The modern musical culture 5 7 

PD KV TII -4309 

 

Theory and History of Art 5 7 

DM IPO Innovative approaches in teaching and 

learning 

5 5 

DM FK Physical Culture 14 1-4 

DM OIK Bases of information culture 1 1 

MP Uch Educational practice. 1 2 

MP PP(N) Pedagogical practice (continuous) 1 2 

MP 
PPs(N) 

Psychological and pedagogical practice 

(continuous) 

2 3-4 

MP 
UVPP(N) 

Teaching and educational pedagogical 

practice (continuous) 

4 5-6 



MP P (P) The production (pedagogical) 11 8 

MP PD Undergraduate practice. 1 8 

 

MFE 

NZDRSGEDP

D 

Writing and defending a thesis (project) or 

passing the state examinations in two 

major disciplines 

3 8 

 

MFE 

GES State examination in the specialty 2 8 

 

 

 

Structure of the 2016 Recruitment Program (3 year) 

The cycle 

of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of the discipline Number 

of ECTS 

loans 

Semester 

OOD OK SIK 1101 The modern history of Kazakhstan. 5 1ГЭ 

OOD OK Fil 2102 Philosophy 5 2 

OOD OK IYa 1103 Foreign language 10 1,2 

OOD OK K(R)Yа 1104 Kazakh (Russian) language. 10 1,2 

OOD OK IKT 1105 

 

Information and communication 

technologies (in English) 

5 2 

ООD КV OP - 1106 Law basics 3 1 



ООD КV OE-1107 Fundamentals of Economics 3 2 

ООD КV PS-1108 Political Science-Sociology Political 

Science-Sociology 

5 2 

DB OK TM 1201 Theory of Music 3 1-2 

DB OK Ped-2202 Pedagogy. 5 3 

DB OK Psi  2203 Psychology and development of man. 5 3 

DB OK IKM 2204 The history of Kazakh music. 7 3-4 

DB OK MPM 

3205 
Methods of teaching music. 

5 5 

DB OK PK(R)Ya 3206 Professional Kazakh (Russian) language 3 5 

DB OK POIYa 

3207 

Professionally-oriented foreign language 3 5 

DB KV IP-1208 Performing training 

 

5 1-2 

DB KV Sol -1209 Solfeggio  3 1-2 

DB KV IP1 -2210 Performing training 1 

 

8 3-4 

DB KV Sol1 -2211 Solfeggio 1 

 

5 3-4 



DB KV HKPRH -2212 Choral class and practical work with the 

choir 

 

5 3-4 

DB KV Gar -2213 Harmony 

 

4 3-4 

DB KV OAK -2214 

 

 

The fundamentals of anti-corruption 

culture 

3 4 

DB KV IDPM-2215 Research activity of a music teacher 5 4 

DB KV IP2 -3216 Performing training 2 1,2 5-6 

DB KV HKPRH1 -

3217 

 

 

Choral class and practical work with the 

choir 1 

5 5-6 

DB KV IМM -3218 

 

 

History of world music 

 

7 6 

DB KV AMP-3219 

 

Analysis of musical works 

 

5 5 



 

DB KV HKPRH -4220 Choral class and practical work with the 

choir 2 

 

7 7 

AP OK IMUM 4301 Performing mastery of a music teacher 

(Basic musical instrument) 

3 7 

AP OK IMUM 4301 Performing mastery of the teacher of music 

(conducting by a chorus) 

5 7 

PD KV  

PG -1302  

Voice training 5 1 

PD KV DMI -2303 

 

 

Additional musical instrument 3 3-4 

PD KV DMI1-3304 

 

 

Additional musical instrument 1 9 5-6 

PD KV PShPR -3305 

 

Workshop on the school song repertoire 7 5 

PD KV PPOMVR - Workshop on the organization of musical 5 6 



3306 out-of-class work 

PD KV SMT -4307 

 

 

Modern musical technologies 5 7 

PD KV OKA -4307 Fundamentals of computer arrangement 5 7 

PD KV EP -4308 

 

 

Variety singing 5 7 

PD KV Hor -4308 

 

dance 5 7 

PD KV SMK -4309 

 

 

The modern musical culture 5 7 

PD KV TII -4309 

 

 

Theory and History of Art 5 7 

DM IPO Innovative approaches in teaching and 

learning 

5 5 



DM FK Physical Culture 14 1-4 

DM OIK Bases of information culture 1 1 

MP Uch Educational practice. 1 2 

MP PP(N) Pedagogical practice (continuous) 1 2 

MP 
PPs(N) 

Psychological and pedagogical practice 

(continuous) 

2 3-4 

MP 
UVPP(N) 

Teaching and educational pedagogical 

practice (continuous) 

4 5-6 

MP P (P) The production (pedagogical) 11 8 

MP PD Undergraduate practice 1 8 

 

MFE 

NZDRSGEDP

D 

Writing and defending a thesis (project) or 

passing the state examinations in two 

major disciplines 

3 8 

 

MFE 

GES State examination in the specialty 2 8 

 

  

 

 

 

 



Structure of the program of the year 2015, 4 year 

The cycle 

of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of the discipline Number 

of ECTS 

loans 

Semester 

ODD OK IK -1101 The modern history of Kazakhstan. 5 1ГЭ 

ODD OK Fil -2102 Philosophy 5 2 

ODD OK IYa -1103 Foreign language 10 1-2 

ODD OK KYa -1104 Kazakh (Russian) language. 10 1,2 

ODD OK Inf -1105 Computer science 5 1 

ODD OK EUR -1106 Ecology and Sustainable Development 3 1 

ODD OK Soc-1107 Sociology 3 4 

ODD OK Pol-2108 Political science 3 3 

ODD OK OET -2109 Basics of economic theory 

 

3 1 

ODD OK OP -2110 Law basics 3 2 

ODD OK OBZh -1111 Fundamentals of Life Safety 3 1 

DB OK VPP-1201 Introduction to the pedagogical profession 2 3 

DB OK Ped2202 Pedagogy 5 3 

DB OK Eped-2203 Ethnopedagogy 3 4 



DB OK PRCh-1204 Psychology and Human Development 5 2 

DB OK Sam-2205 Self-knowledge 3 3 

DB OK VFShG-2206 Age physiology and school hygiene 3 4 

DB OK PK(R)Ya-

3207 

Professional Kazakh (Russian) language 3 5 

DB OK POIYa-3208 Professionally-oriented foreign language 3 6 

DB OK MPMSh-3209 Methods of teaching music 5 5 

DB KV HD-11201 Basic musical instrument 3 1,2 

DB KV OTM-11202 Fundamentals of Music Theory 3 1,2 

DB KV Sol-11203 Solfeggio 3 1,2 

DB KV HD-11204 Choral conducting 3 1,2 

DB KV G-22206 Harmony 5 3,4 

DB KV IP-22207 Performing training 5 3,4 

DB KV Sol1-22208 Solfeggio1 5 3,4 

DB KV HKPRH-2209 Choral class and practical work with the 

choir 

3 3 



DB KV TIS-33211 The technology of playing the synthesizer 5 5,6 

DB KV HKPRH-

33212 

Choral class and practical work with the 

choir1 

7 5,6 

DB KV IP1-33213 Performing training1 7 5,6 

DB KV AMP-4215 Analysis of musical works 5 7 

DB KV HKPRH-4216 Choral class and practical work with the 

choir 2 

5 7 

DB KV IMM-3205 History of world music 5 5 

AP OK TMVR-3301 Theory and methods of educational work 3 5 

AP OK IMUM-4302 Performing Mastery of Music Teacher 5 7 

PD KV PG-11305 Statement of voice 3 1,2 

PD KV DMI -22310 Additional musical instrument 5 3,4 

PD KV DMI -33314 Additional musical instrument1 7 5,6 

PD KV SMT-4301 Modern musical technologies 

 

5 7 

PD KV Hor -4301 Doing business 5 7 



PD KV EP-4302 Variety singing 5 7 

PD KV OKA -4302 Basics of computer arrangement 5 7 

PD KV SMK-4303 Contemporary Musical Culture 5 7 

PD KV TII -4303 Theory and History of Art 5 7 

PD KV IKM-3304 History of Kazakh Music 5 6 

PD KV KML -3304 Kazakh Music Literature 5 6 

PD KV PROMVR-

3306 

Workshop on the organization of musical 

out-of-class work 

5 6 

PD KV IHI -3306 History of Choral Performance 5 6 

PD KV PShPR -3307 Workshop on the school song repertoire 5 6 

PD KV HL -3307 Choral literature 5 6 

PD KV DMI-1310 Basic musical instrument 3 1,2 

DB KV OAK -2201 The fundamentals of anti-corruption 

culture 

3 3 

DB KV IDP -2202 Research activity of a music teacher 5 4 



DM IPO Innovative approaches in teaching and 

learning 

5 5 

DM EM Physical Culture 27 1-7 

DM ДП Bases of information culture 1 1 

МР Uch Training Practice 7 6 

МР PP Teaching practice 17 8 

МР PD Undergraduate practice 10 8 

MR PsP Psychological and pedagogical practice 

(continuous) 

2 5 

MR Uch Teaching and educational pedagogical 

practice (continuous) 

3 6 

MR Ped Pedagogical practice (continuous) 1 4 

MIGA 

 

MFE Writing and defense of the thesis (project) 3 8 

MIGA MFE State examination in the specialty 2 8 

 

 
 

 

 

 



Modular directory 

FORMULATIVE "DIRECTORY FOR MODULES" 

1 year of study 

Module name and cipher Socio-political 

SP 

Responsible for the module Law basics 

Duisembaeva SD 

Fundamentals of Economics 

Seilhanova Zh.M. 

Political science-sociology 

Shurshtaybay B. Ph.D. 

Modern history of Kazakhstan 

Nurbekova R.K. 

Module Type COMM 

ООД ОК, ООД КВ 

Module Level BA 

Number of hours per week Fundamentals of Law - 6 

Fundamentals of Economics - 6 

Political Science - Sociology - 9 

Contemporary history of Kazakhstan -9 

Amount of credits Law basics 

2 RC / 3 ECTS 

Fundamentals of Economics 

  2 RC / 3ECTS 

Political Science-Sociology 



3 RC / 5ECTS 

Modern history of Kazakhstan 

3 RC / 5ECTS 

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 

Technical and Vocational Education 

Семестр 1-2  

Number of students full-time department – 3 people. 

correspondence department on the basis of Technical and 

Vocational Education - 20 people. 

Prerequisites of the module The Basics of Law in Secondary Schools 

"Fundamentals of Economics" in the secondary school 

Political science-sociology in the secondary school 

Modern history of Kazakhstan in the secondary school 

Module Contents Law basics 

Fundamentals of the Theory of State and Law, Fundamentals of 

Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan, 

Fundamentals of Administrative Law of the Republic of 

Kazakhstan, Fundamentals of the Labor Prva of the Republic of 

Kazakhstan, Fundamentals of the Family Law of the Republic of 

Kazakhstan, Fundamentals of Criminal Law of the Republic of 

Kazakhstan, Fundamentals of Civil Law of the Republic of 

Kazakhstan, Fundamentals of the Financial Law of the Republic 

of Kazakhstan, procedural and civil procedural law of the 

Republic of Kazakhstan, the Fundamentals of the Law of the 

Republic of Kazakhstan, the Fundamentals of Environmental 

and Gmina Jemielno rights of the Republic of Kazakhstan, based 

on international law. 



Fundamentals of Economics 

includes the main sections: the main types of economic systems, 

the forms of social economy, the general characteristics of the 

market economy, the fundamentals of the theory of supply and 

demand, entrepreneurial activity, its main types and forms, the 

foundations of the theory of individual reproduction, the costs 

and income of the enterprise, factor markets and formation 

factorial incomes, the national economy as a system, basic 

macroeconomic indicators, unemployment and inflation as 

manifestations of economic instability, macroeconomics eskoe 

balance economic growth, government regulation: the nature, 

objectives and instruments. 

Political science-sociology 

object and subject of sociology and political science; 

sociological perspective and imagination; the main stages in the 

development of sociological and political knowledge; 

methodology of sociological research; methods of collecting 

sociological information; society and social interactions; social 

groups, organizations and institutions; social inequality and 

social stratification; political systems and regimes of our time; 

the state and civil society; political development and 

modernization; political culture and ideology; development 

strategy of Kazakhstan until 2050. 

Modern history of Kazakhstan 

Introduction to the "History of Kazakhstan". Kazakhstan in the 

era of antiquity. The Ancient History of Kazakhstan. Paleolithic 

(ancient stone age), Mesolithic (Middle Stone Age), Neolithic 

(New Stone Age). Bronze Age. States of the early Middle Ages 

(VI-X centuries.). The Turkic Khaganate. Turgeshes. Karluki. 

Oguz. Kimeki. Economic and cultural life of Kazakhstan VI-X 

centuries. The states of the developed Middle Ages (XI - the 

beginning of XIII century). The Karakhanids. Karakitai. 



Naimans and kereites. The Kipchaks. Development of the 

economy and culture of Kazakhstan XI-early XIII centuries. 

Kazakhstan during the Mongol conquest. Golden Horde. 

Medieval states in the XIV-XV centuries. The states of Kok-

Orda and Ak-Orda. Mogulistan. The state of nomadic Uzbeks. 

Nogai horde. The Siberian Khanate. Education of the Kazakh 

people. The ethnonym "Kazakh" (Kazakh). The Kazakh Juzes. 

Kazakh Khanate in the XV - beginning of the XVIІІ centuries. 

Kazakh culture in the XIV - early XX centuries. XVIII centuries. 

Kazakhstan in the new time (XVIII - early XX centuries.). 

Kazakhstan in the first quarter of the XVIII century. Kazakhstan 

and Russia in the Modern Times The beginning of the colonial 

era in Kazakhstan. Socio-economic and political development of 

Kazakhstan in the XIX - early XX century. Culture of 

Kazakhstan (XVIII - early XX centuries.) Kazakhstan in modern 

times. The October Revolution of 1917 and its prerequisites. The 

Civil War is the tragedy of the people (1918-1920). The 

formation of the Kazakh Soviet statehood. The policy of 

"military communism in Kazakhstan" (1918 - March 1921.) 

Soviet state construction in the province. Socio-economic results 

of NEP. Collectivization of agriculture is the tragedy of the 

peasantry in Kazakhstan. Industrialization: character, pace, 

scale. Socio-economic development of Kazakhstan on the eve of 

the war. Social and political situation. Kazakhstan during the 

Great Patriotic War of 1941-1945. Kazakhstan in the post-war 

years (1946-1953 gg.). Kazakhstan in the years of "Khrushchev's 

decade" (1953-1964 gg.). Kazakhstan in the second half of the 

1960s - the first half of the 1980s. The policy of "perestroika" in 

Kazakhstan (1985-1991). Independent Kazakhstan. Kazakhstan 

on its way to independence. Proclamation of independence of 

Kazakhstan. Establishment of the Commonwealth of 

Independent States (CIS). State construction of the Republic of 



Kazakhstan. Economic development. Socio-political 

development. Spiritual development. Foreign policy of the 

Republic of Kazakhstan. 

Learning Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

  

Law basics 

the expansion and deepening of students' knowledge, the 

formation of socio-legal adaptation and worldviews of students, 

the increase of their legal culture and legal awareness, to know 

the branches of law and to be able to apply the law in practice. 

To know: rights and freedoms, duties of man and citizen; current 

regulatory and legal acts of the Republic of Kazakhstan, 

correctly understand their application in space; to know and 

distinguish the branches of law, the basic concepts and 

categories of each branch of law; main issues of legal 

responsibility in accordance with their types. 

To be able: to analyze normative legal acts, the state and legal 

structure of society, the subjects of state power and the 

mechanism for its implementation. 

Have skills in the emergence in everyday life of issues related to 

the problems of the state and law skills in the correct application 

of regulations. 

Fundamentals of Economics 

to study the general theoretical aspects of economic science, the 

laws of the functioning of a market economy, the analysis of the 

market mechanism and the infrastructure of various markets 

operating in an integrated economy. 

Know 

- the logic and structure of the foundations of economic theory; 

- economic resources and factors of production; 

- dynamics and basic conditions of capital formation; 

- structure of costs and income of the enterprise; 

- Definition of the basic macroeconomic indicators; 



Be able to 

- analyze the current situation of the economic development of 

society; 

- using various methods, (graphic, analytical) to explain the 

problems of the economy; 

- apply mathematical methods in the study of discipline; 

have the skills: 

- use of acquired knowledge in relation to the conditions of 

economic activity of the Republic of Kazakhstan. 

Have skills in applying economic methods when analyzing 

economic phenomena at different levels of government. 

Political Science-Sociology 

"Politology - Sociology" is the formation of elements of 

scientific social thinking and world outlook for the future 

specialist that will help him overcome the influence of 

stereotypes and comprehend complex phenomena and processes 

of modern social life, help them to orient themselves in political 

reality, develop a scientific approach to the evaluation of various 

social and political events and phenomena, to equip with the 

knowledge necessary for the creative solution of their 

professional problems, the formation of a democratic policy 

culture. 

To know the theoretical and applied foundations and patterns of 

the functioning of socio-political sciences, schools and scientific 

trends and the results of modern research in the field of 

sociology and political science, the political system and its 

institutions. 

Be able to independently analyze the processes and phenomena 

occurring in society, correctly and reasonably formulate your 

thoughts in oral and written form, use the acquired knowledge in 

specific situations, dynamically use alternative, new and / or 



innovative sociological approaches to solving professional 

problems. 

Have the skills of a holistic approach to analyzing, designing 

and forecasting the problems of modern society; interpersonal 

and intercultural communication, based on tolerance and respect; 

methods of carrying out sociological research; the ability to 

critically perceive information ("critical thinking"). 

Modern history of Kazakhstan 

To teach students to recreate an objective picture of the 

historical past of Kazakhstan; to perceive history holistically, 

with all the contradictions, heroic and tragic pages. 

Know the main trends in the development of historical processes 

in the territory of Kazakhstan; 

- to reveal the main and general directions of historical processes 

that took place in the territory of Kazakhstan and in neighboring 

countries, in interrelation and mutual influence; 

To be able to apply scientific methods of cognition in 

professional activity; 

- Critically analyze existing concepts, theories and approaches to 

the study of processes and phenomena; 

- To think creatively and creatively to solve new problems and 

situations. 

Have skills in applying system knowledge of a philosophical 

nature; solving standard scientific and professional problems; 

values and norms based on the ideals of good and justice. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

Duration of the module 1-2  semester 



Literature Law basics 

1. Civil Code of the Republic of Kazakhstan (General and 

Special Parts) []. - Almaty: Lawyer, 2017. - 352 p. 

2. Land Code of the Republic of Kazakhstan []. - Almaty: 

Lawyer, 2017. - 136 p. 

3. The Code of the Republic of Kazakhstan on 

administrative offenses []. - Almaty: Lawyer, 2017. - 

4. Labor Code of the Republic of Kazakhstan []. - Almaty: 

Lawyer, 2017. 

5. Criminal Code of the Republic of Kazakhstan []. - 

Almaty: Lawyer, 2017. - 212 with 

6. Ospanov, Kairly Imanalievich. Basics of Law []: 

[studies. manual] / K. I. Ospanov. - Ed. 5th - Almaty: 

ZHETI ZHARҒY, 2017. - 328 p. 

7. Nursultan Nazarbayev - Bolashag Baғdar: rukhani 

zagyru []: articles, interviews, speeches, expert comments 

and reference and analytical materials / [total. ed. Z. K. 

Shaukenova]. - Astana: KISR under the President of the 

Republic of Kazakhstan, 2017. - 512 p. 

8. A set of codes of the Republic of Kazakhstan: Tax Code. 

Labor Code. Business Code []. - Almaty: [b. and.], 2016. - 

5 

9. Engibaryan, Robert Vachaganovich. Theory of State and 

Law []: studies. allowance / R.V. Engibaryan, Yu.K. 

Krasnov; MGIMO MFA of Russia; International Institute 

of Management. - 2nd ed., Revision. and add. - M.: 

NORMA, 2015. - 576 p. 

10. Turlaev, A.V. Basics of modern Kazakhstan law (Basis 

of law) []: study guide / A.V. Turlaev. - 2nd ed., Pererab. 



and add. - Almaty: Epigraph, 2015. - 186 seconds 

 

Fundamentals of Economics and Entrepreneurship 

1. Griffin R. U. Management: [oқuliқ] / R U. Griffin. - 12 

shi bass. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. KҚamdy ғory, 

2018. - 768 bet. - (Ruhani zahagyru. Hana humanitarianism 

bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

2. Kuratko, Donald.F. Kasіpkerlіk: theory, process, 

practice: [oқuliқ] / DFKuratko. - 10 shy bass. - [b. m.]: 

Ұлттар ар арarma buroy. Kohamdy қory, 2018. - 480 bet. 

- (Ruhani zahagyru. Hana humanitarianism bіlіm. Kazak 

tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

3. Mankew, N.Gregory. Economics: [oқuliқ] / 

N.G.Menkyu, MPP Taylor. - 4-shі halyaralyқ bass. - [b. 

m.]: Ұлттар ар арarma buroy. Kohamdy қory, 2018. - 848 

bet. - (Ruhani zahagyru. Hana humanitarianism bіlіm. 

Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

4. Schwab, Klaus. The industrialized revolution: [o [uliқ] / 

K. Schwab. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. KҚamdy 

қory, 2018. - 200 beta. - (Ruhani zahagyru. Hana 

humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

5. Akhmetova, L. M. Osnovy ekonomiki []: studies. 

allowance / L.M. Akhmetova, E.S. Sitnikova, A.S. 

Tyulezhanova; M-in education and science of Kazakhstan. 

- Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU Publishing House, 2017. 

- 132 seconds 

6. Akhmetova, L. М. Economic theory []: studies. 

allowance / L.M. Akhmetova, E.S. Sitnikova, A.S. 

Tyulezhanova; M-in education and science of Kazakhstan. 



- Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU Publishing House, 2017 

7. Akhmetova, L. M. Osnovy ekonomiki []: studies. 

allowance / L.M. Akhmetova, E.S. Sitnikova, A.S. 

Tyulezhanova; M-in education and science of Kazakhstan. 

- Ust-Kamenogorsk: [b. and.], 2017. - CD-ROM 

8. Akhmetova, L. М. Economic theory []: studies. 

allowance / L.M. Akhmetova, E.S. Sitnikova, A.S. 

Tyulezhanova; M-in education and science of Kazakhstan. 

- Ust-Kamenogorsk: [b. and.], 2017 

9. EXPO - 2017: Kazakhstan's modernized breakthrough 

[]: Sat. Materials Intern. scientific prrat. convection / [ed. 

Z. K. Shaukenova]. - Almaty: KISR under the President of 

the Republic of Kazakhstan, 2017. - 140 p. 

10. Chayzhunusova, Gulsum Zhakiyanovna. Fundamentals 

of Economics []: studies. for those. and prof. Education / 

G. Zh. Chayzhunusova. - Astana: Foliant, 2016. - 208 p. 

11. Turekulova, D. M. Economic security of the state []: 

studies. manual / D. M. Turekulova, N. A. Kurmanov. - 

Almaty: Evero, 2016 

 

Political science, sociology 

1. Brinkerhof, David. Nelemettanu Negіzderi: [oқulyқ] / D. 

Brikherkhov, R. Weits, S. Ortega. - 9 shy bass. - [b. m.]: 

Ұлттар ар арarma buroy. KҚamdy қory, 2018. - 464 bet. - 

(Ruhani zahagyru. Hana humanitarianism bіlіm. Kazak 

tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

2. Ritzer, George. Уleumettanu theories: [oқuliқ] / 

D.Ritzer, D.Stepnitski. - 10 shy bass. - [b. m.]: Ұлттар ар 

арarma buroy. KoҚamdy қory, 2018. - 856 bet. - (Ruhani 



zahagyru. Hana humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 

100 zhaңa oқulyқ) 

3. Schwab, Klaus. The industrialized revolution: [o [uliқ] / 

K. Schwab. - [b. m.]: Ұлттар ар арarma buroy. KҚamdy 

қory, 2018. - 200 beta. - (Ruhani zahagyru. Hana 

humanitarianism bіlіm. Kazak tіlіndegі 100 zhaңa oқulyқ) 

4. Harari, Yuval Noah. Sapiens: Adamzattyң қysқasha 

tarihy [Text] / Yu.N.Harari. - Almaty: Ultty Audarm 

buryusy. Kғamdy ғory, 2018. - 368 bet. - (Rouhani 

zahagyru). 

5. Tokayev, Kasym-Zhomart Kemelevich. Foreign policy 

vectors: [in vol.] / K. K. Tokayev. - Almaty: Publishing 

House "Zhibek Zholy". Volume 3: The nineties of the 

twentieth century. - 2017. - 500 seconds 

6. Hajiyev, Kamaldin Serazhudinovich. 

    Political Science []: studies. manual for universities / KS 

Gadzhiev. - 2nd ed., Pererab. and add. - M.: Yurayt, 2017. 

7. Latysheva, Valentina Vasilyevna. Sociology and 

political science []: studies. for acad. Bachelor 

Modern history of Kazakhstan 

Primary: 

1.Nazarbayev N. Bolashak baғdar: ruhani zaganu. 

- Astana, 2017 

2. Kazakhstan (Kazakh Eli) Tarikha. –4 кітаптан тұратн 

оқулық. Tәuelsіz Kazakhstan: al :ysharttara zhne alyptasuy. 4 

kitp / 

T. Omarbekov, B.S. Sailan, A.Sh.Altaev zhane tb. 

–Almaty, Kazakh University, 2016. - 264 p. 

3.Alan Barnard Anthropology of Tarich Men Theory 



[oқuliқ] / A. Barnard; aud. J. Zhmashov, 2018 -240 b. 

4.Schwab K. Tours & Industrial Revolution 

[monograph] / K. Schwab; aud.: N. B. Aқysh, L. Ә. Beyndiyeva, 

K. І. Matyzhanov, 2018. - 198 b. 

5.Ұly Dala tarihy: study guide / Kan G.V., Tugzhanov EL. –

Astana: Zhasyl Orda, 2015. - 328 p. 

9.Ayagan B.Ғ., Әbzhanov H.M., Makhat D.A. Kazirgi 

Kazakstan Tarikhy. –Almaty, 2010. 

10.Nazarbayev N.Ә. Ңазақстан жңа жһандаһ нақты ахалда: 

өсім, reformalar, lady. Kazakhstan Respublikasnyң President - 

Elbasy N.ба.Nazarbaevty Kazakhstan khalkyn Zholdauy. 2015 

zhylғy 30 Karash. - Yegemen Kazakhstan, 1 yellow sun 2015 g. 

- 272 b. 

11. "Kazakhstan of the Republic of the President 

N.Nazarbayevty" "Ulytau toөrіndegі tolanys" attacks Khabar 

agent_gіnde berіlgen sнhbatyn talyқylau boyysha material 

conference. - 1 қ Azan 2014 hot. –Almaty, 2014. –54 b. 

12.Kәrіbaev B.B. Kazakh kandyғynyk kүsheyu (ХҮ ғ. соңы – 

ХҮІ ғ. Alғashқy shirekterі). - Almaty: “Sardar” baspa Uyi, 

2015. –176 beta. 

13. Қазақ хандғының құрылуыарих. - Almaty: Sardar Baspa 

Uyi, 2015. - 520 b. 

14.Kәrіbaev B.B. Tәuelsіzdіktің 25 asa maңyzdy oқiғalary. - 

Almaty: “Sardar” Baspa Uyi, 2016.– 272 bet. Kazakh, aorys, 

aylshyn tilderіnde., /  

Date of update  

 

 



Module name and cipher Communicative С  

 

Responsible for the module Information and communication technologies (in English 

language)  

Kubentaeva Sania Nurlanbekovna, Ph.D. 

Kazakh (Russian) Language  

Alimhan AA, Ph.D.Foreign language 

Fedosova SA, Ph.D. 

Module Type ОбОМ 

ООД  ОК 

Module Level BA 

Number of hours per week Information and communication technologies (in English 

language) - 9 

Kazakh (Russian) Language -18  

Foreign language -18 

Amount of credits Information and communication technologies (in English 

language)  

3 РК/ 5 ECTS 

Kazakh (Russian) Language  

6 РК/ 10 ECTS 



Foreign language 

6 РК/ 10 ECTS 

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 

Technical and Vocational Education 

Семестр 1-2 

Number of students full-time department – 3 , correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education – 20 

 

Prerequisites of the module Kazakh (Russian) language in the secondary school 

Foreign language in the secondary school 

Informatics in the secondary school 

Module Contents Information and Communication Technology (in English) 

An ICT role in key sectors of development of society. 

Standards in the field of ICT. ntroduction to computer 

systems. Architecture of computer systems. Software. 

Operating systems. Human-computer interaction. Database 

systems. Data analysis. Data management.  Networks and 

telecommunications. Cy ybersecurity. Internet 

technologies. Cloud a and mobile technologies. 

Multimedia technologies. Smart  technology. E-

technologies.  Electronic business. Electronic training. 

Electronic government. nformation technologies in the 

professional sphere. Industrial ICT. Prospects оf 

development of ICT. 



Kazakh language 

А1  

Танысу. Мен және қоршаған орта. Оқу орны. Туған 

жерге саяхат. КІтапханада. Менің мекенжайым. Уақыт, 

сағат. Жыл мезгілдері, апта күндері. Күн тәртібі. Сауда 

орталықтарында. Тағам. Денсаулық. Киім.  Адамның 

мінезі мен қасиеттері. Мерекелер. Коғамдық 

орындарда. Мәдени орындарда. Кызықты мәліметтер. 

Жол жүру. Саяхат. Менің Отаным. Қазақ елі. 

Қазақстандағы көрікті жерлер. Қазақстан қалалары. 

азақ халқының дәстүрлері. Қазақ халқының өнері. 

Қазақ халқының танымал тұлғалары. Қазақстан 

жастары. Ақпарат. Жаңа әліпби.  

Базалық деңгей (А2) 

Қаазақ тілі – мемлекеттік тіл. Мен және менің ортам. 

Отбасы және дәстүр. Оқу орны. Туған жерге саяхат. 

Қооғамдық орындарда. Тұрғын үй. дам және уақыт. 

Жыл мезгілдері. Ауа райы. Сауда орталықтарында. 

Асыңыз дәмді болсын! Денссаулық  және спорт. Киім–

адам көркі. Мінез және келбет. Коғамдық орындарда. 

Мәдени орындарда. Банк қызметі. Жол жүру. Саяхат. 

Менің Қазақстаным. Қазақстандағы көрнекті жерлер. 

Қазақ халқының дәстүрлері. Мерекелер. Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру. Білім және ғылым. Өнертабыс 

және жаңашылдық. Қазақстандағы ғарыш айлағы. 

Баспасөз. Қазақ тілі және өркение.  



Орта деңгей (В1) 

Жеке тұлға. Отбасы және дәстүр. Мамандықтың бәрі 

жақсы. Қоғам және жастар. Бірінші байлық  – 

Денсаулық. Адам және экология. Саяхат және туризм. 

Адам және табиғат. Адам және уақыт. Мәдениет және 

өнер. Мінез және келбет. Сән мен талғам.  Әддебиет 

және өнер. Менің Отаным. Тұрғын үй және сәулет. 

Білім және ғылым. Білімді жастар - болашақтың тірегі. 

Өнертабыс жән е жаңашылдық. Танымал тұлғалар. 

Бұқаралық ақпарат құралдары. Көлік және логистика. 

Ел экономикасы.  Әлем назарындағы  Қазақстан. Ел 

қауіпсіздігі. Адами құндылық. Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру. Өркениет және жаңа әліпби. Тілдік 

кәсіби бағдар. Кәсіби тілдің терминжүйесі. Кәсіби 

мәтіннің грамматикалық - стильдік ерекшелігі.  

Ортадан жоғары деңгей (В2) 

Адам және руханият.  Ырыс алды  - ынтымақ. Білім 

жүйесі. Заман және заң. енсаулық және саламатты өмір 

салты. Адам және экология. Адам және табиғат. Байтақ 

өлке. Саяхат және туризм. Сәулет өнері. Өнер көкке 

жеткізер. Адам және уақыт. Мінез және келбет. Сән 

мен талғам. Халық ауыз әдебиеті. Ғылым және 

техника. Б ілім бәйгесі. Өнертабыс және жаңашылдық. 

Тарихи тұлғалар. Ақпараттар әлемі. Кала мен дала. 

Нарық және экономика. Ел болам десең... Ел 

тыныштығы – ер қолында. Қайырымдылық негіздері. 

Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. Өркениет және 



жаңа әліпби. Кәсіби тілдік бағдар. Кәсіби тілдің 

терминжүйесі. әсіби мәтіннің грамматикалық - 

стильдік ерекшелігі. 

Жоғары деңгей (С1) 

Адам және руханият. Отбасы және тәрбие. Мамандық 

және қызмет. Адам және заң. Денсаулық және 

саламатты өмір салты. Адам және экология. Әлемдік 

экожүйе. Туризм индустриясы. Ұлы  мәртебелі уақыт. 

Мәдени мұра. Мінез – құлық  мәдениеті. Сән мен 

талғам. Әдебиет әлемі. Ел тарихы – жер тарихы. 

Бабалардан жеткен ұлы мұра. Ғылым және техника. 

Білімді ел озар. Табыс бастаулары. Елін сүйген ерлер. 

Ақпараттар ағыны. Адам және өркениет. Ұ лттық 

мүдде және нарық. Қазақстан әлемдік кеңістікте. 

Толеранттылық  – бейбітшілік кепілі. Іскерлік әлемі.  

Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. Өркениет және 

жаңа әліпби. Тілдік кәсіби бағдар. Кәсіби тілдің 

терминжүйесі. Кәсіби мәтіннің грамматикалық - 

стильдік ерекшелігі.  

Russian language 

 А1 

Знакомство. Я и моя семья. Мой друг (знакомый). 

Распорядок дня. Свободное время. Мои увлечения. Время, 

время суток. Времена года, дни недели. Погода. Мой 

университет. На занятиях в университете. В 

библиотеке. Продукты питания. В студенческой 



столовой. Здоровье и самочувствие. Место, где я живу. 

Одежда. Мои покупки. Внешность человека. Характер 

человека. Город. Культурная жизнь города. Транспорт. 

Путешествия. Природа. Моя специальность. Мой 

факультет. Республика Казахстан.  

А2. 

Знакомство. Рассказ о себе. Я и моя семья. Мои друзья. 

Распорядок дня. Свободное время. Мои увлечения. 

Семейные праздники. Государственные праздники 

Казахстана. Малая родина (место, где я родился). 

Город, в котором я учусь. Город моей мечты. 

Культурная жизнь города: в театре, в музее, на 

концерте. Здоровье и самочувствие. У природы нет 

плохой погоды. Как сделать покупки. Современный 

стиль в одежде. Языки и образование. Мой 

университет. Факультет, на котором я учусь. Моя 

профессия. Выдающийся представитель моей 

профессии. История моей специальности. Письменная 

коммуникация: в деканате. В библиотеке. В 

студенческой столовой.  Терминология науки. Язык 

специальности и профессиональная культура речи. 

Виды профессионально-коммуникативных ситуаций. 

Переговоры по телефону. Деловая переписка по 

электронной почте.  

В1 

Русский язык в современном мире. Проблемы 



современной семьи (проблемы отцов и детей, роли 

женщины и мужчины). Стиль жизни  

(особенности труда, досуга, общения, круга 

интересов). Стиль жизни  

(одежда, дизайн и функциональность жилища). 

Свободное время, отдых, интересы, увлечения (спорт, 

путешествия. ультурный отдых: театры, музеи, 

фестивали, выставки, концерты, литература, музыка.  

Роль искусства в жизни человека. Государственные и 

религиозные праздники в РК. Географическое 

положение города. Окружающая природа: реки, горы, 

озера. Экология города. История города: основание, 

исторические события. Исторический центр города и 

современные районы. Основные проблемы города: 

стоимость жизни, проблемы жилья, транспорта. 

Идеальный город. В аэропорту, на вокзале. П роблемы 

здравоохранения в стране. Основные занятия  

населения: сельское  хозяйство, государственная 

служба, частное предпринимательство. Проблема 

урбанизации населения. Языки и образование. 

Проблемы современного образования. Перспективы 

гуманитарного, технического, медицинского и других 

видов образования. Работа, профессия. Известный 

ученый в сфере изучаемой науки. История моей 

специальности. Письменная деловая коммуникация. 

Деловая переписка по электронной почте. Устная 



деловая коммуникация. Переговоры по телефону. 

Терминология науки. Язык специальности. Культура 

профессиональной речи. Виды профессионально-

коммуникативных ситуаций. 

В2 

Мировые языки. Свободное время. Массовая и 

традиционная культура. Где мы живем. Контрасты 

мегаполиса. Мой дом. Квартирный вопрос. Я и моя 

семья. Проблемы современной семьи. Проблемы семьи 

и 

воспитания. Национальные традиции в воспитании. 

Традиции и обычаи. Празднование важных событий в 

жизни. Образ жизни. Социальные роли мужчины и 

женщины в современном обществе. Образ жизни. 

Современные бабушки и дедушки. Человек как 

личность. Проблемы современной молодежи. 

Социальные проблемы современного общества. 

Казахстанское общество глазами иностранцев. Человек 

в восприятии окружающих. Человек: внешность, 

поведение, отношения.  

Актуальные проблемы современной науки. Новые 

открытия ученых: перспективы использования и 

возможные риски. Научные открытия и этика. 

Достижения в области изучаемой науки. Развитие 

науки (изучаемой студентами). Современное состояние 

изучаемой науки. Моя специальность и глобализация. 



Письменная деловая коммуникация. Деловая 

переписка по электронной почте. Устная деловая 

коммуникация. Терминология науки. Язык 

специальности. Культура профессиональной речи.  

Виды профессионально-комуникативных ситуаций.  

Уровень С 

Язык и его основные функции. Текст как основная 

единица коммуникации. Функционально-смысловые 

типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Функциональные стили языка. Художественный стиль. 

Разговорный стиль. Публицистический стиль. 

Официально-деловой стиль. Служебная документация 

для внутреннего и внешнего пользования. Научный 

стиль. Текст как основная единица словесной 

коммуникации. Научное описание. Научное 

повествование как источник информации. Типы 

научной информации. Структурно-смысловой анализ 

научного текста. Монологическая и диалогическая 

речь. Коммуникативная задача научного текста. 

Данная и новая информация научного текста. Способы 

развития информации в тексте. Микротема  

научного текста. Основная и дополнительная 

информация в тексте. Компрессия научного текста. 

Вторичные научные тексты. План как структурно-

содержательный компонент научного текста. 

Аннотирование научного текста. Реферирование 

научного текста.  Рецензирование научного текста. 



Язык специальности и профессиональная культура 

речи. Учебно-научная коммуникация. Речевые аспекты 

деловой коммуникации. Виды и причины языковых 

ошибок и коммуникативных неудач. Этика и этикет 

деловой речи и профессионального общения. Виды 

профессионально-коммуникативных ситуаций.Foreign 

language 

A1. 

Social sphere of communication: I and my home. Social 

sphere of communication: Man and his health. Socio-

cultural sphere of communication: Native country. Socio-

cultural sphere of communication: 

Environment. 

A2 

Social sphere of communication: Me and my family. Social 

sphere of communication: Man and his health. Socio-

cultural sphere of communication: Map of the world. 

Socio-cultural sphere of communication: Customs and 

Traditions. Educational and professional sphere of 

communication: Future profession. 

IN 1 

Social sphere of communication: Family in modern 

society. Social sphere of communication: Modern housing. 

Socio-cultural communication: Rest. Socio-cultural 

communication: Cultural and historical background. Socio-

cultural communication: Cultural and historical 

background. Educational and professional sphere of 

communication: Education. Educational and professional 

sphere of communication: My Profession. 



AT 2 

Social sphere of communication: Man and nature, 

environmental problems. Social sphere of communication: 

News, media, advertising. Socio-cultural communication: 

Cultural and historical background. Socio-cultural 

communication: 

Cultural and historical background. Socio-cultural sphere 

of communication: Art, music, literature. Educational and 

professional sphere of communication: Education. 

Educational and professional sphere of communication: 

My Profession. 

 

Learning Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

  

Information and Communication Technology (in English) 

familiarization of students with theoretical and practical 

information reflecting the main trends in the development of 

computer science, providing and acquiring knowledge and skills 

of students in using modern software in the subject area, in 

developing effective algorithms for solving scientific and 

technical problems of mathematical and numerical modeling 

using modern programming languages, with the basics of 

computer graphics, database design, the basic concepts of 

network technologies. 

Know: the basic concepts of the basics of computer science, the 

functional capabilities of operating systems, operating shells, 

word processors, spreadsheets, databases and a common 

methodology for their use. 

To be able to navigate in computer systems and information 

technologies, work in different operating systems, choose 

software for solving various tasks, apply information 



technologies in science, education, economics and other spheres. 

To have the skills of practical mastering of modern computer 

technologies on the example of social programs 

Kazakh (Russian) language 

-forming the future specialists of communicative competence, 

that is, the ability to solve real communication problems in 

concrete speech situations from the scientific sphere, namely: 

the ability to evaluate the information received, to extract new 

information from texts, to compose the texts of the basic 

educational, scientific, professional genres, speak on 

professional topics. Thus, for students of all specialties, the main 

object of study is scientific and professional speech. 

Know: about the features of auditory perception of spoken 

language and pronunciation of language sounds; common words 

and their ability to combine, the meaning of ready-made phrases 

serving to convey specific meanings, meaning and semantic 

structure of grammatical forms of language used to express 

thoughts. 

To be able to use the lexical and terminological minimum in the 

specialty 

Have skills: reading, listening, compiling various scientific texts. 

Foreign language 

training in practical speaking and everyday speech and specialty 

language for active use of a foreign language both in everyday 

and professional communication. 

To know the lexical, grammatical, syntactic features of a foreign 

language 

Be able to: 

1) in the field of listening to understand the most common 

phrases, simple sentences, small texts of social and cultural and 

cultural nature. 



2) in the field of reading to understand small simple texts, to find 

specific information in the texts of everyday communication. 

3) in the field of monologic speech use simple phrases and 

sentences, retell the text, talk about famous people, living 

conditions, studies. 

4) in the field of dialogical speech - communicate in simple 

speech situations that require direct exchange of information, 

maintain a brief dialogue. 

5) in the field of writing - to compose and write down a small 

text on a given topic, the text of a greeting card, a letter to a 

friend (friend), spelling dictation. 

Have the skills of reading, listening, compiling various scientific 

texts. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

Duration of the module 1-2 semester 

Literature Information and communication technologies (in English) 

Basic: 

June, Parsons and Dan Oja, New Perspectives on 

Computer Concepts 16th Edition - Comprehensive, 

Thomson Course Technology, a division of Thomson 

Learning, Inc. Cambridge, MA, COPYRIGHT © 2014. 

2.Shynybekov D.A., Uskenbayeva R.K., Serbin V.V., 

Duzbayev N.T., Moldagulova A.N., Duisebekova K.S., 

Satybaldiyeva R.Z., Hasanova G.I., Urmashev B.A. 

Information and communication technologies. Textbook: 

in 2 parts. Part 1, 1st ed. -Almaty: IITU, 2017. -588 p., 



ISBN 978-601-7911-03-4 () 

3.Shynybekov D.A., Uskenbayeva R.K., Serbin V.V., 

Duzbayev N.T., Moldagulova A.N., Duisebekova K.S., 

Satybaldiyeva R.Z., Hasanova G.I., Urmashev B.A. 

Information and communication technologies. Textbook: 

in 2 parts. Part 1, 1st ed.-Almaty: IITU, 2017. -588 p., 

ISBN 978-601-7911-04-1 

4.Urmashev B.A. Information and communication 

technology: Textbook / B.A. Urmashev. –Almaty, 2016. - 

410 p., ISBN 978-601-7940-02-7 () 

5. Lorenzo Cantoni (University of Lugano, Switzerland), 

James A. Danowski (University of Illinois at Chicago, IL, 

USA) Communication and Technology, 576p. 

6. Nurpeisova TB, Kaydash I.N. ICT. Textbook / Almaty, 

publishing house Bastau, 2017, 183 p. 

7.Nurpeisova T.B., Kaidash I.N. ICT, Almaty, Bastau, 

2017. 241 p. 

7.Vijay K. Vaishnavi, Vijay K. Vaishnavi, William 

Kuechler Design Science Research Methods and Patterns: 

Innovation Information and Communication Technology, 

2nd Edition 2015 by CRC Press 

8. Hans J Schnoll E-Government: Information, 

Technology, and Transformation: Information, 

Technology, and Transformation (Routledge, March 12, 

2015 -Political Science -343 p.) 

9.The Millennium Development Goals Report 2015, 

United Nations, New York, 2015 

10. Doing Business 2016 World Bank Group Flagship 

Report, 2016. Usha Rani Vyasulu Reddi. Primer Series on 



ICTD for Youth. Primer 1: ICT for development for the 

institute 

ns of higher education, 235 

 

Kazakh language 

Negіzgі: 

1. Abduova BS, Asanova Ұ.O. Қазақ тілі: Орыс тілді 

тортаға арналған оқұу құралы. - Astana, 2017. - 282 b. 

2. Aytbaeva B.M. Қазақ тілі (В1 дңгейі) оқулығы. - 

Karagandy, 2014. - 205 b. 

3. Balabekov A.K., Bozbayeva - Hung A.T., 

Dosmambetova G.., Salykhova B.O., Khazimova Ә.ZH .. 

Kazak tili: ortadan zhokary deңgeyna arnal'an oқuliқ. 

Ұltytyқ testіleu ortalyғy. - Astana: 2017 

4. Bozbaeva - Hung A.T., Balabekov A.K., Dosmambetova 

G.Қ., Salykhova B.O., Khazimova Ә.ZH. Қазақ тілі: orta 

deңgeige arnalғan oқulyқ Ұltytyқ test_leu ortalyy. 

- Astana: 2017. 

5. Dosmambetova G.Қ., Balabekov A.K., Bozbayeva - 

Hung A.T., Seisova A.D. Қазақ тілі: қ Scraped Degeyge 

Arnalғan oқulyқ. Ұltytyқ testіleu ortalyғy. - Astana, 2016. 

6. Dosmambetova G.Қ., Balabekov A.K., Bozbayeva - 

Hung A.T., Khazimov Ә.ZH., Salykhova B.O. Қазақ тілі: 

bazaly deңgeige arnalғan oқulyқ. Ұltytyқ testіleu ortalyғy. 

- Astana, 2016. 

7. Kozekova Z.S., Baiteleeva Zh.D. Қазақ тілі: orta 

deңgeige arnalғan oқulyқ. - Astana, 2016. 

8.Kүzekova Z.S., Baiteleeva Zh.D. Қазақ тілі: ortadan 

zhokary deңgeiga arnalkan oқulyқ - Astana, 2016. 



9.Kүzekova, Z.S. Ңаза практик тілінің functionals 

practices 

alyқ grammar: oқұu құrali. - Astana: Folio, 2015.-180 b. 

10. Қазақ тілі (тіл үйренушілердің В1 және В2 

дңгейлеріне арналған): oryс tіldі Toptar топа arnalғan 

оқу құралы. / Қ.S. Мlmanov, B.S. Abduova, t.d. -Astana: -

2015.-298 b. 

11.Қarabaeva Kh.Ә. Қазақ тілі: оқу құралы. - Almaty: 

Kazak University, 2014. 

Date of update  

 

 

Module name and cipher Performing 1 Isp1 

 

Responsible for the module Solfeggio 

Еsyutina М.P. 

Performing training 

Zakiryanova Zh.Kh., 

Theory of Music 

Muzhchil M.D. 

Statement of voice 

Ph.D., Assoc. Professor Nurgozhina A.B. 

 

Module Type Compulsory modules in the specialty 



Performing training 

BS SC 

Statement of voice  

PS SC 

Solfeggio 

BS SC 

Theory of Music 

BS SC 

Module Level ВА 

Number of hours per week Solfeggio - 9 

Performing training-15 

Theory of Music-9 

Statement of voice -9 

Amount of credits Solfeggio 3 RК/ 5 ECTS 

Performing training 

5 RК/ 9 ECTS 

Theory of Music 3 RК/ 5 ECTS 

Statement of voice 3 RК/ 5 ECTS 

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 



Technical and Vocational Education 

Semester 

 

1,2 

Number of students full-time department - 3, correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education -20 

Prerequisites of the module "Music" in the secondary school 

Module Contents Solfeggio 

The course content includes the following sections: development 

of musical ear, musical thinking and memory in the amount of 

training of the music teacher; intonation exercises; Singing: a 

scale of various modes from tonics to tonics, from any step up 

and down; Tuning for tuning fork; singing steps after adjusting 

the intervals up and down, interval constructions, chords up and 

down from the sound and in the key, chord constructions in a 

3.4-voice simple presentation, harmonic modulations, various 

types of sequencing; rhythmic exercises; rhythmic dictation; 

rhythmic improvisations; solfedging; musical dictation. 

Performing training 

The course content includes the following sections: Technical 

development of works. Features of studying of products of the 

large form. Sound engineering. Perfection of all types of sound. 

Meter. Mixed and variable sizes. Elaboration of methods of 

transmission of 11-lobed and variable sizes. Pace. Different 

rates. Agogic deviations. Dynamics Improvement of methods of 

transmission of various dynamics. Change of dynamics. 

Phrasing. Analysis of the work a cappella (in writing) and with 

accompaniment (orally). 

Theory of Music 

Sound, its physical and musical properties. Register. Scale. 



Names of sounds. Notecard letter. Duration of notes. Keys. 

Signs of alteration. Anharmonicity of sounds. Pauses. Two-

voice recording. The concept of metrorhythm. The size. Tact. 

Clock feature. Contact. Interval. The tone and tonality. Major 

and minor key. Quint circle. Minor music. Pentatonic. Chords. 

Triad. Types of triad. The seventh chords. Kinds of seventh 

chords. Lada folk music. Diatonics and chromatic. Deviation. 

Modulation. Transposition 

Statement of voice 

The content of the course includes the following sections: 

knowledge of the peculiarities of the singing apparatus and the 

foundations of the vocal technique; culture of vocal 

performance; singing installation; singing breathing; singing 

sound; the main types of vocalization; liberation and activation 

of the articulatory apparatus; features of diction in the process of 

singing; means of musical expressiveness in singing; 

reproduction in the singing of the artistic image of the work; 

expansion and strengthening of the individual range; solo 

singing and singing in the ensemble; Possession of methods of 

working with children's voices; mastering of vocal skills and 

skills. 

Learning Outcomes 

 

 

 

 

 

Solfeggio 

the development of musical ear, musical thinking and the 

memory of the future teacher of music. It is devoted to the 

development of skills of precise intoning and reading sheet 

music. 

Know the basic elements of music and the features of their 

interaction; 

To be able to intonate and determine by ear the scales of frets, 

intervals, chords from sound and in harmony; 

Have reading skills from a sheet. 



 

 

  

Performing training 

the professional preparation of the future music teacher, the 

teaching of his methods and methods of playing the musical 

instrument and the management of the choir, the formation of a 

set of skills that ensure the ability to independently, during 

conducting, and playing a musical instrument to convey the 

ideological and artistic value of the musical work, its textural 

and stylistic characteristics and specificity. 

To know the history, theory, practice of mastering performing 

skills; 

To be able to disclose the artistic content of works with the help 

of appropriate means of musical expressiveness; 

Have the skills of independent work on the pedagogical and 

concert repertoire. 

Statement of voice 

improvement of voice data, the formation of singing culture and 

preparation for the implementation of vocal work in the school. 

In the course the most typical features of vocal music of 

different styles, epochs, national schools, art trends are studied. 

Students master the repertoire for working in music lessons and 

in extra-curricular work and methods of working with children's 

voices. 

Know the basics of musical performance; basic concepts, terms 

relating to musical performance; 

To be able to disclose the artistic content of works with the help 

of appropriate means of musical expressiveness; to perform 

vocal works of various genres; 

Have the skills of independent work on the pedagogical and 

concert repertoire 

Theory of Music 

to give systematized knowledge to future teachers of general 

education schools in the field of elements of musical 



expressiveness and their fixation in the method of five-literary 

fret-absolute notation, which is of particular importance in the 

work of the teacher of music and singing. The practical goal is to 

give a number of practical skills, both in the field of thinking, 

and in the development of the piano keyboard for the further 

successful passage of the course of harmony. 

To know the basic elements of music and the features of their 

interaction: sound and its physical properties; harmony and its 

elements; intervals, chords from sound and in fret; types of tonal 

relationships. 

To be able to build scales of frets, intervals, chords from sound 

and in harmony 

Have the skills of playing the musical instrument and intoning 

the basic elements of music and their combinations in harmony 

and with sound, analyzing musical expressive means, composing 

small pieces using various musical expressive means 

Form of final control exam 

 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

Duration of the module 1 ,2 s. 

Literature 1. Esyutina M.P., Men's MD. Test assignments for music-

theoretical disciplines. - U-K, 2017 

2. Volchek, Olga Dmitrievna. Music and semantics of its sounds 

[]: учеб. manual for the course of lectures "Musical Psychology" 

/ OD Volchek; St. Petersburg Institute of Humanities Education. 

- 2 nd ed., Ext. Pererab. - M.: Folium, 2014. - 176 p. 



3. N. Vashkevich. Semantics of musical speech. Musical syntax. 

Dictionary of musical forms .: Textbook. - Tver, 2014 

4 Zhunusov U.Zh. "Dombyram, zhreegimmen үndes ediң ...". - 

Ust-Kamenogorsk: Shygys polygraph, 2015 

5 Zhunusov U.Zh. Інжу (a collection of works for dombra with 

a piano). - Ust-Kamenogorsk: Shygys polygraph, 2015 

6. Zhunusov U.Zh. Amaranth. - Ust-Kamenogorsk: B.P. Anikin 

LC, 2016 

7. Zhunusov U.Zh. Shyhys Tolway. - Ust-Kamenogorsk, 2017 

8. Zhunusov U.Zh. Dostar. - Ust-Kamenogorsk, 2017 

9 . Dumenko, Anatoly Maksimovich. Pieces for accordion and 

accordion []: [notes] / A. M. Dumenko. - M.: Vlados, 2015. - 

102 p. - (Teaching repertoire 

10. Gribkov, Yu. A. Pedagogical repertoire of the accordionist 

(bayanist) []: Proc. allowance for Music School and DShI / Yu. 

A. Gribkov. - M.: Contemporary music, 2014. - 103 p. 

11. Reader on instrumentation for a brass band []: Proc. manual 

for universities / comp. AA Kryuchkov, FI Takun, AF Umanets. 

- M.: Contemporary Music, 2014. - 409 s 

13. Dmitrevsky, Grigory Alexandrovich. Choreography and 

management of the choir. Elementary course []: Textbook. 

allowance / G. A. Dmitrevsky. - 4 th ed., Sr. - St. Petersburg. ; 

M.; Krasnodar: Lan, 2013. - 112 p. 

12Anisimov A.P. Conductor-choirmaster: a textbook. - SPb, 



2017 

13. Chermushkina VN, Gammas in pleasure Overcoming 

technical difficulties in the performance of scales in the piano 

class of DShI and Music School. Methodical development. - 

Chelyabinsk 2014. 

14. Self-instruction piano: step by step illustrations: just about 

complex. - M., 2016 

15. Nurgozhina A.B. Reader of vocal pedagogical repertoire for 

soprano. - Ust-Kamenogorsk, 2017 

16. Semin, LR Variety-jazz vocals: the teaching method. 

allowance / LR Semin, D.D. Semin; Vladimir. state. un-t them. 

A.G.N. G. Stoletovs. - Vladimir: Publishing house of the 

University, 2015. 

17. Collection of the best songs about the Great Patriotic War [] 

/ M-in education and science of the RK; EKGU them. S. 

Amanzholova. - Ust-Kamenogorsk: [b. and.], 2015. - CD-ROM. 
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Module name and cipher Production  P 

Responsible for the module Yesyutina MP, Senior Lecturer, Zakiryanova Zh.Kh., Senior 

Lecturer 

Module Type МP 



Module Level BA 

Number of hours per week 2 

Amount of credits 1RК/ 1 ECTS 

 

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 

Technical and Vocational Education 

Semester 

 

2 

Number of students full-time department -  3, correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education- 20 

Prerequisites of the module  

Module Contents Acquaintance with the teaching and educational work of the 

educational institution. Visiting and observing lessons, 

summarizing lessons. Lesson analysis. Observation of psycho-

physiological characteristics of children of primary school age. 



Learning Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

  

The goal is to educate students about the steady interest and love 

for the profession of the teacher, the recognition of oneself as the 

subject of a holistic pedagogical process, the professional 

orientation of students. 

Know the basics of organizing educational and upbringing work 

in the school. 

To be able to analyze the lesson and extra-curricular activities; 

to monitor the educational activities of students. 

Have the skills of organizing educational events. 

Form of final control Report 

Differentiated credit 

 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

Duration of the module 2 s. 

Literature 1.Gubaydullina G.N. New pedagogical approaches to 

teaching and learning: studies. manual / G. N. Gubaidullin; 

Education and Science Ministry of Kazakhstan. - Ust-

Kamenogorsk: Berel, 2016.- 261 p. 22 

2. Rules of organizing and conducting professional practice 

and the rules for defining organizations as bases of practice 



of January 29, 2016 

 

Date of update  

 

Module name and cipher Learning  Uch 

Responsible for the module Zakiryanova Zh.Kh. Art., teacher; Yesyutina M.P. art., teacher. 

Module Type МP 

Module Level BA 

Number of hours per week 30 

Amount of credits 2 

Form of training  full-time department , correspondence department on the basis 

of Technical and Vocational Education 

Semester 

 

2 

Number of students full-time department - 3 , correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education - 20 

Prerequisites of the module "Music" in the secondary school 

Module Contents Acquaintance with the teaching and educational work of the 

educational institution. Visiting and observing music teacher's 

music lessons, note-taking lessons. Analysis of music lessons. 

Observation of psycho-physiological characteristics of children 



of primary school age 

Learning Outcomes 

 

 

 

 

 

The goal is to educate students about the steady interest and love 

for the profession of the teacher, the recognition of oneself as the 

subject of a holistic pedagogical process, the professional 

orientation of students. 

Know the basics of the organization of educational and 

educational and musical work. 

To be able to analyze the lesson of music and extra-curricular 

activities; to monitor the educational activities of students. 

  Have skills in organizing musical and educational activities. 

Form of final control Report 

Differentiated credit 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

Duration of the module  

Literature 1.Gubaydullina G.N. New pedagogical approaches to 

teaching and learning: studies. manual / G. N. Gubaidullin; 

Education and Science Ministry of Kazakhstan. - Ust-

Kamenogorsk: Berel, 2016.- 261 p. 22 

2. Rules of organizing and conducting professional practice 

and the rules for defining organizations as bases of practice 

of January 29, 2016 

 

Date of update  



 

 

 

Module name and cipher Extra module    EM 

R                                                                        

esponsible for the module 

Bases of information culture 

Nuralieva P.K. 

Physical Culture 

Kolkutin AM, Ph.D., Associate Professor 

Module Type EМ 

Module Level BA 

Number of hours per week 4 

Amount of credits 4 RК/ 7 ECTS 

Form of training full-time department , correspondence department on the basis 

of Technical and Vocational Education 

Semester 

 

1,1-4 

Number of students full-time department -  3, correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education- 20 

Prerequisites of the module Informatics in the secondary school 

School course on physical culture, LLP, valeology 

Module Contents Physical Culture  

Training and improvement of motor skills and skills in sports 



(athletics, gymnastics, skiing, basketball, volleyball, football, 

etc.). Methodical foundations of physical education: the rules for 

compiling complexes of morning hygienic gymnastics; a 

complex of general development exercises with and without 

subjects, conducting mobile games and relay races. Participation 

in competitions of various levels (university, city, regional, 

republican). 

Bases of information culture 

The history of information resources of society. Ways of storing 

information (past, present, future). Information resources of 

modern society. The library is the information center of the 

university. Resource opportunities of the university library. 

Methods of working with the book. Ways of processing 

information 

Learning Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

  

Physical Culture: 

Formation and improvement of motor skills and skills, the 

foundations of a healthy lifestyle for students, theoretical 

knowledge and methodological foundations of physical 

education, the ability to apply them in the process of life activity 

/ 

 Know: anatomical and physiological characteristics of the 

organism; technique of performing physical exercises; the 

foundations of a healthy lifestyle; optimal mode of motor 

activity and working capacity; the basics of physical and sports 

training; the effect of improving physical education systems on 

health promotion; 

be able to: conduct self-monitoring and evaluate its results; 

independently conduct exercise complexes; use hardening 

procedures for physical exercises; 

have skills: the foundations of a healthy lifestyle, ensuring the 

preservation and promotion of health, development and physical 



self-improvement; regulation of physical activity. 

Bases of information culture 

-To teach students to orientate themselves in mass media, 

prepare them for life and activity in the information society. 

Know: the basic concepts of the basics of computer science, the 

functional capabilities of operating systems, operating shells, 

word processors, spreadsheets, databases and a common 

methodology for their use. 

To be able to navigate in computer systems and information 

technologies, work in different operating systems, choose 

software for solving various tasks, apply information 

technologies in science, education, economics and other spheres. 

To have the skills of practical mastering of modern computer 

technologies on the example of social programs. 

Form of final control Bases of information culture 

exam 

Physical Culture 

Delivery of control standards for students of the basic and 

special medical groups, control works for students released from 

practical classes for health reasons / differential graduatio 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

Duration of the module 2 s. 

Literature 1. Pedagogy of physical culture []: studies. for universities 

/ [S. N. Neverkovich, T. V. Aronova, A. R. Baymurzin and 

others]; by ed. S. D. Neverkovich. - 3rd ed., Sr. - M.: 

Academy, 2014. 

2. Melnikov, Vladimir Pavlovich. Protection of 



information []: studies. for universities / V.P. Melnikov, 

A.I. Kupriyanov, A.G. Skhirtladze; by ed. V. P. Melnikov. 

- M.: Academy, 2014. - 304 p. 

3. Sabitov, Daniyar. Information Security of Kazakhstan: 

Protection of Data and Meanings []: report / D. Sabitov; 

IWEP at the Foundation of the First President of the 

Republic of Kazakhstan. - Astana-Almaty: [b. and.], 2016. 

- 68 

Date of update  

 

 2 year of study 

Module name and cipher A general humanities OG 

Responsible for the module Gubaydulina GN, Ph.D. 

Module Type General education compulsory modules 

GES  MC 

Module Level BA 

Number of hours per week Philosophy -9 

Psychology -9 

Pedagogics -9 

Amount of credits Philosophy 3RК/ 5 ECTS 

Psychology 3RК/ 5 ECTS 



Pedagogics 3RК/ 5 ECTS 

Form of training full-time department , correspondence department on the basis 

of Technical and Vocational Education 

Semester 3,4 

Number of students full-time department -  3, correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education- 20 

Prerequisites of the module "Social Studies" in the secondary school 

 

Module Contents Philosophy 

Philosophy as a phenomenon of culture. Philosophy, its subject 

and functions. Philosophy in the cultural and historical context. 

Historical types of philosophy in the context of culture. Ancient 

Indian philosophy as a phenomenon of Eastern culture. Ancient 

non-Chinese philosophy in the heyday of Chinese culture. 

Philosophy in ancient culture. Phenomenon of philosophy in 

medieval culture. Arab - Muslim philosophy in the context of 

Islamic culture. The phenomenon of philosophy and religion in 

Western European medieval culture. Philosophy in the culture of 

the Renaissance and the Reformation. Western European 

philosophy in the culture of the New Times. Western European 

philosophy in the culture of the second half of the XIX century. 

Russian philosophy as a phenomenon of Russian culture of the 

XIX-XX centuries. The Phenomenon of Philosophy in Kazakh 

Culture Soviet Philosophy in the Culture of the 20th Century 

Western philosophy in the context of XX century culture. the 

eve of the XXI century. Philosophy of Being. Philosophical 

anthropology. Social philosophy. Philosophy of culture. 



Philosophy of love. Philosophy of religion. Philosophy of 

history. Philosophy of politics. Philosophy of Education. 

Problems of the theory of dialectics. Epistemology. Philosophy 

of global problems. 

Psychology 

Subject, methods and tasks of psychological science and 

practice. The origin and evolution of the psyche. Origin and 

development of the human psyche. Mind and activity. 

Psychological analysis of activities. Physiological and 

psychophysiological theories that influence the development of 

psychology. Descriptive characteristic of a person's personality. 

Self-awareness. Psychological characteristics of self-awareness 

as a mental entity. Psychological characteristics of temperament. 

Character as a psychic property. Abilities as psychic properties. 

Psychological characteristics of the need-motivational sphere. 

Psychological characteristics of the emotional sphere. 

Psychology of the will. Will regulation. Theories of personality 

in psychology. Cognitive mental processes. Sensations in the 

composition of perception and representation. Psychology of 

perception. Representation. Thinking and imagination. Memory. 

Attention. Organization of the human cognitive sphere. 

Consciousness of man. 

Pedagogy 

Subject, tasks, functions, main categories and concepts. 

Interrelation of pedagogy with other sciences about man. 

Methodology of pedagogy and methods of scientific and 

pedagogical research. The main factors of personality 

development. The overall goal, objectives and content of 

education. 

Learning Outcomes Philosophy 

-form a holistic picture of the world 



 

 

 

 

 

 

 

  

History of Kazakhstan 

To teach students to recreate an objective picture of the 

historical past of Kazakhstan; to perceive history holistically, 

with all the contradictions, heroic and tragic pages. 

Know the main trends in the development of historical processes 

in the territory of Kazakhstan; 

- to reveal the main and general directions of historical processes 

that took place in the territory of Kazakhstan and in neighboring 

countries, in interrelation and mutual influence; 

To be able to apply scientific methods of cognition in 

professional activity; 

- Critically analyze existing concepts, theories and approaches to 

the study of processes and phenomena; 

- To think creatively and creatively to solve new problems and 

situations. 

Have skills in applying system knowledge of a philosophical 

nature; solving standard scientific and professional problems; 

values and norms based on the ideals of good and justice. 

Psychology 

to acquaint students with the fundamental problems of 

psychology. 

Know: the basic concepts and definitions, goals, objectives and 

content of psychology, the theoretical basis of psychological 

science 

To be able to: compare, analyze psychological phenomena and 

facts, independently apply in practice the knowledge gained in 

psychology in the organization of the educational process. 

To have skills: to understand the essence and content of the 

basic psychological concepts and definitions; independently to 

operate with the received knowledge in the course of educational 

and cognitive activity; apply psychological knowledge. 

Pedagogy 



formation of the pedagogical knowledge underlying the specific 

types of professional activity, to which the bachelor of music 

education is preparing. 

Know the methodology of science and methods of scientific and 

pedagogical research; types and types, essence, content, goals 

and objectives, principles, forms and methods of upbringing, 

education and education; the structure of pedagogical activity 

and thinking; types and types of professional pedagogical tasks, 

the structure of the process of their solution. 

Strive for self-improvement in pedagogical activity 

To be able to apply independently the received knowledge in 

pedagogy; Design and implement the pedagogical process in 

school; Define the goals and objectives of the upbringing and 

education of schoolchildren; Possess ways to activate mental 

activity of schoolchildren; To use in practice new pedagogical 

technologies of education and training 

Have skills in analyzing pedagogical activity; 

 

Form of final control exam 

 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

 

Duration of the module 3-4 semester 

Literature 1.Nazarbayev N.A. "Looking to the future: the 

modernization of the public consciousness." 

http://www.akorda.kz. 

2. Nazarbayev N.A. “Мәңгілік Ел. Years equal to 



centuries. An era equal to centuries ”–Astana: Business 

World Astana, 2014. –368 p. 

3Balashov, Lev Evdokimovich. Philosophy [Text]: 

textbook / L. E. Balashov. - 4th ed., Corr. and add. - M.: 

Dashkov and K, 2014. - 612 p. 

4Petrova, V.F. Philosophy [Text]: textbook / V.F. Petrova, 

M. Sh. Khasanov. - Almaty: Evero, 2014. - 478 p. - 25 

5Myrzaly, Serik. Philosophy [Text] / S. Myrzaly; M-in 

education and science of Kazakhstan. - Almaty: Bastau, 

2014. - 448 p. - 50 

6dilbaeva S. Zh. Philosophy of education: studies. manual 

for universities / S. Zh Edilbaeva.- Almaty: Kazak 

University, 2014.- 152 p. five 

7Hrustalev Yu. M. Philosophy: studies. for universities / 

Yu. M. 

8Khrustalyov.- 4th ed., stereotype.- M.: Academy, 2014.- 

320 p. 3 

Rapokhin, N.P. Applied Psychology: studies. manual / N. 

P. Rapokhin. - Moscow: FORUM, 2014.- 432с. one 

9Barabanova, E.I. Contemporary practice and perspectives 

of psychology and correctional pedagogy []: monograph. / 

E.I. Barabanova, S.A. Stelmakh; M-in education and 

science of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Berel: 

Publishing house of EKSU, 2017. 

10Barabanova, E.I. Dame psychology keste zhne scheme 

tүrіnde []: Оқу құралы = Developmental psychology in 

tables and charts: study guide / E.I. Barabanova, 

ZH.Smailova; Kazakh tіlіne aud., аудrust. G.M. 

Berekbusunova. - 2 shi bass. өңe., tolyқ. - Өskiemen: S. 

Amanzholov Atyndaғy ShҚMU "Berel" Baspasy, 2017. - 

343 bet. 

11Practical psychology and correctional pedagogy: 

methods and technologies []: collective monograph. / [ed. 



E. I. Barabanova, S. A. Stelmakh]; Ministry of Education 

and Science of the Republic of Kazakhstan; EKSU them. 

S. Amanzholova. - Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU, 2016. 

- 198 p. 

12Rovnyakova, Irina Vladimirovna. Psychology of 

nonviolence from theory to practice []: collective 

monograph. / I.V. Rovnyakova, E.I. Barabanova, S.G. 

Sakhariev; Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan; EKSU them. S. Amanzholova. - 

Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU, 2016. - 244 p. 

13Syzdykova, G. T. Children's Psychology []: studies. 

allowance / G. T. Syzdykova, R. D. Abilgazina; Ministry 

of Education and Science of the Republic of Kazakhstan; 

EKSU them. S. Amanzholova. - Ust-Kamenogorsk: Berel: 

EKSU, 2016. - 169 p. 

14 Tyulyupergeneva, R. Zh. Special psychology []: 

studies.-method. allowance / R.Z. Tyulyupergeneva; 

Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan; EKSU them. S. Amanzholova. - Ust-

Kamenogorsk: Berel: EKSU Publishing House, 2016. - 165 

p. 

15Rovnyakova, I.V. Theory and Practice of Educational 

Activity in the Vocational Education System []: 

monograph. / I.V. 16Rovnyakova; M-in education and 

science of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU, 

2017. - 143 p. 

17Nyrgaliyeva, S.A. Global trends in education: comparing 

Japanese and Korean education []: monograph / S. A. 

Nyrgaliyeva; Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Berel S. 

Amanzholova EKSU, 2017. - 137 p. 

18Zavalko, Nadezhda Aleksandrovna. Ethnopedagogy []: 

[studies. for universities] / N. A. Zavalko, S. G. Sakhariev. 



- Almaty: Evero, 2016. - 256 p. 

19 Zavalko, Nadezhda Aleksandrovna. Developing a 

culture of tolerant youth attitudes []: monograph. / N.A. 

Zavalko, E.A. Nabiyev; Ministry of Education and Science 

of the Republic of Kazakhstan; EKSU them. S. 

Amanzholova. - Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU, 2016. - 

186 p. 

20 Zavalko, Nadezhda Aleksandrovna. The development 

of professional orientation of students in the conditions of 

the credit system of education []: study.-method. manual / 

N. A. Zavalko, A. A. Ryskildina. - Ust-Kamenogorsk: 

VKK Argo, 2016. - 200 p. 

21 Gubaidullina, G. N. New pedagogical approaches to 

teaching and learning []: studies. manual / G. N. 

Gubaidullin; Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan; EKSU them. S. Amanzholova. - 

Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU, 2016. - 261 p. 

Zavalko, Nadezhda Aleksandrovna. Modern pedagogical 

technologies []: [studies. for universities] / N. A. Zavalko, 

S. G. Sakhariev. - Almaty: Evero, 2015. - 304 seconds 

23 Karmenova, M. А. Innovative technologies in education 

[]: teaching aid / M. A. Karmenova, M. Shoshak, G. B. 

Sarsengaliyeva; Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan; EKSU them. S. Amanzholova. - 

Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU, 2015. - 169 p. 
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Module name and cipher Performance 2 Isp2 

 

Responsible for the module Performing training 1 

Zakiryanova Zh.Kh. Senior Teacher 

Solfeggio1 

Senior teacher Yesyutina Marina Pavlovna, 

Choral class and practical work with the choir 

Zakiryanova Zh.Kh. Senior Teacher 

Additional musical instrument 

M.D. Muzhchil. Ph.D., the head. Department of Music 

Module Type Compulsory modules in the specialty 

Performing training 1 

BS SC 

Solfeggio1 

BS SC  

Choral class and practical work with the choir 

BS SC  

Additional musical instrument 

PS  SC 

Module Level BA 



Number of hours per week Performing training 1-15 

Solfeggio1 -9 

Choral class and practical work with the choir -9 

Additional musical instrument - 9 

Amount of credits Performing training 1 

5RК/ 9 ECTS 

Solfeggio1 

3RК/ 5 ECTS 

Choral class and practical work with the choir  

3RК/ 5 ECTS 

Additional musical instrument 3RК/ 5 ECTS 

Form of training full-time department -  3, correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education- 20 

Semester 3,4 

Number of students full-time department -  3, correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education- 20 

Prerequisites of the module "Music" in the secondary school 

Module Contents Performing training1 

The course content includes the following sections: Technical 

development of works. Features of studying of products of the 

large form. Sound engineering. Perfection of all types of sound. 



Meter. Mixed and variable sizes. Elaboration of methods of 

transmission of 11-lobed and variable sizes. Pace. Different 

rates. Agogic deviations. Dynamics Improvement of methods of 

transmission of various dynamics. Change of dynamics. 

Phrasing. Analysis of the work of a cappella (in writing) and 

with accompaniment (orally) 

Solfeggio1 

The course content includes the following sections: development 

of musical ear, musical thinking and memory in the amount of 

training of the music teacher; intonation exercises; Singing: a 

scale of various modes from tonics to tonics, from any step up 

and down; Tuning for tuning fork; singing steps after adjusting 

the intervals up and down, interval constructions, chords up and 

down from the sound and in the key, chord constructions in a 

3.4-voice simple presentation, harmonic modulations, various 

types of sequencing; rhythmic exercises; rhythmic dictation; 

rhythmic improvisations; solfedging; musical dictation. 

Choral class and practical work with the choir 

The content of the course includes the following sections: chorus 

master and conductor preparation for work in the general 

education school at music lessons and after-hours (choir, 

ensemble); knowledge of the basics of choral sonority and the 

management of the choir; methods of vocal education in the 

choir; skills of training with individual choir members, choral 

parts, common choir; choral rehearsals and concert 

performances; theoretical and methodical preparation of the 

conductor for independent activity; study of the school 

repertoire; methods of working with the school choir. 

Additional musical instrument 

The content of the course includes the following sections: 

mastering the skills and skills of the game on an additional 

musical instrument or piano; Features of performance on the 



musical instrument being studied; consistent and systematic 

accumulation of techniques for playing the instrument; method 

of work in the process of mastering a musical work; independent 

work on a musical work; Artistic performance of works from the 

standard program on music. 

Learning Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

  

Performing training1 

the professional preparation of the future music teacher, the 

teaching of his methods and methods of playing the musical 

instrument and the management of the choir, the formation of a 

set of skills that ensure the ability to independently, during 

conducting, and playing a musical instrument to convey the 

ideological and artistic value of the musical work, its textural 

and stylistic characteristics and specificity. 

To know the history, theory, practice of mastering performing 

skills; 

 To be able to disclose the artistic content of works with the help 

of appropriate means of musical expressiveness; 

Have the skills of independent work on the pedagogical and 

concert repertoire. The discipline is aimed at the formation of 

competencies in the field of instrumental and vocal-choral 

performance. 

 Solfeggio1 

the development of musical ear, musical thinking and the 

memory of the future teacher of music. It is devoted to the 

development of skills of precise intoning and reading sheet 

music. 

Know the basic elements of music and the features of their 

interaction; 

To be able to intonate and determine by ear the scales of frets, 

intervals, chords from sound and in harmony; 

Have reading skills from a sheet. 



Choral class and practical work with the choir 

formation of the creative personality of the qualified musician of 

the teacher - the choirmaster, who owns the methods of 

purposeful vocal-choral education and musical and aesthetic 

development of schoolchildren. In the course, students learn to 

apply creatively the scientific achievements of methods of 

working with a children's vocal choir team in conditions of 

variability of programs and integration of methods of musical 

education. In the classroom, the repertoire is studied for work 

with the children's choir in class and in extra-curricular work. 

Know the basics of choral singing; 

To be able to disclose the artistic content of works with the help 

of appropriate means of musical expressiveness; 

Have the skills of independent work on the pedagogical and 

concert choral repertoire. 

Additional musical instrument 

on the selected additional musical instrument - piano, dombra, 

accordion, accordion, which allows students to perform works of 

different styles, eras and directions of varying degrees of 

complexity. 

Know the basics of musical performance; a repertoire for 

working in a music lesson and in extracurricular work; 

To be able to disclose the artistic content of works with the help 

of appropriate means of musical expressiveness; 

Have the skills of independent work on the pedagogical and 

concert repertoire. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 



Duration of the module 3-4 semester 

Literature 1.Esyutina MP, Men's MD. Test assignments for music-

theoretical disciplines. - U-K, 2017 

2. Zhunusov U.Zh. "Dombyram, zhreegimmen үndes ediң ...". - 

Ust-Kamenogorsk: Shygys polygraph, 2015 

3. Zhunusov U.Zh. Інжу (a collection of works for dombra with 

a piano). - Ust-Kamenogorsk: Shygys polygraph, 2015 

4. Zhunusov U.Zh. Amaranth. - Ust-Kamenogorsk: B.P. Anikin 

LC, 2016 

5. Zhunusov U.Zh. Shyhys Tolway. - Ust-Kamenogorsk, 2017 

6 .. Zhunusov U.Zh. Dostar. - Ust-Kamenogorsk, 2017 

6. Dumenko, Anatoly Maksimovich. Pieces for accordion and 

accordion []: [notes] / A. M. Dumenko. - M.: Vlados, 2015. - 

102 p. - (Teaching repertoire 

7. Gribkov, Yu. A. Pedagogical repertoire of the accordionist 

(bayanist) []: Proc. allowance for Music School and DShI / Yu. 

A. Gribkov. - M.: Contemporary music, 2014. - 103 p. 

8. Reader on Instrumentation for Wind Orchestra []: Proc. 

manual for universities / comp. AA Kryuchkov, FI Takun, AF 

Umanets. - M.: Contemporary Music, 2014. - 409 s 

9.Anisimov A.P. Conductor-choirmaster: a textbook. - SPb, 

2017 

10. Stulova, Galina Pavlovna. Choral singing. Methods of work 

with children's choir []: учеб. manual for universities / GP 



Stulov. - St. Petersburg. ; M.; Krasnodar: Lan, 2014. - 176 p. 

11. Shaymardanova Т.S. Morning. - U-K, 2017 

12. Chermushkina VN, Gammas in pleasure Overcoming the 

technical difficulties in the performance of scales in the piano 

class of the School and Music School. Methodical development. 

- Chelyabinsk 2014. 

13. Self-instruction piano: step-by-step illustrations: just about 

complex. - M., 2016 

Date of update  

 

Module name and cipher Musical-theory 1 MT1 

Responsible for the module Muzhchil MD, head. Department of Music, Ph.D., Dusupova 

M.Sh. teacher 

Module Type Compulsory modules in the specialty 

Module Level BA 

Number of hours per week History of the Kazakh music -4 

Harmony -4 

Amount of credits 4RК/ 7 ECTS 

 

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 

Technical and Vocational Education 



Semester 3,4 

Number of students о full-time department -  3, correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education- 20. 

Prerequisites of the module Theory of Music 

Module Contents History of Kazakh Music 

Features of music of the ancient Turkic period. Syncretism of 

musical culture. Musical culture of the Middle Ages. Music of 

the period of the Kazakh Khanate. People's professional culture 

of the 19th century. Instrumental music. Song culture. The role 

and place of music of the ancient period in the Kazakh culture. 

The development of Kazakh professional music in the 30s of the 

20th century. Kazakh professional and world music culture 

during the Great Patriotic War and the 50-ies. Kazakh national 

world music for children. 

Harmony 

harmony; consonance; chord; a triad and its appeals; nonaccord; 

harmonization of melody; move the chord; harmonization of 

bass; jumps of thirds; cadence; cadence quartz chord; sextupords 

of the main triad; connection of two sekstakkordov; Passing and 

auxiliary quartecostacords; passing tertskvartakord; dominant-

chord; introductory seventh chord; subdominant of the chord; 

double dominant; deviation; modulation. 

Learning Outcomes 

 

 

History of Kazakh Music 

give students a clear and systematic music and historical 

knowledge necessary for the school music teacher in his 

practical work; To teach to operate this knowledge in the 

musical process. 

 Know: 



 

 

 

 

 

  

the main periods of development of the history of music; the 

main genre and style features of Kazakh and world music; 

creativity of the main representatives of the Kazakh and world 

musical culture; 

 to know about the life and creative path of composers; The most 

valuable for the aesthetic education of youth samples of classical 

music 

Be able to: 

 to promote high-quality music 

Have skills: to determine by ear the works of Kazakh folklore, 

folk-professional, professional world music and their analysis 

Harmony 

To teach students to understand the deep patterns of musical 

thinking, to understand the features of tonal-harmonic 

development as the basis of musical form. 

Know about harmony as one of the most important expressive 

means of music; 

Be able to comprehend the deep patterns of musical thinking; 

Have the skills of beautiful and natural voice, harmonization of 

melody. 

Form of final control  Exam 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

 

Duration of the module 3-4 semester 

Literature History of Kazakh Music 

1. Shegebaev, Pernekbek. Kazakh musical literature: traditional 



period []: textbook / P. Shegebaev, SA Alemanova. - Astana: 

The Tome, 2015. - 152 p. 

2. Ayazbekova S.Sh. Individual and common in oral and written 

professional music (by the example of nomadic and sedentary 

civilizations). // Role and Ratio of Verbal and Nonverbal. Means 

of Communicion Against the Background of the Increasing 

Value of Information and Intensity of its Turnover. - London, 

2017. - P. 61-64. - [Electronic resource] .- 

https://gisap.eu/en/node/121630 

3. Ayazbekova S.Sh. Music and cultural code of Kazakhs // 

Musical Culture and National Consciousness: Globalization, 

Modernization, Communication: Materials of the International 

Scientific and Practical Conference of the Kazakh National 

University of Arts within the framework of the International 

Scientific Forum "ASTANA ART-SCIENCE FORUM" Culture, 

Art and Education in the Context of Spiritual Revival ", 

Dedicated to the 20th anniversary of the capital of the Republic 

of Kazakhstan Astana and the 20th anniversary of the Kazakh 

National University of Arts. - Astana, KazU, 2018. - 320 b. - 

P.74-88. - https://istina.msu.ru/publications/article/110369102/ 

4. Ayazbekova S.Sh. Music of the Universe in shaman rituals, 

rituals and practices // "Ұлы Дала" II humanitarian "old" 

material material (еіінші бөлім), Astana: "Ыылым" баспасы, 

2017. - Б. 52-63. - 

https://istina.msu.ru/publications/article/90012877/ 

5. Esim G. Philosophy of Korkyt as the basis of the culture of 

the Turkic peoples [] / Yesim G. // Kazakhstan's truth. - 2012. - 

The 24th of August. -. 26th 

6. Agaeva, Firuza. The creative path of Abai []: Textbook. 

allowance / F. Agayeva; Ministry of Education of the Republic 

of Azerbaijan. - Baku: [b. and.], 2015. - 175 s 

7. Musical heritage of East Kazakhstan [] = Shykys Kazakh 

musical music: [anthology] / Akimat of East Kazakhstan region. 

- [Ust-Kamenogorsk]: [LCD "Өмір"], [2014?]. - 18 CD. 

Harmony 

1Esyutina MP, Male MD Test assignments for music-theoretical 



disciplines. - U-K, 2017 

2. Chaikovsky P.I. A Guide to the Practical Study of Harmony: 

A Training Course. - St. Petersburg, 2016 

3. Chaikovsky P.I. Short textbook of harmony. - SPb, 2016 

4.Rimsky-Korsakov N.A. Practical textbook of harmony. SPb, 

2014 

5. Myagkova S.I. Selecting chords: a tutorial / S.I. Myagkov's; 

Krasnoyarsk State Institute of Arts. - Krasnoyarsk, 2016. - 36 p. 

Date of update  

  

  

Module name and cipher Аxiological A 

Responsible for the module Bases of anticorruption culture  

Bayrenova G.T. 

Research activity of a music teacher 

Muzhchil M.D. 

Module Type Optional modules, beyond qualification 

Bases of anticorruption culture  

BS SC 

Research activity of a music teacher 

BS SC 

Module Level ВА 



Number of hours per week 15    

Amount of credits Bases of anticorruption culture  

3RК/ 5ECTS  

Research activity of a music teacher  

2RК/ 3ECTS 

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 

Technical and Vocational Education 

Semester 4 

Number of students full-time department - 3, correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education - 20 

Prerequisites of the module Fundamentals of Law, Pedagogy 

Module Contents The fundamentals of anti-corruption culture 

The course "Fundamentals of Anti-Corruption Culture" is aimed 

at studying the concept of anti-corruption culture, mechanisms 

for improving social and economic relations, as conditions for 

the formation of an anti-corruption culture, legal counteraction 

to the development of corruption in the Republic of Kazakhstan; 

the study of public administration reforms aimed at combating 

corruption, the study of the features of the formation of anti-

corruption culture in various social groups, the moral and ethical 

responsibility for corruption in various spheres, religious norms 

and values as the principles of the anti-corruption culture of 

society, psychological characteristics of the nature of corruption 

behavior. 

Research activity of a music teacher 



The content of the course includes the following sections: 

Purpose, objectives, general direction of the discipline "Research 

activity of the teacher-musician", its place in the system of high 

school musical and pedagogical preparation. The connection 

between the pedagogy of music education and philosophy, 

musicology, psychology and other sciences. Methodological 

analysis of the problems of music education. Methodological 

characteristics of research in the field of music education. 

Learning Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

  

The fundamentals of anti-corruption culture 

formation of knowledge, skills and skills in the field of activities 

carried out by subjects of combating corruption to preserve and 

strengthen the value system in society, reflecting intolerance to 

corruption, creating zero tolerance for the phenomenon of 

corruption in the student environment. 

To know the main definitions of anti-corruption culture, 

international and national legislation regulating anti-corruption, 

the main approaches to the formation of anti-corruption culture 

in various social groups, and measures of responsibility for 

corruption offenses in various spheres. 

To be able to apply the acquired knowledge in analysis, in the 

activities of government bodies in shaping the society's 

anticorruption culture in terms of legal and social counteraction 

to corruption and combating it as a social phenomenon. 

To have the skills to recognize corruption as an element of 

socio-political life of the society in the international and national 

context, analyze the activity of public authorities, political and 

public organizations in the sphere of combating corruption and 

take part in it, skills of forming an anti-corruption culture in 

various social environments. 

Discipline is aimed at the formation of competence in the field 

of socio-economic relations. 



Research activity of a music teacher 

the development of students' knowledge, skills, abilities, abilities 

in the field 

Form of final control exam 

 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

 

Duration of the module 4 semester 

Literature 1. Anti-Corruption []: Textbook. and a workshop for academic 

undergraduate / ed. E. V. Okhotskiy. - 2-еизд., Испр. - M.: 

Yurayt, 2016. - 367 s 

2. Commentary on the Law of the Republic of Kazakhstan "On 

Combating Corruption" [] / Acad. fin. police; Research Institute 

of State and Law. G. Sapargaliyeva; Kazakhstan Union of 

Lawyers. - Astana: ACE, 2015. - 194 s 

3. Bisenali, L. The main issues of counteracting corruption []: 

educational-methodical manual / L. Bisenali, A. A. Bazilova; 

KazNU. Al-Farabi. - Almaty: Cossack University, 2014. - 110 p. 

4. Anticorruption strategy of the Republic of Kazakhstan for 

2015-2025, approved by the Decree of the President of the 

Republic of Kazakhstan of December 26, 2014 No. 986 

5. Taubaeva, Sharkul Taubayevna. Methodology and methods of 

pedagogical research []: учеб. allowance / Sh. T. Taubaeva, AA 

Bulatbaeva; KazNU. Al-Farabi. - Almaty: Kazakh University, 

2015. - 214 p. 

6. M.Muzhchil M.D. Music in the context of social life. - U-K, 

2017 

7. Rosina E.A. The organization of research and project 

activities of students of DShI: A methodical manual for students 

and teachers of the School. - Shemonaiha, 2016 
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Module name and cipher Pedagogical-practical PP 

Responsible for the module Tjulyupergeneva R.Zh., Ph.D. 

 

Module Type MP 

 

Module Level BA 

 

Number of hours per week 1 

 

Amount of credits о / о, з / о on the basis of TVE 

 

Form of training 3-4 

 

Semester о / о -9 people, з / о on the basis of TVE - 12 people. 

 



Number of students Training Practice 

Prerequisites of the module Training Practice 

Module Contents Educational work, participation in the conduct of diagnostic 

procedures, participation in the educational and methodological 

work of the staff of the educational institution, the 

implementation 

educational activities. 

Learning Outcomes 

 

The goal is to consolidate and deepen the theoretical knowledge 

gained by students in the process of studying the cycle of 

psychological disciplines and pedagogy. 

Know the basic requirements for working with schoolchildren 

and parents, interacting with the teaching staff. 

Be able to conduct a psychological analysis of the lesson. 

  Have the skills of conducting psychological and pedagogical 

research and examination (including test). 

Form of final control Report 

Differentiated credit 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

Duration of the module 2 semesters 

Literature 1.Gubaydullina G.N. New pedagogical approaches to 

teaching and learning: studies. manual / G. N. Gubaidullin; 

Education and Science Ministry of Kazakhstan. - Ust-



Kamenogorsk: Berel, 2016.- 261 p. 22 

2. Rules of organizing and conducting professional practice 

and the rules for defining organizations as bases of practice 

of January 29, 2016 
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Module name and cipher Extra module (EM) 

Responsible for the module Kolkutin A.M. 

Module Type EM 

Module Level BA 

Number of hours per week 4 

Amount of credits 4 RК/ 7 ECTS 

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 

Technical and Vocational Education 

Semester 3-4 

Number of students full-time department – 3 , correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education- 20 

Prerequisites of the module Physical Culture (1 year) 



Module Contents Physical Culture 

Training and improvement of motor skills and skills in sports 

(athletics, gymnastics, skiing, basketball, volleyball, football, 

etc.). Methodical foundations of physical education: the rules for 

compiling complexes of morning hygienic gymnastics; a 

complex of general development exercises with and without 

subjects, conducting mobile games and relay races. Participation 

in competitions of various levels (university, city, regional, 

republican). 

Bases of information culture 

The history of information resources of society. Ways of storing 

information (past, present, future). Information resources of 

modern society. The library is the information center of the 

university. Resource opportunities of the university library. 

Methods of working with the book. Ways of processing 

information. 

Learning Outcomes 

 

Physical Culture: 

Formation and improvement of motor skills and skills, the 

foundations of a healthy lifestyle for students, theoretical 

knowledge and methodological foundations of physical 

education, the ability to apply them in the process of life activity 

/ 

 Know: anatomical and physiological characteristics of the 

organism; technique of performing physical exercises; the 

foundations of a healthy lifestyle; optimal mode of motor 

activity and working capacity; the basics of physical and sports 

training; the effect of improving physical education systems on 



health promotion; 

be able to: conduct self-monitoring and evaluate its results; 

independently conduct exercise complexes; use hardening 

procedures for physical exercises; 

have skills: the foundations of a healthy lifestyle, ensuring the 

preservation and promotion of health, development and physical 

self-improvement; regulation of physical activity. 

Bases of information culture 

-To teach students to orientate themselves in mass media, 

prepare them for life and activity in the information society. 

Know: the basic concepts of the basics of computer science, the 

functional capabilities of operating systems, operating shells, 

word processors, spreadsheets, databases and a common 

methodology for their use. 

To be able to navigate in computer systems and information 

technologies, work in different operating systems, choose 

software for solving various tasks, apply information 

technologies in science, education, economics and other spheres. 

To have the skills of practical mastering of modern computer 

technologies on the example of social programs. 

Form of final control Delivery of control standards for students of the basic and 

special medical groups, control works for students released from 

practical classes for health reasons / differential graduation 

Conditions for obtaining loans Performing all types of work provided by the module 



Duration of the module 2 s.  

Literature 1. Pedagogy of physical culture []: studies. for universities 

/ [S. N. Neverkovich, T. V. Aronova, A. R. Baymurzin and 

others]; by ed. S. D. Neverkovich. - 3rd ed., Sr. - M.: 

Academy, 2014. 
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3 year of study 

Module name and cipher Professionally-сommunicationPК 

Responsible for the module Methods of teaching music  

M. Dusupova. 

Professionally-oriented foreign language  

Muzhchil M.D. 

Professional Kazakh (Russian) Language 

M. Dusupova. 

Module Type General education compulsory modules 

BS MC 



Module Level BA 

Number of hours per week Methods of teaching music -9 

Professionally-oriented foreign language -6 

Professional Kazakh (Russian) Language-6 

 

Amount of credits Methods of teaching music  

3RК/ 5 ECTS 

Professionally-oriented foreign language 

2RК/ 3 ECTS 

Professional Kazakh (Russian) Language 

2RК/ 3 ECTS 

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 

Technical and Vocational Education 

Semester 5,6 

Number of students full-time department – 3 , correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education- 20. 

Prerequisites of the module Foreign language 

Kazakh (Russian) language 

Pedagogy 



Module Contents Methods of teaching music 

The method of musical school education as a science and its 

connection with other scientific disciplines. Music is a school 

subject and an art object. Music lesson and its structural 

components. The musical drama of the lesson. Types of musical 

activity in music lessons and methodological requirements for 

their development. Technology of planning and conducting a 

music lesson. Methodical development of the music lesson. 

Scientific and methodological basis for the selection of the 

school repertoire. Typical program for music. Methodical 

features and content of music programs "Elim-ay" and 

"Murager". A system for assessing the knowledge of students. 

Modern pedagogical technologies and interactive techniques in 

the teaching and educational process at the music lesson. 

Professionally-oriented foreign language 

in the classroom, students get acquainted with the basics of a 

business foreign language, necessary professional vocabulary, 

phraseological phrases, terms that are most often found in 

special literature and the language of communication in the 

specialty, read texts containing special vocabulary and 

grammatical material in dialogical and monologic speech. 

Professional Kazakh (Russian) language 

Professionalism, professional speech of specialists. Scientific 

speech as a component of the professional culture of a specialist. 

Communication styles. Types of service documents. Culture of 

speech specialist. 



Learning Outcomes Methods of teaching music 

preparation of future music teachers for professional and 

pedagogical work in the general education school. 

Know: the basic concepts and terms of music education; goals 

and objectives of musical education; the history of the 

development of musical education in Kazakhstan; method of 

constructing the lesson, planning and analyzing the music 

lesson, basic and special methods of musical education; 

activities of students and teachers. 

To be able to select the school repertoire from the point of view 

of the scientific and methodical approach; use in their work 

modern pedagogical and interactive techniques in the teaching 

and educational process in the music lesson. 

Have the skills to build a holistic music lesson; development and 

conduct of an extra-curricular musical event; 

Professionally-oriented foreign language 

increasing the level of foreign language skills among students 

who successfully mastered the basic educational program of the 

bachelor's degree in the relevant area of training and mastering 

the necessary skills for solving professional problems in a 

foreign language, as well as for further professional self-

education 

To know the peculiarities of professional vocabulary 

Be able to: 

1) In the field of auditing, understand detailed reports and 



messages on a professional topic with the arguments contained 

in them; educational, non-fiction films on a professional topic. 

2) In the field of reading, understand professionally-oriented 

texts and official business documents, communicative tasks and 

author's intentions of the speaker, to understand the content-

factual and conceptual information. 

3) In the field of monologic speech, it is possible to speak freely 

and extensively on a wide range of professional issues, to give 

an argumentation of one's own professional point of view with 

an assessment, remarks and wishes. 

4) In the field of dialogical speech - to participate in dialogues 

with native speakers of the language being studied on a 

professional topic. 

5) In the field of writing - writing texts of official, business, 

professional content in accordance with the norms of the literary 

language 

To have the skills of registering the results of scientific research 

in professional Kazakh (Russian) language. 

Professional Kazakh (Russian) language 

formation of the communicative competence of a specialist 

capable of solving the Kazakh (Russian) language's actual 

problems of communication in various spheres of professional 

activity. 

To know the peculiarities of professional vocabulary 

Be able to: 



1) In the field of auditing, understand detailed reports and 

messages on a professional topic with the arguments contained 

in them; educational, non-fiction films on a professional topic. 

2) In the field of reading, understand professionally-oriented 

texts and official business documents, communicative tasks and 

author's intentions of the speaker, to understand the content-

factual and conceptual information. 

3) In the field of monologic speech, it is possible to speak freely 

and extensively on a wide range of professional issues, to give 

an argumentation of one's own professional point of view with 

an assessment, remarks and wishes. 

4) In the field of dialogical speech - to participate in dialogues 

with native speakers of the language being studied on a 

professional topic. 

5) In the field of writing - writing texts of official, business, 

professional content in accordance with the norms of the literary 

language 

To have the skills of registering the results of scientific research 

in professional Kazakh (Russian) language. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

Duration of the module 5-6 s. 



Literature Methods of teaching music 

1. Bayborodova, L.V. Teaching music in elementary school []: 

studies. manual for open source software: Recommended 

Teaching and Methodological Department cf. prof. education as 

a study. manuals for students of educational institutions. SPO / 

L. V. Baiborodova, O. M. Faletrova, S. A. Tomchuk. - 2nd ed., 

Corr. and add. - M.: Yurayt, 2017. - 172 p. - (Professional 

education). 

2. Gorchakova, Elena Borisovna. Music []: studies. for 2 cl. 

obshcheobrazovat. wk / E. B. Gorchakova, T. B. Pleshakova. - 

Almaty: Almatyket, 2017. - 96 seconds 

3. Music []: music repertory for teachers 2 cl. obshcheobrazovat. 

wk / [comp. E. B. Gorchakova, T. B. Pleshakova]. - Almaty: 

Almatykin, 2017. - 64 p. : 

4. Music []: studies. for 5 cl. obshcheobrazovat. wk / Sh. B. 

Kulmanova [et al.]. - Almaty: Atamura, 2017. - 112 p. 

56. Music []: music repertory for teachers 5 cl. 

obshcheobrazovat. wk / status Sh. B. Kulmanova [et al.]. - 

Almaty: Atamura, 2017. - 72 p. : 

7. Kulmanova, Sholpan Buribaevna. Music []: method. guide for 

teachers 5 cl. obshcheobrazovat. wk / Sh. B. Kulmanova, B. R. 

Suleimenova, I. S. Sivakova. - Almaty: Atamura, 2017. - 144 p. 

8. Gorchakova, Elena Borisovna. Music []: method. guide for 

teachers 2 cl. obshcheobrazovat. wk / E. B. Gorchakova, T. B. 

Pleshakova. - Almaty: Almatyket, 2017. - CD-ROM. 

9. Kulmanova, Sholpan Buribaevna. Music []: audio 

ideochrestomaty on the subject "Music" for 5 cl. 

obshcheobrazovat. wk / Sh. B. Kulmanova, B. R. Suleimenova, 

N. B. Mirmanov. - Almaty: Atamura, 2017. 

10. Gorchakova, Elena Borisovna. Music []: slave. tetr. for 2 cl. 

obshcheobrazovat. wk / E. B. Gorchakova, T. B. Pleshakova. - 

Almaty: Almatykin, 2017. - 72 p. 



11. Pleshakova, Tatiana Borisovna. Music []: a textbook for 

teachers of 1 grade. obshcheobrazovat. wk / T. B. Pleshakova. - 

Almaty: Almatyket, 2016. - 120 p. 

12. Sadovskaya, Irina Alekseevna. Music []: studies. for 1 cl. 

obshcheobrazovat. wk / I. A. Sadovskaya, M. A. Urazalieva, T. 

B. Pleshakova. - Almaty: Almatyket, 2016. - 96 p. : 

13. Bezborodova, Lyudmila Aleksandrovna. Methods of 

teaching music in schools []: studies. manual for universities / L. 

A. Bezborodova, Yu. B. Aliyev. - SPb. : Doe; SPb. : THE 

PLANET OF MUSIC, 2014. - 512 p. 

14. Osenneva, Marina Stepanovna. Theory and methods of 

musical education []: studies. for universities / M. S. Osenneva. - 

3rd ed., Sr. - M.: Academy, 2014. - 272 p. - 

15. Volchek, Olga Dmitrievna. Music and the semantics of its 

sounds []: studies. Handbook for the course of lectures "Musical 

Psychology" / O. D. Volchek; St. Petersburg Institute of 

Humanitarian Education. - 2nd ed., Ext. reclaiming - M.: 

Folium, 2014. - 176 p.. 

16. Aғabekova, Saltanat Sabitkyzy. Music t Музыкаrbie 

theories of men әdіstemesі []: оқу Lists: 5В010100- "To the 

Mektepke deyngi oқytu men tәrbieleu" mamandyғyny ң student 

tern arnalғan / S. S. Akabekova. - Almaty: Evero, 2015. - 102 

bet. 

17 Sүleymenova, Rose Әzhіmұratқyzy. Music pәnіn oқytu 

әdіstemesі []: Bastauysh synyptar ғ arnal ғ my my: қ қ ә ә і і і і 

ем::: Қ министр Sүleimenova, G. Ғ. Zhmalmalieva. - 3-shi 

bass., Tolyқ., Өңd. - Astana: Foliant, 2016. - 248 bet. 

18. Zamanui әlemdegі muzylyққ bіlіm []: halyқ әртістері 

ағайыдыды Абдуллиндердің 100 жылдық mentoytyna 

arnalkan republican ғlymi-tәzhіribelіk konferensynyy 

materialdar zhinaғy = Musical education in the modern world: 

modern world: modern education: today’s world: materials 



repub. scientific and practical conf. / ed. B. A. Erdembekov. - 

Oskemen: S. Amanzholov Atyndaнy ShғMU "Berel" Baspasy, 

2016. - 266 baht. 

Professional Kazakh (Russian) language 

2. Nurgaliyeva, Saniya Aidarkhanovna. Russian language. 

Available about complex []: studies. allowance / S.A. 

Nurgaliyeva; M-in education and science of Kazakhstan. - Ust-

Kamenogorsk: Berel: EKSU, 2017. - 161 p. 

Professionally-oriented foreign language 

1. Kay, Sue. New Inside Out []: Elementary Student's Book / S. 

Kay, V. Jones; with P. Maggs, C. Smith. - [b. m.]: Macmillan, 

[2017]. - 144 p. + CD-ROM. 

2. McCarter, Sam. 

    Ready for IELTS []: coursebook / S. McCarter. - [b. m.]: 

Macmillan, [2017]. 

3. English File []: Elementary Workbook with key / C. Latham-

Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York]: Oxford 

University Press, [2018]. - 96 p. : + CD-ROM. 

4. Latham-Koenig, Christina. English File []: Beginner Student's 

Book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden. - [third edit.]. - [New 

York]: Oxford University Press, [2018]. - 136 p. 
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Module name and cipher Performance 3 Isp3 

Responsible for the module Analysis of musical compositions  

Muzhchil M.D. 

Performing training 2 



Zakiryanova Zh.Kh. 

Choral class and workshop of work with a choir1  

Shaymardanova Т.S. 

Additional musical instrument1  

Dyusupova M.Sh. 

Module Type Compulsory modules in the specialty  

Analysis of musical compositions  

BS SC 

Performing training 2 

BS SC 

Choral class and workshop of work with a choir1 

BS SC 

Additional musical instrument1 

PS SC 

Module Level BA 

Number of hours per week Analysis of musical compositions -9 

Performing training 2 - 21 

Choral class and workshop of work with a choir1 -9 



Additional musical instrument1- 15 

Amount of credits Analysis of musical compositions  

3RК/ 5ECTS  

Performing training 2  

7RК/ 12ECTS 

Choral class and workshop of work with a choir1 

 3RК/ 5ECTS 

Additional musical instrument15RК/ 9ECTS  

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 

Technical and Vocational Education/ 

Semester 5,6 

Number of students full-time department – 3 , correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education- 20.. 

Prerequisites of the module Theory of Music 

Module Contents Analysis of musical works 

The concept of musical form. Elements of musical language and 

forms. Melody. Lad. Harmony. Metrorhythm. Polyphony. 

Functions of parts of the form. Types of presentation. Principles 

of development and form-building. Period and its types. Simple 

forms: two-part, three-part. Complex three-part form. 

Variational form and its typical properties. Rondo and its basic 

principles. Sonata form and its structure. Rondo Sonata. Cyclic 

forms. 



Performing training 2 

Technical development of works. Features of studying of 

products of the large form. Sound engineering. Perfection of all 

types of sound. Meter. Mixed and variable sizes. Elaboration of 

methods of transmission of 11-lobed and variable sizes. Pace. 

Different rates. Agogic deviations. Dynamics Improvement of 

methods of transmission of various dynamics. Change of 

dynamics. Phrasing. Analysis of the work a cappella (in writing) 

and with accompaniment (orally). 

Choral class and practical work with the choir 1 

The content of the course includes the following sections: chorus 

master and conductor preparation for work in the general 

education school at music lessons and after-hours (choir, 

ensemble); knowledge of the basics of choral sonority and the 

management of the choir; methods of vocal education in the 

choir; skills of training with individual choir members, choral 

parts, common choir; choral rehearsals and concert 

performances; theoretical and methodical preparation of the 

conductor for independent activity; study of the school 

repertoire; methods of working with the school choir. 

Additional musical instrument1 

The content of the course includes the following sections: 

mastering the skills and skills of the game on an additional 

musical instrument or piano; Features of performance on the 

musical instrument being studied; consistent and systematic 

accumulation of techniques for playing the instrument; method 

of work in the process of mastering a musical work; independent 

work on a musical work; Artistic performance of works from the 

standard program on music. 

 



Learning Outcomes Analysis of musical works 

To teach students to analyze musical works in the unity of their 

content and form. In the course musical and expressive means 

and types of their interaction are studied. In the center of the 

course are typical musical forms and their expressive 

possibilities. 

Know the basic musical expressive means and the types of their 

interaction; on the content of the musical work and the means of 

its expression; The form as one of the most important means of 

musical expressiveness; 

To be able to comprehend musical works in the unity of their 

content and form; 

Have the skills of a holistic analysis of musical works. 

Discipline is aimed at forming competence in the field of 

standard musical forms. 

Performing training 2 

the professional preparation of the future music teacher, the 

teaching of his methods and methods of playing the musical 

instrument and the management of the choir, the formation of a 

set of skills that ensure the ability to independently, during 

conducting, and playing a musical instrument to convey the 

ideological and artistic value of the musical work, its textural 

and stylistic characteristics and specificity. 

To know the history, theory, practice of mastering performing 

skills; 

To be able to disclose the artistic content of works with the help 

of appropriate means of musical expressiveness; 

Have skills 

have the skills of independent work on the pedagogical and 

concert repertoire. 

Discipline is aimed at forming competences in the field of 

instrumental and vocal-choral performance. 



Choral class and practical work with the choir 1 

formation of the creative personality of the qualified musician of 

the teacher - the choirmaster, who owns the methods of 

purposeful vocal-choral education and musical and aesthetic 

development of schoolchildren. In the course, students learn to 

apply creatively the scientific achievements of methods of 

working with a children's vocal choir team in conditions of 

variability of programs and integration of methods of musical 

education. In the classroom, the repertoire is studied for work 

with the children's choir in class and in extra-curricular work. 

Know the basics of choral singing; 

To be able to disclose the artistic content of works with the help 

of appropriate means of musical expressiveness; 

Have the skills of independent work on the pedagogical and 

concert choral repertoire. 

Discipline is aimed at forming the competence in the field of 

choral singing and choral management. 

Additional musical instrument1 

teach the basic skills of the game on the selected additional 

musical instrument - pianoforte, dombra, accordion, accordion, 

allowing students to perform works of different styles, eras and 

directions of varying degrees of complexity. 

Know the basics of musical performance; a repertoire for 

working in a music lesson and in extracurricular work; 

To be able to disclose the artistic content of works with the help 

of appropriate means of musical expressiveness; 

Have the skills of independent work on the pedagogical and 

concert repertoire. 

Discipline is aimed at forming competence in the field of 

instrumental training for the future music teacher. 



Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

Duration of the module 5-6 s. 

Literature 1. Esyutina MP, Men MD Test assignments in the musical and 

theoretical disciplines. - V-C, 2017 

2. Muzhchil, MD The Essence of Music [Text]: studies. manual /  

Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan; VKGU. - Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU, 2015. - 

129 p. 

3. Junusov U.ZH. "Dombyram, zhүregimmen үndez ediң ...". - 

Ust-Kamenogorsk: Shygys Polygraph, 2015 

4. Zhunusov U.ZH. Inzhu (compilation of works for dombra 

with piano). - Ust-Kamenogorsk: Shygys Polygraph, 2015 

5. Zhunusov U.ZH. Ұrpaқtarғa amanat. - Ust-Kamenogorsk: 

B.P. Anikin LCD, 2016 

6. Zhunusov U.ZH. Shyғys tolғauy. - Ust-Kamenogorsk, 2017 

7 .. Zhunusov U.ZH. Reach - Ust-Kamenogorsk, 2017 

8. Dumenko, Anatoly Maksimovich. Pieces for bayan and 

accordion []: [notes] / A.M. Dumenko. - M.: Vlados, 2015. - 102 

p. - (Pedagogical repertoire 

9. Gribkov, Yu. A. Pedagogical repertoire of accordionist 

(accordionist) []: studies. manual for children's music schools 

and DSHI / Yu. A. Gribkov. - M.: Contemporary music, 2014. - 

103 p. 

10 Anisimov A.P. Conductor-choirmaster: study guide. - SPb, 

2017 

11. Stulova, Galina Pavlovna. Choral singing. Methods of 

working with children's choir []: studies. manual for universities 



/ G. P. Stulova. - SPb. ; M. Krasnodar: Lan, 2014. - 176 p. 

12. Shaymardanova TS Choral studies. - V-C, 2017 

Date of update  

 

Module name and cipher Musical activity МD 

 

Responsible for the module History of world music 

Yesyutina M.P. 

The practice of organizing musical extra-curricular activities 

Yesyutina M.P. 

Workshop on the school song repertoire 

Nurgozhina A.B. 

Module Type BS SC 

PS SC 

Module Level ВА 

Number of hours per week History of world music-12 

The practice of organizing musical extra-curricular activities-9 

Workshop on the school song repertoire-12 

Amount of credits History of world music  



4RК/ 7ECTS 

The practice of organizing musical extra-curricular activities 

 3RК/ 5 ECTS 

Workshop on the school song repertoire  

4RК/ 7 ECTS 

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 

Technical and Vocational Education 

Semester 5-6 

Number of students full-time department – 3 , correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education- 20. 

Prerequisites of the module Theory of Music 

Module Contents History of world music 

The course content includes the following sections: Musical art 

of antiquity. Musical art of the Middle Ages. Musical culture of 

the Renaissance. Western European music 17-18 centuries: 

opera, instrumental music, Viennese classicism. Romanticism in 

music. Realism in Russian music. Italian opera verism. French 

Impressionism. Music of the Scandinavian countries. Music of 

the 20-21 centuries. Modernist trends in music. Pop music. 

Music for children and young people. 

Workshop on the organization of musical out-of-class work 

The course content includes the following sections: Features of 

the development of modern culture and art. Fundamentals of 

youth leisure and development of disco movement. Basic 

principles of disco management. The method of developing a 



disco program. Musical and creative activity of the leading 

disco. Technical equipment of the disco. Music, plastic and 

choreography in the disco. The main stages of the development 

of variety vocal-instrumental music-making. Organization and 

educational work in the school vocal and instrumental ensemble. 

The specific arrangement for VIA. Methods and forms of 

rehearsals. Preparation of variety concert performance. School 

musical theater. Tradition and innovation. Pedagogical basis of 

direction. Formation of the fundamentals of practical direction. 

The method of organizing musical theater in school. Techniques 

for preparing and holding a music room. Methods of preparation 

and holding of the competition of musical performance 

(karaoke). 

Workshop on the school song repertoire 

The course content includes the following sections: Sketch 

acquaintance with the song. Acquaintance with the authors of 

songs. Work on the melody of the song: solfeging, purity 

intonation, phrasing, vocal pronunciation of the lyrics, 

expressive performance. Work on the accompaniment: reading 

from the sheet, the game in accordance with the author's 

interpretation. Accompanying: own performance, soloist, as well 

as a group of performers or a choir. Artistic performance of the 

song by heart to your own accompaniment. Selection by ear of 

the melody of the song. Transposition. 

Learning Outcomes History of world music 

study in the historical and chronological order of the phenomena 

of the creative heritage of composers of the world classics of the 

past and the present. It is aimed at creating students' notions of 

musical art as a holistic, historically developing phenomenon, 

inextricably linked with the socio-historical process. In the 

course historical regularities of formation, development and 



social conditioning of various genres of classical music are 

studied; life and creative ways of composers; The most valuable 

for the aesthetic education of youth are samples of classical 

music. 

To know about the peculiarities of the development of world 

music and the comprehension of these questions in musicology, 

To be able to analyze the works of world classics 

Have the skills of promoting serious music among young people. 

Discipline is aimed at the formation of competence in the field 

of the laws of the historical development of musical culture. 

Workshop on the organization of musical out-of-class work 

formation of the pedagogical knowledge underlying the specific 

types of professional activity, to which the bachelor of music 

education is preparing. 

Know the methodology of science and methods of scientific and 

pedagogical research; types and types, essence, content, goals 

and objectives, principles, forms and methods of upbringing, 

education and education; the structure of pedagogical activity 

and thinking; types and types of professional pedagogical tasks, 

the structure of the process of their solution. 

Strive for self-improvement in pedagogical activity 

To be able to apply independently the received knowledge in 

pedagogy; Design and implement the pedagogical process in 

school; Define the goals and objectives of the upbringing and 

education of schoolchildren; Possess ways to activate mental 

activity of schoolchildren; To use in practice new pedagogical 

technologies of education and training 

Have skills in analyzing pedagogical activity; 

Workshop on the school song repertoire 

the formation of students' skills and habits, allowing for wider 

use of voice and instrument in future practical activities. 

Know the basics of working on the works of the school 



repertoire; features of vocal-choral work in school, works of 

school repertoire; 

To be able to apply various methods of learning works with a 

children's choir; 

Have the skills of independent work on the pedagogical and 

concert repertoire, playing the musical instrument, reading from 

the sheet and transposing, singing to your own accompaniment; 

selection by ear of a melody and accompaniment of songs of the 

school repertoire. 

The discipline is aimed at forming the competence in the field of 

the song repertoire used in the process of classroom and 

extracurricular work in the general education school.  

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

Duration of the module 6 s. 

Literature 1. Esyutina MP.Testy on musical and historical disciplines. 

–U-K, 2018 

2. Muzhchil, MD The Essence of Music [Text]: studies. 

manual / M. D. Man; Ministry of Education and Science of 

the Republic of Kazakhstan; VKGU. - Ust-Kamenogorsk: 

Berel: EKSU Publishing House, 2015. - 129 seconds 

3. Osenneva, M.S. Theory and methods of musical 

education [Text]: studies. for universities / M. S. 

Osenneva. - 3rd ed., Sr. - M.: Academy, 2014. - 272 p. 3 

4. Collection of the best songs about the Great Patriotic 

War [] / M-of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan; EKSU them. S. Amanzholova. - Ust-



Kamenogorsk: [b. and.], 2015. - CD-ROM. 

5. Music []: music repertory for teachers 2 cl. 

obshcheobrazovat. wk / [comp. E. B. Gorchakova, T. B. 

Pleshakova]. - Almaty: Almatykin, 2017. - 64 p. : 

6. Music []: studies. for 5 cl. obshcheobrazovat. wk / Sh. B. 

Kulmanova [et al.]. - Almaty: Atamura, 2017. - 112 p. 

7. Music []: music reader for teachers 5 cl. 

obshcheobrazovat. wk / status Sh. B. Kulmanova [et al.]. - 

Almaty: Atamura, 2017. - 72 p. : 

8. Kulmanova, Sholpan Buribaevna. Music []: audio-video 

reader on the subject "Music" for 5 cl. obshcheobrazovat. 

wk / Sh. B. Kulmanova, B. R. Suleimenova, N. B. 

Mirmanov. - Almaty: Atamura, 2017. 

Date of update  

 

Module name and cipher Musical activity MD 

 

Responsible for the module Yesyutina MP, Senior Lecturer, Zakiryanova Zh.Kh., Senior 

Lecturer 

Module Type BS SC 

PS SC 

Module Level ВА 

Number of hours per week History of choral singing - 9 



Choral literature -12 

Foreign musical literature -12 

Amount of credits History of choral singing  

3RК/ 5ECTS 

Choral literature  

4RК/ 7ECTS 

Foreign musical literature  

4RК/ 7ECTS 

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 

Technical and Vocational Education 

Semester 5-6 

Number of students full-time department – 3 , correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education- 20. 

Prerequisites of the module Theory of Music 

Module Contents History of Choral Performance 

Choral performance of the Ancient World and Ancient Greece. 

Choral performance of Western Europe and Byzantium in the 

Middle Ages. Renaissance singing art. Western European 

singing art of 17 - 18 centuries. Foreign choral performance in 

the 19-20 centuries. Choral culture of the modern period. 

Children's choral performance. Choral performance at the 

present stage. 

Choral literature 



Kazakh folk song in choral processing. Opera-choral genre in 

the work of composers of Kazakhstan. Cantata-oratorio genre. 

Original choirs of Kazakh composers. Russian folk song in the 

original and choral processing. Opera choirs of composers-

classics. Independent choirs of Russian composers. Original 

choirs of contemporary composers. Foreign choral classics. 

Foreign Music Literature 

The content of the course includes the following sections: 

Creativity of Western European composers. Russian classical 

music of the 18th - early 20th centuries. Musical literature of the 

20-21 century. 

Learning Outcomes History of Choral Performance 

 help the future specialist to understand the historical patterns of 

the emergence and development of musical art and to orientate 

in the contemporary cultural space. 

To know about the aesthetic value of the choral art, its social 

function, the forms and methods of its participation in public 

life, the relationship with other forms of art and forms of social 

consciousness; 

Be able to navigate in the complex, diverse and variegated world 

of contemporary performing arts; 

Have skills in analyzing choral performance and interpretation 

of choral works. 

Discipline is aimed at the formation of competence in the field 

of historical patterns of the formation and development of choral 

performance. 

Choral literature 

preparation of students for practical work in school. 

Know the best examples of choral music of different genres and 

styles; 

To be able to select choral works for practical work with the 



choir; 

Have the skills of mastering the method of comprehensive 

analysis of choral works within the limits necessary for 

performing and pedagogical practice. 

Discipline is aimed at forming the competence in the field of 

domestic and foreign music in the choral genre. 

Foreign Music Literature 

formation of musical historical thinking of students. 

Know about the work of foreign composers and musicologists. 

To be able to determine the content and characteristics of a 

musical language, genre and style features of musical works by 

foreign composers, give them an artistic and aesthetic evaluation 

Have skills in working with the clavier, score, reference music 

literature, summarizing the material on the basis of studying 

different sources, speaking to the audience with reports. 

The discipline is aimed at forming the competence in the field of 

foreign musical culture. 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

Duration of the module  6 s. 

Literature 1.Shaymardanova T.S. Khorovedeniye. – U-K, 2017 

2. Zakir'yanova, ZH. KH. Metodicheskiye rekomendatsii po 

khorovomu dirizhirovaniyu [Tekst] = Khordy dirizherleu 

pәnínen әdístemelík nuskˌaular : ucheb. posobiye / ZH. KH. 

Zakir'yanova, T. S. Shaymardanova ; M-vo obrazovaniya i nauki 

RK. - Ust'-Kamenogorsk : Berel : Izd-vo VKGU, 2018. - 109 s. 

– 26 

3.Yesyutina M.P., Muzhchil' M.D.Testy po muzykal'no-

istoricheskim distsiplinam. –U-K, 2018 
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Module name and cipher Pedagogical-practical PP 

 

Responsible for the module Dyusenbaeva AT, Ph.D., Esyutina MP, Zakiryanova Zh.Kh. 

 

Module Type MP 

 

Module Level BA 

 

Number of hours per week 1 

 

Amount of credits о / о, з / о on the basis of TVE 

 

Form of training o / o -2 people, s / o based on TVE - 16 people. 

Semester 5-6 

Number of students Training Practice 



Prerequisites of the module Acquaintance with the educational institution. Conversation with 

the representative of the administration of the Shelter. 

Conversation with the teacher of music. Studying the material of 

the music room. Acquaintance with the class. Observation of 

music lessons. Observing lessons in the attached class. 

Implementation of educational work in the classroom: 

conversations, games, walks with students. Preparation and 

conduct of extra-curricular activities. Preparation of reports on 

practice Preparation for the presentation at the final conference. 

Module Contents The goal is to get acquainted with the general setting of teaching 

and educational work and with the system of musical 

educational work in a general educational institution. 

Know the basic requirements for working with schoolchildren 

and parents, interacting with the teaching staff. 

Be able to organize cooperation between students and pupils. 

  Have the skills of using domestic and foreign experience in 

organizing cultural and educational activities. 

Learning Outcomes Report 

Differentiated credit 

Form of final control Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

Conditions for obtaining loans 2 semesters 



Duration of the module  

Literature 1.Rachina B.S.R. Pedagogical practice: the training of a music 

teacher: Teaching-methodical manual. - SPb .: Publishing house 

"Lan"; Publishing house "PLANET OF MUSIC", 2015. - 512 p. 

2. Urunbasarova, E.A. Ethics and culture of communication of 

the teacher []: [учеб. manual] / E.A.Urunbasarova; Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty: 

Bastau, 2017. 

3. Rules for the organization and conduct of professional 

practice and the rules for determining organizations as bases of 

practices of January 29, 2016. 

Date of update  

 

 

Module name and cipher Innovative approaches in learning  IPO 

Responsible for the module Panshina Tatiana Viktorovna, Ph.D., Associate Professor 

Module Type BS SC 

 

Module Level ВА 

Number of hours per week 3 

Amount of credits 3RК/ 5ECTS 



 

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 

Technical and Vocational Education 

Semester 5 

Number of students full-time department – 3 , correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education- 20. 

Prerequisites of the module Pedagogy 

Module Contents The content of the course includes the following sections: New 

approaches in teaching and learning. Learning critical thinking. 

Evaluation for training and evaluation of training. Use of ICT in 

teaching and learning. Training of talented and gifted students. 

Teaching and learning in accordance with the age characteristics 

of students. Management and leadership in training. 

Learning Outcomes The goal of the course is the formation of professional 

competencies among students on the basis of teaching them 

modern theories and technologies of education and creating the 

conditions for the formation of new pedagogical thinking on the 

basis of expanding the general scientific outlook of students in 

the field of educational technologies. 

As a result of mastering this discipline, the student must 

know: 

methodology of the formation of the concept of "education"; 

modern trends in the development of the educational system; 

modern concepts of learning theory; 

the organizational goal of including the assignment in the 

learning process; 

modern theories and technologies of education. 



be able to: 

use various sources of information to improve professional 

skills; 

to build and implement perspective lines of professional self-

development, taking into account the innovative tendencies in 

modern education. 

Have the skills to improve and develop your scientific potential. 

 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

Duration of the module 1 s. 

Literature 1. Gubaidullina, G. N. New pedagogical approaches to 

teaching and learning []: studies. manual / G. N. 

Gubaidullin; Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan; EKSU them. S. Amanzholova. - 

Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU, 2016. - 261 p. 

2. Zavalko, Nadezhda Aleksandrovna. Modern pedagogical 

technologies []: [studies. for universities] / N. A. Zavalko, 

S. G. Sakhariev. - Almaty: Evero, 2015. - 304 seconds 

3. Karmenova, MA. Innovative technologies in education 

[]: teaching aid / M. A. Karmenova, M. Shoshak, G. B. 

Sarsengaliyeva; Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan; EKSU them. S. Amanzholova. - 



Ust-Kamenogorsk: Berel: EKSU, 2015. - 169 p. 
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4 year of study 

Module name and cipher Performance 4 Isp4 

Responsible for the module Choral class and practical work with the choir 2 

Shaymardanova Т.S. 

Performing mastery of the music teacher (basic musical 

instrument) 

M. Dusupova. 

Performing mastery of a music teacher (conducting by a choir) 

Zakiryanova Zh.Kh. Art. teacher 

Module Type Compulsory modules in the specialty 

Choral class and practical work with the choir 2 

BS SC 

Performing mastery of the music teacher (basic musical 

instrument) 



PS  MC 

Performing mastery of a music teacher (conducting by a choir) 

PS  MC 

Module Level ВА 

Number of hours per week Choral class and practical work with the choir 2 - 12 

Performing mastery of the music teacher (basic musical 

instrument)- 6 

Performing mastery of a music teacher (conducting by a choir)- 

9 

 

Amount of credits Choral class and practical work with the choir 2  

4RК/ 7 ECTS 

Performing mastery of the music teacher (basic musical 

instrument) 

2RК/ 3 ECTS 

Performing mastery of a music teacher (conducting by a choir)- 

3RК/ 5 ECTS 

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 

Technical and Vocational Education 

Semester 7 



Number of students full-time department – 3 , correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education- 20. 

Prerequisites of the module Теория музыки 

Module Contents Choral class and practical work with the choir 2 

The content of the course includes the following sections: chorus 

master and conductor preparation for work in the general 

education school at music lessons and after-hours (choir, 

ensemble); knowledge of the basics of choral sonority and the 

management of the choir; methods of vocal education in the 

choir; skills of training with individual choir members, choral 

parts, common choir; choral rehearsals and concert 

performances; theoretical and methodical preparation of the 

conductor for independent activity; study of the school 

repertoire; methods of working with the school choir. 

 Performing mastery of the music teacher (basic musical 

instrument) 

Instrumental performance as a form of creative activity. 

Formation of technical skills and skills of playing the instrument 

in the process of mastering a musical work. Mastering the 

artistic repertoire, which includes works of different genres, 

forms, styles and directions. Mastering the skills of reading sheet 

music from a sheet and selecting by ear accompaniment. 

Creation of a school repertoire fund for future independent work. 

Free use of the instrument in different activities in the music 

class and in extracurricular activities. 

Performing mastery of a music teacher (conducting by a choir) 

The conductor's apparatus. Preparation of the conductor's 

apparatus for mastering the technique of conducting. Principles 

of conducting movements. Mastering the conductor skills. 

Conducting works with accompaniment and unattended 



instrument. Consecutive mastering of conducting technique on 

works of different complexity, volume and texture. Work on the 

choral score. Mastering the skills of performing a choral score 

on an instrument that is close to choral singing. Work with 

school songs. Preparation for work with the children's choir. 

 

Learning Outcomes Choral class and practical work with the choir 2 

formation of the creative personality of the qualified musician of 

the teacher - the choirmaster, who owns the methods of 

purposeful vocal-choral education and musical and aesthetic 

development of schoolchildren. In the course, students learn to 

apply creatively the scientific achievements of methods of 

working with a children's vocal choir team in conditions of 

variability of programs and integration of methods of musical 

education. In the classroom, the repertoire is studied for work 

with the children's choir in class and in extra-curricular work. 

Know the basics of choral singing; 

To be able to disclose the artistic content of works with the help 

of appropriate means of musical expressiveness; 

Have the skills of independent work on the pedagogical and 

concert choral repertoire. 

Discipline is aimed at forming the competence in the field of 

choral singing and choral management. 

Performing mastery of the music teacher (basic musical 

instrument) 

the education of well-educated musicians who know the basic 

skills of playing a musical instrument that can reveal the artistic 

content of works with the help of appropriate means of musical 

expression, having the necessary skills of independent work on 

the pedagogical and concert repertoire, ready for practical and 



performing activities. 

Know the basics of musical performance; basic concepts, terms 

relating to musical performance, performing techniques; the 

most typical features of instrumental and vocal choral music of 

different styles, epochs, national schools, artistic trends; a 

repertoire for working in a music lesson and in extracurricular 

work; method of work on a musical work. 

To be able to disclose the artistic content of works with the help 

of appropriate means of musical expressiveness. 

Have the skills of independent work on the pedagogical and 

concert repertoire 

the formation of a system of deep and versatile knowledge, skills 

and habits for students in the practical use of conducting music 

lessons and in the management of the school choir, mastering 

various means of communicating with the choir, developing 

interpreter abilities, and preparing them for musical, pedagogical 

and educational activities. 

Performing mastery of a music teacher (conducting by a choir) 

Know the basics of musical performance; basic concepts, terms 

relating to musical performance, performing techniques; the 

most typical features of instrumental and vocal choral music of 

different styles, epochs, national schools, artistic trends; a 

repertoire for working in a music lesson and in extracurricular 

work; method of work on a musical work. 

To be able to disclose the artistic content of works with the help 

of appropriate means of musical expressiveness. 

Have the skills of independent work on the pedagogical and 

concert repertoire. 

Form of final control exam 



Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

Duration of the module 7 s. 

Literature 1Esyutina MP, Men's MD. Test assignments for music-

theoretical disciplines. - U-K, 2017 

2. Zhunusov U.Zh. "Dombyram, zhreegimmen үndes ediң ...". - 

Ust-Kamenogorsk: Shygys polygraph, 2015 

4. Zhunusov U.Zh. Інжу (a collection of works for dombra with 

a piano). - Ust-Kamenogorsk: Shygys polygraph, 2015 

3. Zhunusov U.Zh. Amaranth. - Ust-Kamenogorsk: B.P. Anikin 

LC, 2016 

4. Zhunusov U.Zh. Shyhys Tolway. - Ust-Kamenogorsk, 2017 

5 . Zhunusov U.Zh. Dostar. - Ust-Kamenogorsk, 2017 

6. Dumenko, Anatoly Maksimovich. Pieces for accordion and 

accordion []: [notes] / A. M. Dumenko. - M.: Vlados, 2015. - 

102 p. - (Teaching repertoire 

7. Gribkov, Yu. A. Pedagogical repertoire of the accordionist 

(bayanist) []: Proc. allowance for Music School and DShI / Yu. 

A. Gribkov. - M.: Contemporary music, 2014. - 103 p. 

8. Reader for instrumentation for the brass band []: Proc. manual 

for universities / comp. AA Kryuchkov, FI Takun, AF Umanets. 

- M.: Contemporary Music, 2014. - 409 s 

9.Anisimov A.P. Conductor-choirmaster: a textbook. - SPb, 



2017 

10. Stulova, Galina Pavlovna. Choral singing. Methods of work 

with children's choir []: учеб. manual for universities / GP 

Stulov. - St. Petersburg. ; M.; Krasnodar: Lan, 2014. - 176 p. 

11. Shaymardanova Т.S. Morning. - U-K, 2017 
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Module name and cipher Modern forms of music-making SPhM 

 

 

Responsible for the module Ananyev Yu.D. senior teacher; 

Nurgozhina A.B. assistant professor 

Muzhchil M.D., head. Department of Music, Ph.D. 

Module Type Optional modules for the specialty 

PS SC 

Module Level ВА 

Number of hours per week Modern musical technologies-9 

Variety singing-9 



The modern musical culture-9 

Amount of credits 3RК/ 5ECTS 

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 

Technical and Vocational Education. 

Semester 7 

Number of students full-time department – 3 , correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education- 20. 

Prerequisites of the module Theory of Music, Voice Production 

Module Contents Modern musical technologies 

Course contents: Introduction to musical equipment. Basics of 

working with a computer. Setting up and connecting external 

audio sources. Record and save sound in your computer in 

different formats. Acquaintance with the note editor FINALE. 

Work with SOUND FORGE music program. MIDI system and 

arrangement on synthesizers. MIDI and sound update programs 

in CUBASE. Virtual embedded sound processing modules. 

Sound Effects in CUBASE. 

Variety singing 

Formation and improvement of practical skills of singing voice 

formation under the guidance of a teacher - vocalist. Arming 

students with vocal pedagogical knowledge for developing pop 

singing. Singing a pop song to a phonogram. Singing of a 

variety song under own accompaniment on a piano. Singing a 

children's song under a phonogram. Training methods of 

working with children's voices. Preparation of multimedia 

presentation about the creative activity of the stars of foreign and 

Kazakhstan variety. 



Contemporary Musical Culture 

The main musical and artistic trends in the culture of the 20-21 

century. The development of major musical genres - operas, 

symphonies, cantatas, oratorios, etc. - in the modern era. 

Domestic music culture of the 20-21 century. Modern musical 

culture of near and far abroad. Creativity of the largest 

representatives of modern culture: Zhubanova, Rakhmadiev, 

Kuzhamyarov, Prokofiev, Shostakovich, Khachaturian, 

Sviridov, Shchedrin, Gershwin, Vila-Lobos, Webber, etc. 

Learning Outcomes Modern musical technologies 

learn how to use modern music and computer technology in 

music lessons. The objectives of the course include the 

formation of skills for recording a track, both with voice and 

without voice, editing a phonogram, translating from an analog 

format to a digital one, typing notes on a computer, burning 

CDs. Students master the musical editor FINALE, the program 

CUBASE, etc. 

To know the historical, theoretical and practical foundations of 

the application of music and computer technologies; 

To be able to use music and computer technologies in music 

lessons; 

To have skills of recording a track, creating your own 

compositions, creating arrangements, digital sound recording. 

Discipline is aimed at forming competence in the field of music 

and computer technologies. 

Variety singing 

"Variety singing" - to teach the student to own voices at a 

professional level. Students learn to sing, accompanying 

themselves in a comfortable key on the instrument, and under 

the minus phonogram. 

Know the basics of variety performance; the most typical 



features of variety music; 

To be able to perform a variety song under a phonogram, under 

own accompaniment on a piano, a children's song under a 

phonogram; To reveal the artistic content of works with the help 

of appropriate means of musical expressiveness; 

To have the skills of singing voice formation on the basis of 

proper breathing, the optimal use of registers and conscious 

regulation of the functioning of the articulatory apparatus. 

Discipline is aimed at forming competence in the field of variety 

performance. 

Contemporary Musical Culture 

: the study of the laws of development and the most striking 

phenomena of musical culture of the 20-21 century. 

To know about the peculiarities of the development of modern 

music and the comprehension of these questions in musicology; 

Be able to promote serious music among young people; 

Have the skills to determine by ear the works of modern music 

and their analysis. 

Discipline is aimed at forming competence in the field of 

modern creative process. 

 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

Duration of the module 7 s. 

Literature 1. Esyutina MP.Testy on musical and historical disciplines. 

–U-K, 2018 



2.Pyryazeva E.N. Features of the musical development of 

schoolchildren in the process of mastering and applying 

sound engineering skills in creative activities. / Art 

Pedagogy. - 2018. - №4. - http://www.art-education.ru/ 

3. Apasov A.A. Digital technologies as a means of forming 

generalized methods of students' actions in the process of 

musical creativity. // Pedagogics of art. - 2015. - №1 - 

http://www.art-education.ru 
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Module name and cipher Art Knowledge Isk 

 

Responsible for the module Choir studying 

Shaymardanova Т.S. Art. teacher 

Fundamentals of computer arrangement 

Ananiev Yu.D., Senior Lecturer 

Theory and History of Art  

M.D. Muzhchil . Ph.D. 

Module Type PS SC 



Module Level ВА 

Number of hours per week Choir studying-9 

Fundamentals of computer arrangement-9 

Theory and History of Ar-9 

Amount of credits 3RК/ 5ECTS 

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 

Technical and Vocational Education. 

Semester 7 

Number of students full-time department – 3 , correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education- 20. 

Prerequisites of the module Theory of music, the history of world music 

Module Contents Choir studying 

Work on the choral score. Mastering the skills of performing a 

choral score on an instrument that is close to choral singing. 

Work with school songs. Preparation for work with the 

children's choir. 

Basics of computer arrangement 

students get an idea about music and computer programs and 

their capabilities 

Theory and History of Art 

the formation of a holistic view of art as a form of public 

consciousness, the logic of its development in the historical 

perspective, its place in the life of society and every person. 



Learning Outcomes Choir studying 

the formation of a holistic view of art as a form of public 

consciousness, the logic of its development in the historical 

perspective, its place in the life of society and every person. 

To know about the peculiarities of the development of art and 

the comprehension of these questions in art criticism; 

To be able: to conduct propaganda of high samples of world art; 

Have the skills of analyzing the works of world classics. 

Discipline is aimed at forming competencies in the field of the 

artistic life of society. 

Basics of computer arrangement 

students get an idea about music and computer programs and 

their capabilities 

Know the technical characteristics of the most common types of 

music equipment and accessories; 

Be able to type and edit sheet music; 

Have the skills to work in programs: Sound Forge, Nuendo and 

similar Audio and Midi editors. 

Discipline is aimed at forming competence in the field of music 

and computer programs. 

Theory and History of Art 

the formation of a holistic view of art as a form of public 

consciousness, the logic of its development in the historical 

perspective, its place in the life of society and every person. 

To know about the peculiarities of the development of art and 

the comprehension of these questions in art criticism; 

To be able to conduct propaganda of high samples of world art; 

Have the skills of analyzing the works of world classics. 

Discipline is aimed at forming competencies in the field of the 

artistic life of society. 



Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

Duration of the module 7 s. 

Literature 1. Anisimov, A. Conductor-choirmaster: textbook. - SPb, 2017 

2.Stulova, Galina Pavlovna. Choral singing. Methods of working 

with children's choir []: studies. manual for universities / G. P. 

Stulova. - SPb. ; M. Krasnodar: Lan, 2014. - 176 p. 

3. Shaymardanova TS Choral studies. - V-C, 2017 

7. Men MD Introduction to Musical Art: Study Guide.- Ust-

Kamenogorsk: EKSU Publishing House named after S. 

Amanzholov, 2012 

4. Yakovlev, Evgeny Georgievich. Aesthetics []: studies. manual 

for universities / E. G. Yakovlev. - M.: KNORUS, 2015. - 444 p. 

Date of update  

 

 

Module name and cipher Pedagogical-practical PP 

 

Responsible for the module Art. teacher Yesyutina MP, art. teacher Zakiryanova Zh.Kh. 

Module Type MP 

Module Level ВА 



Number of hours per week 10 weeks 

Amount of credits 10 RК/ 11ECTS 

 

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 

Technical and Vocational Education. 

Semester 8 

Number of students full-time department – 3 , correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education- 20. 

Prerequisites of the module Psychology 

Pedagogy 

Training Practice 

Module Contents Drawing up an individual plan for educational and upbringing 

work. Conducting independent lessons with their subsequent 

self-analysis. Carrying out of educational action in the fixed 

class. Conducting research works on the thesis work. 

Completion of the task of psychology. 

Learning Outcomes upbringing of students' steady interest and love for the teacher's 

profession, awareness of themselves as a subject of a holistic 

pedagogical process, deepening of social, psychological, 

pedagogical and special knowledge in the process of their use in 

the CPR, the formation of professional methods of activity for 

future teachers. 

To know about the processes and phenomena occurring in the 

surrounding reality, about the status of music and musical 

education in the context of the social and natural whole, the 

methodological foundations and categories of pedagogy, 



psychology, age physiology 

To be able to organize musical educational and cognitive activity 

in accordance with the age and individual characteristics of 

schoolchildren, organize and conduct various musical and 

artistic events; be able to apply effective methods of teaching the 

musical performance of their students and organize their concert 

performances. 

Have the skills to implement psychological and pedagogical 

observation of students. 

Form of final control Report 

Differentiated credit 

 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

 

Duration of the module 1sem 

Literature 1.Rachina B.S.R. Pedagogical practice: the training of a music 

teacher: Teaching-methodical manual. - SPb .: Publishing house 

"Lan"; Publishing house "PLANET OF MUSIC", 2015. - 512 p. 

2. Urunbasarova, E.A. Ethics and culture of communication of 

the teacher []: [учеб. manual] / E.A.Urunbasarova; Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty: 

Bastau, 2017. 

3. Rules for the organization and conduct of professional 

practice and the rules for determining organizations as bases of 

practices of January 29, 2016. 
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Module name and cipher Pre-diploma  PD 

 

Responsible for the module Art. teacher Yesyutina MP, art. teacher Zakiryanova Zh.Kh. 

Module Type MP 

Module Level ВА 

Number of hours per week 2 weeks 

Amount of credits 6RК/ 10ECTS 

 

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 

Technical and Vocational Education. 

Semester 8 

Number of students full-time department – 3 , correspondence department on the 

basis of Technical and Vocational Education- 20. 

Prerequisites of the module Psychology 

Pedagogy 

Training Practice 

Module Contents Conducting research works on the thesis work. 



Learning Outcomes Master the skills of research work. 

Know about the specifics of the activity of a music teacher 

To be able to manage the teaching and upbringing process in 

music lessons, in extracurricular activities among students at all 

levels of education 

Have the skills of a research approach to musical and 

pedagogical activity; carrying out pre-diploma research in the 

framework of the problem under study. 

Form of final control Report 

Differentiated credit 

 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

 

Duration of the module 8 s. 

Literature 1.Rachina B.S.R. Pedagogical practice: the training of a music 

teacher: Teaching-methodical manual. - SPb .: Publishing house 

"Lan"; Publishing house "PLANET OF MUSIC", 2015. - 512 p. 

2. Urunbasarova, E.A. Ethics and culture of communication of 

the teacher []: [учеб. manual] / E.A.Urunbasarova; Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty: 

Bastau, 2017. 

3. Rules for the organization and conduct of professional 

practice and the rules for determining organizations as bases of 

practices of January 29, 2016. 



Date of update  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Module name and cipher Module of final examination (MFE)  

Responsible for the module State examination in the specialty 

Head of Department Muzhchil MD, Ph.D., Associate Professor 

Nurgozhina AB 

Writing and defending the thesis work (project) or passing the 

state examinations in two major disciplines (Methods of 

teaching music, the history of Kazakh music) 

Head of Department Muzhchil MD, Ph.D., Associate Professor 

Nurgozhina AB 

Module Type EM 

Module Level ВА 

Number of hours per week 21 

Amount of credits Writing and defending a thesis (project) or passing the state 

examinations in two major disciplines - 2RК/ 8ECTS 

State examination in the specialty -1RК/4 ECTS 

Form of training full-time department, correspondence department on the basis of 

Technical and Vocational Education. 

Semester 8 

Number of students full-time department – 3 , correspondence department on the 



basis of Technical and Vocational Education- 20. 

Prerequisites of the module Methods of teaching music 

History of Kazakh Music 

Performing training 

Module Contents State examination in the specialty 

Sertpe-kuy. Tokpe - kuy. A work with accompaniment 

(dombra). Polyphonic work. The product of a large form. The 

work of the Kazakh composer (pianoforte, accordion, 

accordion). The state program for conducting each graduate 

consists of two pieces: 

1. - a cappella; 

2. - with accompaniment. 

3. Also, each graduate works with the choir (learning the score 

for 10 minutes with the use of knowledge and skills obtained 

during the entire period of study). 

Writing and defense of the thesis (project) 

Diploma work (draft) presents a summary of the results of 

independent study and research of the actual problem of a 

specific specialty of the relevant branch of science. The diploma 

work (project) is carried out under the supervision of the 

supervisor and must meet one of the following requirements: 

1) generalization of research results, design solutions conducted 

by scientists, analysts, practitioners; 

2) contain scientifically grounded theoretical conclusions on the 

object under study; 

3) contain scientifically valid results, the use of which ensures 

the solution of a specific problem. 

State examination on the methods of teaching music 

State examination of the history of Kazakh music 

State examination in the specialty 



Determination of theoretical and practical training of graduates 

to perform professional tasks established by the state 

compulsory education standard; the ability to perform 

professional tasks defined by qualification requirements. 

Know the basics of musical performance. 

To be able to perform works of various forms, genres, styles. 

Have the skills of performance analysis of a musical work. 

Writing and defense of the thesis (project) 

Systematization, consolidation and expansion of theoretical 

knowledge and practical skills in the specialty and their 

application in solving specific musical and pedagogical 

problems, as well as cultural tasks; clarification of the student's 

readiness for independent work in the conditions of the modern 

school, as well as the level of his professional competence. 

To know the contemporary problems of musical and pedagogical 

science, the methodology and methodology of scientific 

research. 

Be able to conduct an independent research on the problems of 

musical pedagogy 

Have the skills to generalize best practices and conduct 

experimental work on the research problem. 

Learning Outcomes State examination in the specialty 

Sertpe-kuy. Tokpe - kuy. A work with accompaniment 

(dombra). Polyphonic work. The product of a large form. The 

work of the Kazakh composer (pianoforte, accordion, 

accordion). The state program for conducting each graduate 

consists of two pieces: 

1. - a cappella; 

2. - with accompaniment. 

3. Also, each graduate works with the choir (learning the score 

for 10 minutes with the use of knowledge and skills obtained 



during the entire period of study). 

Writing and defense of the thesis (project) 

Diploma work (draft) presents a summary of the results of 

independent study and research of the actual problem of a 

specific specialty of the relevant branch of science. The diploma 

work (project) is carried out under the supervision of the 

supervisor and must meet one of the following requirements: 

1) generalization of research results, design solutions conducted 

by scientists, analysts, practitioners; 

2) contain scientifically grounded theoretical conclusions on the 

object under study; 

3) contain scientifically valid results, the use of which ensures 

the solution of a specific problem. 

State examination on the methods of teaching music 

State examination of the history of Kazakh music 

State examination in the specialty 

Determination of theoretical and practical training of graduates 

to perform professional tasks established by the state 

compulsory education standard; the ability to perform 

professional tasks defined by qualification requirements. 

Know the basics of musical performance. 

To be able to perform works of various forms, genres, styles. 

Have the skills of performance analysis of a musical work. 

Writing and defense of the thesis (project) 

Systematization, consolidation and expansion of theoretical 

knowledge and practical skills in the specialty and their 

application in solving specific musical and pedagogical 

problems, as well as cultural tasks; clarification of the student's 

readiness for independent work in the conditions of the modern 

school, as well as the level of his professional competence. 

To know the contemporary problems of musical and pedagogical 

science, the methodology and methodology of scientific 



research. 

Be able to conduct an independent research on the problems of 

musical pedagogy 

Have the skills to generalize best practices and conduct 

experimental work on the research problem. 

Form of final control Defense of the thesis (project) 

State exam 

Conditions for obtaining loans Execution of all types of work provided by the module, a 

positive evaluation for the exam 

Duration of the module 8  s. 

Literature 1.http: //scipeople.ru/ - scientific network for scientists, post-

graduate students and students, electronic publications library 

2. http://science-community.org/en - social network of scientists. 

3.Instrumentalnye and choral works of domestic and foreign 

composers. 

5. Methodical instruction on the design of the thesis of the MI 

VKG 001 - 15 
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5В010600 – Музыкалық білім беру 

5В010600 – Музыкальное образование 

5B010600 - Мusical education 

№ 

Пәндер коды 

Код дисциплин 

Code of 

disciplines 

 

 

Элективті пәндер атауы 

Наименование дисциплин 

Namens of disciplines 

 

 

 

К
р

ед
и

тт
ер

 с
ан

ы
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 к
р

ед
и

то
в
 

Q
u

an
ti

ty
o

fc
re

d
it

s 

Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General educational disciplines – 7  кредит/ кредитов/credit 

«Көркем-музыкалық жұмысты ұйымдастырушы-педагог», «Өнер пәні мұғалімі»   траекториялары бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  «Педагог-организатор музыкально-художественной работы», 

«Учитель искусства» 

General educational disciplines for educational trajectories: «Teacher-organizer of musically-artistic work», «Teacher of art» 

1 

KN-1106 

OP – 1106 

BL-1106 

Құқық негіздері 

Основы права   

Bases of law 

2 

TKSN-1106 

OBZh-1106 

BLS-1106 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Bases of life safety 

2 

EКN-1107 

OEР-1107 

BEЕ-1107 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

2 

ETD-1107 

EUR-1107 

ESD-1107 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

3 

Mad-1108 

Kul-1108 

Cul-1108 

Мәдениеттану  

Культурология 

Cultural Studies 

3 

SA-1108 

PS-1108 

PSS-1108 

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология   

Political science-sociology 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – не менее 49 кредит/кредитов/credit  



«Көркем-музыкалық жұмысты ұйымдастырушы-педагог», «Өнер пәні мұғалімі» траекториялары бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  «Педагог-организатор музыкально-художественной работы», «Учитель искусства» 

Basic disciplines for educational trajectories: «Teacher-organizer of musically-artistic work», «Teacher of art» 

4 

OO-1208 

IP-1208 

PT-1208 

Орындаушылық оқыту  

Исполнительская подготовка  

Performing training  

5 

FEA-1208 

FEA-1208 

FVE-1208 

Фольклорлық-эстрадалық ансамбль 

Фольклорный и эстрадный ансамбль 

Folklore and variety ensemble 

5 

Col-1209 

Sol -1209 

Sol -1209 

Сольфеджио  

Сольфеджио  

Solfeggio  

3 
DKO-1209 

DS-1209 

JET-1209 

Джаз Құлақ оқыту   

Джазовое сольфеджио  

Jazz Ear Training  

 

6 

 

DKO-1210 

DS-1210 

JET-1210 

Орындаушылық оқыту 1 

Исполнительская подготовка 1 

Performing training 1 

5 

SOT-2210 

TIS-2210 

TPK-2210 

Синтезаторда ойнаудың технологиясы 

Технология игры на синтезаторе 

Technology of playing the keyboards 

7 

Col1-2211 

Sol1 -2211 

Sol1 -2211 

Сольфеджио 1 

Сольфеджио 1 

Solfeggio 1 

3 
DKO1-2211 

DS1-2211 

JET1-2211 

Джаз Құлақ оқыту 1  

Джазовое сольфеджио 1 

Jazz Ear Training 1 

8 XKXZhZh-2212 

HKPRX -2212 

CCWWW-2212 

Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы  

Хоровой класс и практикум работы с хором  

Choral class and workshop of work with a choir 

3 

OS-2212 Оркестрлік сынып  



OK-2212 

OC-2212 

Оркестровый класс 

Orchestral class 

9 Gar -2213 

Gar -2213 

Har-2213 

Гармония 

Гармония  

Harmony 

4 

 

MShN-2213 

OM -2213 

FMM-2213 

Музыка шыңдау негіздері 

Основы музицирования 

Fundamentals of music-making 

10 ZhKMN-2214 

OAK -2214 

BAC-2214 

Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

2 

MPed-2214 

MPed-2214 

MPed-2214 

Медиапедагогика 

Медиапедагогика 

Mediapedagogy 

YD-2214 

NT-2214 

NT-2214 

Ұлт дәстүрі 

Национальные традиции 

National traditions 

ZhS-2214 

MP -2214 

YP-2214 

Жастар саясаты 

Молодежная политика 

Youth politics 

Olk-2214 

Kra -2214 

LH-2214 

Өлкетану 

Краеведение 

Local history 

At-2214 

Av-2214 

Av-2214 

Абайтану 

Абаеведение 

Abayevedeniye 

11 Din-2215 

Rel-2215 

Rel-2215 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

3 

BBZ-2215 

OP-2215 

EL-2215 

Білім беру заңы 

Образовательное право  

Educational Law 

12 OO2-3216 

IP2 -3216 

PT2-3216 

Орындаушылық оқыту 2 

Исполнительская подготовка 2  

Performing training 2 

7 

MP-3216 

MP-3216 

MP-3216 

Музыкалық психология 

Музыкальная психология 

Musical psychology 



13 HKHZhZh-3217 

HKPRH -3217 

CCWWW-3217 

 

Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы 1 

Хоровой класс и практикум работы с хором 1 

Choral class and workshop of work with a choir1 

3 

OC1-3217 

OK1-3217 

OC-3217 

Оркестрлік сынып 1  

Оркестровый класс 1 

Orchestral class 1  

14 AMT-3218 

IМM -3218 

HWM-3218 

Әлем музыкасының тарихы 

История мировой музыки 

History of World Music 

4 

ShMA-3218 

ZML -3218 

FML-3218 

Шетел музыка әдебиеті 

Зарубежная музыкальная литература 

Foreign musical literature 

15 MTT-3219 

AMP-3219 

AMC-3219 

Музыкалық туындыларға талдау 

Анализ музыкальных произведений 

Analysis of musical compositions 

3 

BMBA-3219 

MMVDS -3219 

MMEK-3219 

Балабақшадағы музыкалық білім әдістемесі 

Методика музыкального воспитания в детском саду 

Methodology of musical education in kindergarten 

16 HKHZhZh2-4220 

HKPRH2 -4220 

CCWWW2-4220 

Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы 2  

Хоровой класс и практикум работы с хором 2 

Choral class and workshop of work with a choir2 

4 

OS2-4220 

OK2-4220 

OC2-4220 

Оркестрлік сынып 2  

Оркестровый класс 2 

 Orchestral class 2  

Кәсіптік пәндер /Профилирующие  дисциплины / Main disciplines - не менее 27 кредит/кредитов/credit 

«Көркем-музыкалық жұмысты ұйымдастырушы-педагог», 

 «Өнер пәні мұғалімі» траекториялары бойынша кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям: «Педагог-организатор музыкально-художественной работы», «Учитель 

искусства» 

Main disciplines for educational trajectories: «Teacher-organizer of musically-artistic work», «Teacher of art» 

17 DK-1302 

PG -1302  

VT-1302 

Дауысты қалыптастыру 

Постановка голоса 

Voice training 

3 

MOK-1302 

VMI-1302 

IAM-1302 

Музыка өнеріне  кіріспе 

Введение в музыкальное искусство 

Introduction to the art of music 

18 KMA-2303 

DMI -2303 

AMI-2303 

Қосымша музыкалық аспап  

Дополнительный музыкальный инструмент  

Additional musical instrument 

3 



XS-2303 

XS-2303 

CS-2303 

Хор сольфеджио 

Хоровое сольфеджио 

Choral solfeggio 

19 KMA1-3304 

DMI1-3304 

AMI1-3304 

Қосымша музыкалық аспап 1 

Дополнительный музыкальный инструмент 1  

Additional musical instrument1 

5 

MM-3304 

SM-3304 

EM-3304 

Музыканың мәні 

Сущность музыки 

The essence of music 

20 

MARBP-3305 

PShPR -3305 

WSR-3305 

Мектеп әндері репертуары бойынша практикум 

Практикум по школьному песенному репертуару 

Workshop on school repertoire 

4 
HA-3305 

HL -3305 

CL-3305 

Хор әдебиеті 

Хоровая литература 

Choral literature 

21 STMJYP-3306 

PPOMVR -3306 

WOMEA-3306 

Сыныптан тыс музыкалық жұмыстарды ұйымдастыру 

практикумы 

Практикум по организации музыкальной внеклассной 

работы 

Workshop on the organization of musical extracurricular 

activities 

3 

STMZhY-3306 

POMVR -3306 

WOMEA-3306 

Хор орындау тарихы 

История хорового исполнительства 

History of choral singing 

22 KZMT-4307 

SMT -4307 

MMT-4307 

Қазіргі заманғы музыкалық технологиялар 

Современные музыкальные технологии 

Modern musical technologies 

3 

 

KAON-4307 

OKA -4307 

FCA-4307 

 

Компьютерде ән өңдеу негіздері 

Основы компьютерной аранжировки 

Fundamentals of computer arrangement 

23 EAA-4308 

EP -4308 

VS-4308 

Эстрадалық ән айту 

Эстрадное пение 

Variety singing 

3 

HZh -4308 

Hor -4308 

CS-4308 

Хорды жүргізу 

Хороведение 

Choir studying 

 

 



24 KZMM-4309 

SMK -4309 

MMC-4309 

Қазіргі заманғы музыка мәдениеті 

Современная музыкальная культура 

The modern musical culture 

3 

 

OTT-4309 

TII -4309 

THA-4309 

Өнер теориясы мен тарихы 

Теория и история искусства 

Theory and History of Art 

                                                                                                        

 

                                              

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Элективті   пәндер   атауы 

Наименование  дисциплин 

Namens of disciplines С
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Қосымша оқыту түрі /Дополнительный вид обучения/ Extra training 

- 4 кредит/ кредита/ credit 

«Көркем-музыкалық жұмысты ұйымдастырушы-педагог», 

 «Өнер пәні мұғалімі» траекториялары бойынша қосымша оқыту түрі 

Дополнительный вид обучения по образовательным траекториям: «Педагог-организатор музыкально-художественной работы», 

«Учитель искусства» 

Extra training for educational trajectories: «Teacher-organizer of musically-artistic work», «Teacher of art» 

 

 

25 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

4 2 
Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің 

қазақстандық үлгісі 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и 

общественного согласия  

Kazakhstan model of interethnic tolerance and social harmony 

 

 

 

Оқыту мен оқудағы инновациялық бағыттар 

Инновационные подходы в преподавании и обучении 

Innovative approaches in teaching and learning 

5 2 



 

26 

Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайындағы оқытудың 

қазіргі заманғы әдістері мен тәсілдері 

Современные методы и подходы в преподавании в 

условиях обновленного содержания образования 

Modern methods and approaches to teaching in the context 

of the updated content of education 

 

 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of right 

«Құқық негіздері» пәні заңдық болып табылады және заңтану мамандығынан басқа мамандық  студенттері оқиды. 

Пәннің мақсаты – студенттердің құқықтық білімін шыңдау және тереңдету, осы жолда құқықтық сенімін нығайту, құқықтық мәдениетті 

өркендету,  студенттердің құқықтық әлеуметтік үрдісін қалыптастыру, қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, білім алушылардың дүниетанымын 

қалыптастыру, қоғамдық және жеке  құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті арттыру болып табылады. Құқық салаларын білу және оларды өмірлік, 

қызметтік тәжірибеде қолдана алу.  

 Пәннің мазмұны: Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық теориясы негіздері, Қазақстан Республикасының конституциялық құқық 

негіздері, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық негіздері, Қазақстан Республикасының еңбек құқығы негіздері, Қазақстан Республикасының 

отбасы және неке құқығы негіздері,  Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық негіздері,  Қазақстан Республикасының азаматтық құқық негіздері, 

Қазақстан Республикасының қылмыстық және азаматтық істер жүргізу құқығы негіздері,  Қазақстан Республикасының қаржы құқығы негіздері, 

Қазақстан Республикасының салық құқығы негіздері,  Қазақстан Республикасының экологиялық және жер құқығы негіздері, халықаралық құқық 

негіздері. 

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет: 

Білу қажет: адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, міндеттерін; Қазақстан Республикасында әрекет етуші негізгі нормативтік 

құқықтық актілерді, олардың қолдану аясын дұрыс түсіну; құқық салаларын ажырата білу, әр бір құқық саласы бойынша негізгі ұғымдар мен түсініктерді 

білу; әр түрлі құқық салаларындағы жауаптылық мәселелерін білу. 

Игеру қажет:  нормативтік құқықтық актілерді талдауды, қоғамның мемлекеттік-құқықтық құрылымын,  мемлекеттік биліктің субъектілерін 

және оны жүзеге асыру механизмін бағдарлауды. 

Меңгеру қажет: күнделікті өмірде мемлекет және құқық мәселелеріне байланысты сұрақтар туындаған жағдайларда нормативтік-құқықтық 

актілерді дұрыс қолдана алу. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, коммуникативті, өзіндік менеджмент құзіреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.  

 

Дисциплина «Основы права» относится к дисциплинам юридического цикла, но изучается студентами других специальностей. 

Цель изучения дисциплины – расширение и углубление  знаний студентов,  формирование социально-правовой адаптации и мировоззрений 

обучающихся,  повышение их правовой культуры и правосознания, знать отрасли  права и уметь применять  нормы  права на практике.  



Содержание дисциплины: Основы теории госудрства и права, Основы Конституционного права Республики Казахстан, Основы 

административного права Республики Казахстан, Основы трудового прва Республики Казахстан, Основы семейного права Республики Казахстан, 

Основы уголовного права Республики Казахстан, Основы гражданского права Республики Казахстан,  Основы финансового права Республики Казахстан, 

Основы уголовного процессуального и гражданскокого процессуального права Республики Казахстан,  Основы налового права Республики Казахстан, 

Основы экологического и земельного права  Республики Казахстан, Основы международного права.  

По окончании изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: права и свободы, обязанности человека и гражданина; действующие нормативно-правовые акты Республики Казахстан, правильно 

понимать их  применение в пространстве; знать и различать отрасли права, основные понятия и категории  каждой отрасли права; основные вопросы 

юридической ответственности в соответствии с их видами.  

Уметь:  анализировать нормативные правовые акты, государственно-правовую структуру общества, субъектов государственной власти и 

механизм его осуществления.  

Владеть: при возникновении в повседневной жизни вопросов связанных с проблемами государства и права навыками по правильному 

применению  нормативно-правовых актов. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческих, профессиональных, научных коммуникативных, управленческих компетенций.  

 

Discipline of "Basis of right" behaves to disciplines of legal cycle, but studied by the students of other specialities. 

  An aim of study of discipline is expansion and deepening  of knowledge of students,  forming of socially-legal adaptation and of world views of student,  

increase of their legal culture and sense of justice, to know the fields  of law and able to apply  the norms  of right in practice.  

  Table of contents of discipline : Bases of theory of госудрства and rights, Bases of the Constitutional right for Republic of Kazakhstan, Basis of 

administrative law of Republic of Kazakhstan, Bases labour прва Republics of Kazakhstan, Bases of family law of Republic of Kazakhstan, Basis of criminal law of 

Republic of Kazakhstan, Basis of civil law of Republic of Kazakhstan,  Basis of financial right for Republic of Kazakhstan, Bases criminal judicial and 

гражданскокого of judicial right for Republic of Kazakhstan,  basis налового right for the republic of Kazakhstan, basis and landed ecolaw  republic of 

Kazakhstan, basis. 

Upon termination of study of discipline students must: 

Gentlefolks: rights and freedoms, duties of man and citizen; operating normatively-legal acts of Republic of Kazakhstan, it is correct to understand their  

application in space; to know and distinguish the fields of law, basic concepts and categories  of every field of law of әр; basic questions of legal responsibility in 

accordance with their kinds.  

Able:  to analyse normative legal acts, государственно-правовую structure of society, subjects of state power and mechanism of his realization.  

To own: in case of occurring in everyday life of questions related to the problems of the state and right by skills on correct application  of normatively-legal 

acts. 

Discipline is sent to forming  of world view, professional, scientific communicative, administrative competenses. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстан тарихы 

История Казахстана 

History of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  



Философия 

Философия 

Philosophy 

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Life Safety Basics 

Курстың мақсаты - қауіпсіздік мәдениетін оқыту, күнделікті өмірде қауіпсіз мінез-құлық үшін оқыту студенттерге табиғи, техногенді төтенше 

жағдайлар, соның ішінде қауіп, болып табылады, олар алғашқы медициналық көмек көрсету салауатты және қауіпсіз өмір салтын мен дағдыларды 

қалыптастыру.          

Пәннің оқу-әдістемелік мәселелері:  

- Зиянды әсерiнен адам және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және іске асыру;  

- Төтенше жағдайлардың зардаптарын болжау және бағалау;  

- Авариялар, табиғи апаттар, және қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдарын пайдалану, сондай-ақ оларды жою жөнiнде шаралар қолдану 

салдарынан өндірістік қызметкерлер, шешімдер халықты қорғау үшін енгізу. 

Студент білу керек курсты оқу нәтижесінде:  

- Қоршаған ортаға, адам денсаулығына және қауіпсіздік теориялық негіздері;  

- Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі, нормативтік-құқықтық және техникалық база;  

- Анатомиялық және адам, травматикалық зиянды және зиянды факторларға физиологиялық әсері;  

Меңгеру тиіс: 

- Қауіпсіздігі мен өндірістік қызметтің экологиялық көрсеткіштерін жақсарту бойынша іс-шараларды әзірлеу;  

- Өндірістік қызметкерлер мен төтенше жағдайларда халықты қорғау бойынша шараларды жоспарлауға және жүзеге асыруға;  

- Төтенше жағдайлардың салдарын жоюға құтқару және басқа да шұғыл операциялар қатысу үшін. 

Саты : тіршілік ету ортасы адам қауіпсіз өзара іс-қимыл әдістерін , нысандар басқару төтенше жағдайларда ( ұйымдардың ) , табиғи және 

техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және салдарын жою , сондай-ақ қырып қазіргі заманғы құралдарын пайдалану тұрақты жұмыс 

істеу дағдылары талдау. 

Пән келесі жалпы мәдени және кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру бағытталған : A - жеке және ұжымдық гигиена кадрларды негізделген 

медициналық білім, алғашқы көмек көрсету арқылы; B - әскери денсаулығын сақтау үшін білім мен түсіністік қолдану; C - білім беру маңыздылығы 

туралы ( сызу ) үкімдері ; D - коммуникациялық дағдылар; E - дағдыларын оқыту: бірінші көмек көрсету мүмкіндігі болуы үшін .  

 

Цель курса - воспитание культуры безопасности, подготовки обучаемых к безопасному поведению в повседневной жизни, в опасных, в том 

числе ЧС природного, техногенного характера, формирования у них здорового и безопасного образа жизни, умений и навыков оказания первой помощи. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от вредных воздействий; 

- прогнозирование и оценка последствий ЧС; 



- принятие решений по защите населения, производственного персонала от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по их ликвидации. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

- правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности; 

- анатомо-физиологические последствия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной деятельности; 

- планировать и осуществлять мероприятия по защите производственного персонала и населения в ЧС; 

- принимать участи в проведении спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий ЧС. 

Приобрести: Навыки анализа способов  безопасного взаимодействия человека со средой обитания, устойчивого функционирования объектов 

хозяйствования (организаций) в условиях чрезвычайных ситуаций, вопросов предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и применения современных средств поражения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: А – знание медицинских основ 

личной и коллективной гигиены военнослужащих, основ оказания первой помощи; В – применение знаний и пониманий по сохранению здоровья 

военнослужащих; С – вынесение (составление) суждений о важности знаний; D – коммуникативные навыки; Е – учебные навыки: уметь оказывать 

первую медицинскую помощь. 

 

The aim of the course - training of safety culture, training students for safe behavior in everyday life is in danger, including emergency situations of natural, 

man-made, they form a healthy and safe lifestyle and skills in first aid.  

 Teaching Problems of the discipline:  

- Development and implementation of measures to protect human and environment against harmful effects;  

- Prediction and assessment of consequences of emergency situations;  

- Making decisions to protect the population, production personnel from the consequences of accidents, natural disasters, and the use of modern means of 

destruction, as well as the adoption of measures to eliminate them. 

As a result of studying the course the student should know: 

- Theoretical foundations of human health and safety in the environment; 

- Legal, regulatory and technical basis of health and safety; 

- Anatomical and physiological effects on the human traumatic, harmful and damaging factors; 

To be able to: 

- Develop measures to improve safety and environmental performance of production activities; 

- To plan and implement measures to protect production personnel and the population in emergency situations; 

- To take part in rescue and other emergency operations in the aftermath of emergencies. 

Buy: Skills analysis of human safe interaction methods with habitat , sustainable operation of facilities management (organizations ) in emergencies , 

prevention and elimination of consequences of natural and man-made disasters , and the use of modern means of destruction. 



The discipline is aimed at forming the next general cultural and professional competences : A - medical knowledge based on personal and collective 

hygiene personnel , through the provision of first aid ; B - application of knowledge and understanding to preserve the health of servicemen ; C - submission 

(drafting ) judgments about the importance of knowledge ; D - communication skills ; E - learning skills : to be able to provide first aid . 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика , валеология, тарихы . 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses : biology, chemistry , mathematics, physics , valueology history . 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  

Educational practices 

 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

 Пән экономикалық категорияларды, өндіріс, бөлу, айырбас және тұтыну қатынастарын реттейтін  экономикалық заңдылықтарды және 

шаруашылық механизмдерін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың әдістері мен қағидаларын оқытады. Кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асырудың, 

кәсіпкердің қызметін жоспарлаудың және өндірістік-коммерциялық қызметтің түрлерінің  тәжірибелік сұрақтарына ерекше көңіл бөледі. 

Мақсаты – студенттерге экономикалық ғылымның теориялық негіздері, нарықтық экономиканың дамуының қолданбалы аспектілері, кәсіпкерлік 

қызметтің мәні  және жүйесі  жайлы білім беру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: қоғамдық шаруашылық нысандары, экономикалық жүйелердің негізгі түрлері, нарық 

шаруашылығының жалпы сипаттамасы,  сұраныс пен ұсыныстың теориясының негіздері, жеке ұдайы өндірістің негізгі теориялары,  кәсіпорынның 

шығындары мен табысы, өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы, ұлттық экономика жүйе ретінде, негізгі 

макроэкономикалық көрсеткіштер, жұмыссыздық және инфляция - экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі, макроэкономикалық тепе-теңдік, 

экономикалық өсу, мемлекеттік реттеу: маңызы, мақсаттары, құралдары; кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі түрлері және нысандары, кәсіпкерлік қызметтің 

субъектілері мен объектілері, кәсіпкерлік орта, кәсіпкерлік қызметтің мәні, кәсіпкерлік капитал және оны қалыптастыру тәсілдері, кәсіпкерлік идеяларды 

іріктеу және іске асыру, бизнес-жоспар және оның қазіргі кәсіпкерліктегі рөлі, әріптестік қарым-қатынастардың түрлері, кәсіпкерлік келісім-шарт, 

кәсіпорын  шаруашылықты жүргізуші субъект ретінде, жеке кәсіпкерлік, жаңа кәсіпорын (startup company). 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- экономиканың дамуының теориялық және қолданбалы негіздерін; 

-  кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың әдістері мен қағидаларын; 

- кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандарын;  

- бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың негіздерін;  

Менгеруі керек: 

- экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды өз бетінше талдауды; 



- әр түрлі әдістерді  пайдалана отырып  экономикалық мәселелерді түсіндіре алуды; 

- кәсіпкердің қызметін жоспарлауды. 

Дағдылануы керек: 
- экономикалық ақпаратты жинау және түсінуге; 

- Қазақстан Республикасындағы экономикалық қызметтің  жағдайларына қарай алған білімдерін пайдалануға; 

- тәжірибелік қызметті  ұйымдастыру және өзіндік жұмыс жүргізуге. 

Құзыретті болу: пәнді оқыту үрдісі экономикалық шындықты ұғыну  және тәжірибелік игеру, кәсіпкерлік ойлау мәдениетін, экономикалық ақпаратты 

қабылдау және талдау, кәсіпкерлік мақсатты қоя білу және оған жету жолдарын таңдай алу құзіреттіліктерін қалыптастыруға және дамытуға  бағытталған. 

Дисциплина изучает экономические категории, экономические законы и механизмы хозяйствования, регулирующие отношения в производстве, 

распределении, обмене и потреблении, принципы и методы осуществления предпринимательской деятельности. Особое внимание уделяется 

практическим вопросам реализации предпринимательских идей, планирования деятельности предпринимателя, формам производственно-коммерческой 

деятельности. 

Цель курса – изучить теоретические основы экономической науки, прикладные аспекты функционирования рыночной экономики, сформировать 

у студентов целостное представление о  системе  и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: формы общественного хозяйства, основные типы экономических систем, общая 

характеристика рыночного хозяйства, основы теории спроса и предложения, основы теории индивидуального воспроизводства, издержки и доход 

предприятия, рынки факторов производства и формирование факторных доходов, национальная экономика как система, основные макроэкономические 

показатели,  безработица и инфляция как проявления экономической нестабильности, макроэкономическое равновесие, экономический рост, 

государственное регулирование: сущность, цели, инструменты; предпринимательская деятельность, ее основные виды и формы, субъекты и объекты 

предпринимательской деятельности, предпринимательская среда, логика предпринимательской деятельности, предпринимательский капитал и способы 

его формирования, отбор и реализация предпринимательских идей, бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве, формы партнерских 

связей, предпринимательский договор, предприятие как хозяйствующий субъект, индивидуальное предпринимательство, новое предприятие (startup 

company). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- теоретические и прикладные основы функционирования экономики; 

- принципы и методы осуществления предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- основы управления и организации бизнеса; 

уметь: 

- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

- используя различные методы, объяснять проблемы экономики; 

- планировать деятельность предпринимателя; 

иметь навыки: 

- сбора и осмысления экономической информации; 

- использования полученных знаний применительно к условиям экономической деятельности в Республике Казахстан; 

- самостоятельной работы, самоорганизации и организации практической деятельности.  



Быть компетентным: процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций  понимания, осмысления и 

практического освоения экономической действительности,  компетенций в области предпринимательской культуры мышления, способности к 

восприятию, обобщению и анализу экономической информации, постановки предпринимательской цели и выбору путей её достижения. 

 

The discipline studies economic categories, economic laws and mechanisms of management, regulating relations in production, distribution, exchange and 

consumption, principles and methods of doing business. Special attention is paid to practical issues of realization of entrepreneurial ideas, planning of entrepreneur's 

activity, forms of production and commercial activity. 

The purpose of the course – to study the theoretical foundations of Economics, applied aspects of the functioning of the market economy, to form a holistic 

view of the students of the system and logic of entrepreneurship. 

The content of the discipline includes the main sections: forms of social economy, the main types of economic systems, the General characteristics of the 

market economy, the foundations of the theory of supply and demand, the foundations of the theory of individual reproduction, costs and income, the markets of 

factors of production and the formation of factorial income, the national economy as a system, the main macroeconomic indicators, unemployment and inflation as 

manifestations of economic instability, macroeconomic equilibrium, economic growth, state regulation: essence, goals, instruments; business activities, its main 

types and forms, subjects and objects of business activity, business environment, the logic of entrepreneurship, entrepreneurial capital and ways of its formation, 

selection and implementation of business ideas, business plan and its role in modern entrepreneurship, partnerships, enterprise agreement, enterprise as an economic 

entity or individual entrepreneurship, new venture (startup company). 

As a result of studying the discipline, the student must 

know: 

- theoretical and applied bases of functioning of economy; 

- principles and methods of entrepreneurial activity; 

- organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

- basics of business management and organization; 

to be able to: 

- ability to analyze processes and phenomena occurring in the economy; 

- using different methods to explain the problems of the economy; 

- to plan the activities of the entrepreneur 

to have skills:  

- collection and interpretation of economic information; 

- use of the acquired knowledge in relation to the conditions of economic activity in the Republic of Kazakhstan; 

- independent work, self-organization and organization of practical activities. 

Be competent: the process of studying the discipline is aimed at the formation and development of competencies of understanding and practical 

development of economic reality, competence in the field of entrepreneurial culture of thinking, the ability to perceive, summarize and analyze economic 

information, setting business goals and the choice of ways to achieve it. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
Мектептегі пәндер «Математика»,«Адам және қоғам» 

Школьные дисциплины математики, «Человек и общество» 



Mathematics, Schools social and humanitarian disciplines «Man and Society» 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice. 

 

                 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

Пән мақсаты: қалыптастыру экологиялық дүниетанымды алу туралы терең, жүйелі білім мен түсініктер негіздері туралы қоғамның тұрақты 

дамуы және табиғат, теориялық және практикалық білімдерін заманауи тәсілдері табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және қорғау ҚО. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Білу ұғымдарды "Экология және Тұрақты даму". Антропогендік ластануы қоршаған ортаның негізгі 

компоненттері. Табиғат пен қоғамның тұрақты дамуы. Болашақтың энергиясы мен жасыл экономика. Қазақстан Республикасының экологиялық саясаты. 

Жаһандық тұрақты даму мақсатындағы әріптестік. 

Білу қажет: 

- табиғат пен қоғамның өзара әрекеті негіздерінің бастапқы заңдылықтары, жұмыс істеу экожүйелер мен биосфераның дамуының, өндірістің 

зиянды және қауіпті факторлар мен қоршаған ортаның адам денсаулығына әсері; 

- тұрақты даму және практикалық мәселелердің ғаламдық, аймақтық және жергілікті деңгейлердегі стратегиясы,  тұжырымдамасы; 

-  қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама негіздерін ұйымдастыру принциптері, қауіпсіз өндірістік үрдістер. 

Істей алу қажет: 

- бағалау, экологиялық жағдайы,табиғи ортаның; 

- бағалау жүргізуге техногендік әсер ету, өндірістің қоршаған ортаға. 

Дағдыға ие болу: 

- экожүйелер мен тұтас биосфера  зерттеу компоненттері; 

- табиғатты қорғау міндеттерге байланысты тақырыптарға логикалық пікірталасты жүзеге асыру. 

Құзыреттілік: білім беру барысында табиғатты тиімді пайдалану мен қорғау аумағында қолданбалы зерттеулерді өткізуді қалыптастырады. 

 

Цель дисциплины: формирование экологического мировоззрения, получение глубоких системных знаний и представлений об основах 

устойчивого развития общества и природы, теоретических и практических знаний по современным подходам рационального использования природных 

ресурсов и охраны ОС.  

Краткое описание курса: Знание понятий «Экология» и «Устойчивое развитие». Антропогенное загрязнение основных компонентов 

окружающей среды. Устойчивое развитие природы и общества. Энергетика будущего и зеленая экономика. Экологическая политика Республики 

Казахстан. Глобальное партнерство для устойчивого развития. 

Знать: 



- основные закономерности взаимодействия природы и общества, основы функционирования экосистем и развития биосферы, влияние вредных 

и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 

- концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и практические подходы к их решению на глобальном, региональном и локальном 

уровнях; 

- основы законодательства по охране окружающей среды; принципы организации безопасных производственных процессов. 

Уметь: 

- оценивать экологическое состояние природной среды, 

- проводить оценку техногенного воздействия производства на окружающую среду 

Иметь навыки: 

- изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; 

- ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач.  

Компетенции: знания по курсу способствуют проведению прикладных исследований в области природопользования и охраны природы. 

 

The purposeof discipline: forming of ecological world view, receipt of thorough system knowledge and ideas about bases of steady development of society 

and nature, theoretical and practical knowledge on modern approaches of the rational use of natural resources and guard of OS. 

Brief description of course: Knowledge of concepts "Ecology" and "Steady development". Anthropogenic contamination of basic components of 

environment. Steady development of nature and society. Energy of the future and green economy. Ecological politics of Republic of Kazakhstan. Global partners hip 

for steady development. 

To know: 

- basic conformities to law of cooperation of nature and society, basis of functioning of ecosystems and development of biosphere, influence of harmful 

and dangerous factors of production and environment on the health of man; 

- conception, strategies, problems of steady development and practical going near their decision on global, regional and local levels; 

- bases of legislation on the guard of environment; principles of organization of safe productive processes, 

To be able to: 

- to estimate the ecological state of natural environment; 

- to conduct the estimation of technogenic influence of production on an environment. 

To have skills: 

- studies of components of ecosystems and biosphere on the whole; 

- conducts of logical discussion on the themes related to the decision of nature protection tasks. 

Competencies: Knowledge Exchange promote applied research in the field of wildlife management and conservation. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Химия, биология, физика, география және математика (мектеп бағдарлама көлемінде) 

Химия, биология, физика, география и математика (в объеме школьной программы) 

Chemistry, biology, physics, geography and mathematics (in the volume of the school program) 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 



Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice. 

 

 

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturology 

Мақсаты: мәдени нысандары мен процестерді терең, жан-жақты зерттеу, адам баласының өмір сүру формалары, олардың әртүрлі мәдени 

бағыттарын  көруге студенттердің қабілетін қалыптастыру. 

Мазмұны: адам баласының логикалық тұрғысында өзін-өзі сана мәдениеті ұғымдарын қалыптастыру; мәдениетінің негізгі ұғымдарының 

мазмұны; мәдениет құрылымы және мәдени әралуандылық әлемнің тұрғысында адам болмысының проблемасы (ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін); 

адам дамуының нақты тарихи нысандарын материалдық талдау әлеуметтік-мәдени үрдісінің нақтылы тарихи мазмұны; Қазақстан аумағында мәдени 

үрдістерді қалыптастыру логикасы; дәстүрлі қазақ мәдениетінің мазмұны; қазіргі заманғы Қазақстан -  қағидаттары мен Қазақстан Республикасындағы 

мәдени саясаттың құқықтық шеңберінде мемлекеттік мәдениет. 

Білу: мәдениеттанулық негізгі категориялық аппараты, мәдениет негізгі тұжырымдамасын, Қазақстандық мәдени жүйелерде өз ұстанымын, 

оның ішінде мәдениеттану, қазіргі заманғы қоғамдағы әсіресе әлеуметтік-мәдени үрдістердің әдіснамасы мен әдістерінің негізін. 

Істей алу: өз пікірін білдіруге және дәлелдеу үшін, халықтар арасындағы мәдени және діни айырмашылықтар түсіну және көпұлтты қоғамда 

өмір сүруге, олардың күнделікті және кәсіби-мәдени көзқарастарын пайдалану. тәуелсіз зерттеу жобасын дайындау және жүзеге асыру тобымен жұмыс 

істеу. 

Дағдылану: мәдениеттануда әр түрлі ақпарат көздерін пайдалана отырып,  әлеуметтік-мәдени талдау дайындау және жүзеге асыру. 

Дүниетанымдық құзіреттілік: қоршаған орта жайлы біртұтас ғылыми білім жүйесінің болуы, болмыстың, өмірдің, мәдениеттің құңдылықтарын 

ажырата алу қабілеттілігі; жария және жеке өмір саласында  ағартушылық және тәрбиелік іс-әрекетті жүзеге асыру қабілеттілігінің болуы.   

 

Цель курса: формирование у студентов способности видеть многообразие форм существования человеческих сообществ, ориентация их на 

глубокое, всестороннее изучение культурных форм и процессов.  

Содержание курса: логика формирования представлений о культуре в контексте самосознания человеческих сообществ; содержание основных 

концепций культуры; структура культуры и проблема существования человека в контексте многообразия культурных миров; конкретно-историческое 

содержание социокультурного процесса на материале анализа конкретно-исторических форм развития человечества (от архаики до современности); 

логика формирования культурных процессов на территории Казахстана; содержание традиционной казахской культуры; состояние культуры в 

современном Казахстане, принципы и нормативная база культурной политики в РК.  

В результате изучения дисциплины «Культурология» студент должен: 

- знать: базовый категориальный аппарат культурологии, основные концепции культуры, основы методологии и методики проведения 

культурологических исследований, особенности социокультурных процессов в современном обществе, в том числе, в Казахстане,  свою позицию в 

культурных системах; 



- уметь использовать культурологический подход в повседневной и профессиональной деятельности, понимать культурные, религиозные 

отличия между людьми и жить в поликультурном обществе, выражать и обосновывать свою точку зрения. работать в группе, подготовить и реализовать 

самостоятельный несложный исследовательский проект; 

- иметь навыки: подготовки и реализации культурологического исследования, анализа социокультурной информации из различных источников. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает мировоззренческие компетенции: владение целостной системой научных знаний об 

окружающем мире, способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; способность к осуществлению просветительской и 

воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни.  

 

Purpose of the course: formation of students' capacity to see the variety of forms of existence of human communities, targeting them at a deep, 

comprehensive study of cultural forms and processes. 

Course content: the logic of the formation of concepts of culture in the context of self-consciousness of human communities; the content of the basic 

concepts of culture; the structure of the culture and the problem of human existence in the context of the diversity of cultural worlds; concrete historical content of 

the socio-cultural process in the material analysis of specific historical forms of human development (from antiquity to the present day); the logic of the formation of 

cultural processes on the territory of Kazakhstan; the content of the traditional Kazakh culture; state of culture in modern Kazakhstan, the principles and legal 

framework of cultural policy in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of studying the discipline students should: 

- know: basic categorical apparatus of cultural studies, the basic concept of culture, the basis of the methodology and techniques of cultural studies, 

especially socio-cultural processes in contemporary society, including in Kazakhstan, its position in the cultural systems; 

- be able to use cultural approach in their daily and professional activities, to understand the cultural and religious differences between people and live in a 

multicultural society, to express and justify their views, work in a group, to prepare and implement an independent research project is simple; 

- have the skills: preparation and implementation of cultural studies, socio-cultural analysis of information from various sources. 

As a result of development of discipline the student masters world outlook competences: possession of complete system of scientific knowledge of world 

around, ability to be guided in values of life, life, culture; ability to implementation of educational and educational activity in the sphere of public and private life. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
Мектептегі пәндер «Тарих»,«Адам және қоғам» 

Школьные дисциплины «История», «Человек и общество» 

Schools social and humanitarian disciplines «History», «Man and Society» 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice. 

 

 

Саясаттану- Әлеуметтану 

Политология - Социология 

Рolitical science - Sociology  



Курс мақсаты: « Саясаттану- Әлеуметтану» пәні болашақ мамандардың бойында қазіргі әлеуметтік өмірдің күрделі құбылыстар мен үрдістерін 

еңсеру және әр түрлі әлеуметтік, саяси құбылыстарды дұрыс бағалауға, оларға ғылыми көзқарас беруді дамытуға көмектесеу, ғылыми ойлау, әлеуметтік 

және саяси оқиғалардың кәсіби проблемаларын шешу үшін қажетті білімді жабдықтап, демократиялық саяси мәдениет қалыптастыру 

Курс мазмұны: «Саясаттану- Әлеуметтану» пәнінің объектісі; социологиялық перспектива және қиял; әлеуметтік және саяси білімдердің 

дамуының негізгі кезеңдері; әлеуметтік зерттеулер әдіснамасы; ақпарат жинау әлеуметтанулық әдістері; қоғам және әлеуметтік өзара; әлеуметтік топтар, 

ұйымдар мен мекемелер; әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік стратификация; саяси жүйелер мен қазіргі заманның режимдері; Мемлекеттік және 

азаматтық қоғам; Саяси дамыту және жетілдіру; Саяси мәдениет және идеология; Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білу керек: әлеуметтік-саяси пәндердің теориялық және тәжірибелік негіздерін, мектептер мен ғылыми-зерттеу орталықтарын және 

әлеуметтану саласы бойынша ағымдағы зерттеулерді, саяси ғылымның саяси жүйесі және оның институттарының нәтижелерін, жұмыс істеу 

принциптерін; 

- істей алу керек: Қоғамда болып жатқан әлеуметтік-саяси үрдістер мен құбылыстарды талдау, сондай-ақ дәлелді ауызша және жазбаша өз 

ойымен тұжырымдау; балама динамикалық пайдалану, кәсіби проблемаларды шешу үшін инновациялық социологиялық көзқарастар бойынша алған 

білімдерін қолдану; 

- дағдысы болуы керек: Қазіргі қоғамның проблемаларын талдау, болжау және жоспарлау; төзімділік пен құрметке негізделген тұлғааралық 

және мәдениетаралық қарым-қатынас туралы тұтас көзқарасы болу; социологиялық зерттеулер әдіснамасы; ақпараттың сыйымдылығын ( «сын 

тұрғысынан ойлау») сыни қабылдау  

Пәнді оқу барысында әлеуметтік және саяси тұжырымдамалар мен құрылымдардың білім мен белсенді және демократиялық қатысу ниетіне 

негізделген әлеуметтік құзыреттерін қалыптастыру және дамытуға бағытталған; базалық оқыту адамның қабылдауы мен өзара түсіністікті дамытуға 

қабілетті әлемдегі, қоғамдағы, отбасындағы, топта бірге өмір сүру біліктері бар. (жеке, мәдениетаралық, басқа азаматтық құзыреті) азаматтық өмірге 

қатысуға тұтасымен мүмкіндік береді. 

 

Цель курса: «Политология - Социология» является формирование у будущего специалиста элементов научного социального мышления и 

мировоззрения, которые помогут ему преодолевать влияние стереотипов и осмысливать сложные явления и процессы современной общественной жизни, 

помочь ориентироваться в политической действительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных социальных и политических 

событий и явлений, вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих профессиональных проблем, формирования демократической 

политической культуры. 

Содержание курса: объект и предмет социологии и политологии; социологическая перспектива и воображение; основные этапы развития 

социологического и политического знания; методология социологического исследования; методы сбора социологической информации; общество и 

социальные взаимодействия; социальные группы, организации и институты; социальное неравенство и социальная стратификация; политические 

системы и режимы современности; государство и гражданское общество; политическое развитие и модернизация; политическая культура и идеология; 

стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

В результате изучения дисциплины «Политология - Социология» студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности функционирования социально-политических наук, школы и научные 

направления и результаты современных исследований в области социологии и политологии, политическую систему и ее институты; 



- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме, использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, динамично использовать альтернативные, новые и/или 

инновационные социологические подходы к решению профессиональных задач; 

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и прогнозированию проблем современного общества; межличностной и 

межкультурной коммуникации, основанными на толерантности и уважении; методикой проведения социологических исследований; способностью к 

критическому восприятию информации («критическому мышлению»). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных компетенций социальной подготовки (личностные, 

межкультурные, гражданские компетенции) позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании социальных и 

политических понятий и структур и готовности к активному и демократическому участию; обладает умением жить вместе в коллективе, в семье, в 

социуме, в мире, способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека.  

 

The aim of the course " Рolitical science - Sociology " is formation at future expert a social elements of scientific thinking and outlook that will help to 

overcome the influence of stereotypes and make sense of complex phenomena and processes of contemporary social life, help navigate the political reality, to 

develop a scientific approach to the assessment of of various social and political events and phenomena, armed with the knowledge necessary for a creative solution 

to their professional problems, the formation of a democratic political culture. 

Course content: the object and the subject of sociology and political science; sociological perspective and imagination; main stages of development of 

sociological and political knowledge; methodology of social research; sociological methods of collecting information; society and social interaction; social groups, 

organizations and institutions; social inequality and social stratification; political systems and regimes of modern times; state and civil society; political development 

and modernization; political culture and ideology; Strategy of development of Kazakhstan till 2050. 

As a result of studying the discipline " Рolitical science - Sociology," a student must: 

-to know: the theoretical and practical foundations and principles of functioning of social and political sciences, schools and research areas, and the results 

of current research in the field of sociology and political science, political system and its institutions; 

-be able to independently analyze the processes and phenomena occurring in society, well-reasoned and articulate their thoughts orally and in writing, to 

use acquired knowledge in concrete situations, dynamic use of alternative, new and / or innovative sociological approaches to solving professional problems; 

-to have skills: a holistic approach to the analysis, planning and forecasting problems of modern society; interpersonal and intercultural communication 

based on tolerance and respect; methodology of sociological research; capacity for critical perception of information ("critical thinking"). 

The process of the discipline is aimed at the formation and development of the basic training of social competences (personal, intercultural, civic 

competences) allow it in its entirety to participate in civic life, based on knowledge of social and political concepts and structures and a willingness to take an active 

and democratic participation; It has the ability to live together in a group, in the family, in society, in the world, able to cultivate acceptance and understanding of the 

other person. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы», мектептегі пәндер «Тарих»,«Адам және қоғам»  

«Современная история Казахстана», школьные дисциплины «История», «Человек и общество» 

«Modern history of Kazakhstan», schools social and humanitarian disciplines «History», «Man and Society» 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 



Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice. 

 

 

Орындаушылыққа дайындау 

Исполнительская подготовка  

                Performing training  

«Орындаушылыққа дайындау» пәні музыкалық – орындаушылық жүйеге жатады. Студенттер әр түрлі  мамандықта орындаушылық шеберлікті 

игереді. 

 Курс мақсаты – болашақ музыка мұғалімін аспапты игеру және ойнау әдісімен, хорды басқару, дағдыларды қалыптастыру, өз бетімен 

дирижерлеу,музыкалық аспапта ойнау, музыкалық шығарманың көремдік құндылығын жеткізу, оның фактуралық үлгілік ерекшеліктерін игеруді үйрету, 

кәсіптік тұрғыда дайындау. 

Курс мазмұны келесі бөлімнен тұрады: Шығарманы техникалық тұрғыда игеру,күрделі жанрдағы шығармаларды игеру 

ерекшеліктері.Дыбыстау.Әр түрлі дыбыстауды жетілдіру.Метр.Аралас және өзгеретін өлшемдер. 11-жартылықтағы және өзгеретін  өлшемдерді 

қабылдауды қорытындылау.Жылдамдық. Жылдамдық түрлері. Агогикалық ауытқу. Динамика. Әр түрлі динамикалардың қабылдауын жетілдіру. 

Динамикалық өзгерістер. Фразировка. Шығарманы сараптау. cappella (жазбаша) және сүйемелдеумен (ауызша). 

  Курсты өту кезінде студент білуі міндетті:  

Орындаушылықты игеру дағдыларының тарихын, теориясын тәжірибесін, білу; 

 Музыкалық көркемділік арқылы шығарманың мазмұнын аша білу; 

Педагогикалық және концерттік репертуарлармен өз бетінше  жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру.  

Пән аспаптық және вокалдық – хор жүйесіндегі орындаушылық шеберліктің құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Исполнительская подготовка» относится к дисциплинам музыкально-исполнительского цикла. Ее изучают студенты, 

специализирующиеся в различных областях исполнительского мастерства.  

Основная  цель   курса – профессиональная подготовка будущего учителя музыки, обучение его методам и приемам игры на музыкальном 

инструменте и  управление хором, формирование комплекса навыков, обеспечивающих умение самостоятельно, в процессе дирижирования, и игры на 

музыкальном инструменте передавать идейно – художественную ценность музыкального произведения, его фактурно – стилистические особенности и 

специфику.         

Содержание курса включает следующие разделы: Техническое освоение произведений. Особенности изучения произведений крупной формы. 

Звуковедение.   Совершенствование всех видов звуковедения. Метр. Смешанные и переменные размеры. Отработка приемов передачи 11-дольного и 

переменного размеров. Темп. Различные темпы. Агогические отклонения. Динамика Совершенствование приемов передачи различной динамики. Смена 

динамики. Фразировка. Анализ  произведения  a cappella (письменно) и с сопровождением (устно). 

В результате прохождения курса студент должен: 

знать  историю, теорию, практику владения исполнительскими навыками; 

 уметь раскрыть художественное содержание произведений с помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; 

иметь  навыки самостоятельной работы над педагогическим и концертным репертуаром. 



Дисциплина направлена на формирование компетенций в области инструментального и вокально-хорового исполнительства. 

 

Discipline "Performing training" refers to the disciplines of music and the performing cycle. It is necessary for students, specializing in different areas of 

mastery. 

The main objective of the course - training of future music teachers, teaching his methods and techniques play a musical instrument and choir management, 

the formation of complex skills, providing the ability to independently, in the course of conducting and playing a musical instrument to transmit ideological - artistic 

value of the piece of music, it texturally - stylistic peculiarities and specifics. 

    The course content includes the following sections: Technical development works. Features the works of exploring a large form. Conduct of sound. 

Improving all kinds of conduct of sound. Meter. Mixed and variable sizes. Testing of methods of transmitting 11-partite and variable sizes. Pace. Various rates. 

Agogics. Dynamics of Improving transmission techniques with different dynamics. Changing dynamics. Phrasing. Analysis works a cappella (in writing) and 

accompaniment (orally). 

As a result of the course the student should: 

to know the history, theory, practice ownership performance skills;  

o be able to reveal the content of works of art by appropriate means of musical expression; 

have the skills of independent work on the pedagogical and concert repertoire. 

                The discipline is aimed at formation of the competences in the field of instrumental and vocal and choral performance. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы білім беретін мектептегі Музыка 

Музыка в общеобразовательной школе 

Music in a secondary school 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Орындаушылық оқыту 1 

Исполнительская подготовка 1 

Performing training 1 

 

 

Фольклорлық және эстрадалық ансамбль 

Фольклорный и эстрадный ансамбль 

Folklore and variety ensemble 

«Фольклорлық және эстрадалық ансамбль» пәні музыкалық-орындаушылық циклді пәндерге жатады. Оны мамандандырылған орындаушылық 

шеберлігі әр түрлі саладағы студенттердің бәрі оқиды.  

Курстың мақсаты: ансамбльдік орындаушылық  дағдыларын қалыптастыру. Курста балалар ұжымымен жұмыстың әдістемесі, музыка сабағында 

және сыныптан тыс жұмыс істеу репертуары оқытылады. Курстың негізгі мақсаты –студенттерді мектепте фольклорлық және эстрадалық ансамблінің 

жетекшісі ретінде жұмыс істеуге дайындау. 

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Ансамблмен және жеке жұмыс жасау. Музыканы тыңдау. Хореография элементтері. Тәрбиелік және 

танымдық сипаттағы іс-шаралар. Орындаушылық дағдыларын    қалыптастыру және жетілдіру. Концерттік бағдарламалар.  



Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

ұжымдық музыкалық орындаушылық негіздерін; негізгі ұғымдарды, терминдерді, ұжымдық музыкалық орындаушылық қатысты; вокалдық 

және аспаптық ансамбльдер  құрамын білуге; 

ансамбльде және жеке орындауда жұмысты жүргізе білу; репертуар таңдауға; шығарманы интерпретациялауға , аккомпанемент таңдауға; 

дұрыс тыныс алу негізінде әншілік дауыстың пайда болуы, артикуляциялық аппараттың жұмысын реттеу және оңтайлы пайдалана білу дағдысы 

болуы керек. 

Пән кәсіби арнайы музыкалық-орындаушылық және әдістемелік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталғын.  

 

Дисциплина «Фольклорный и эстрадный ансамбль» относится к дисциплинам музыкально-исполнительского цикла. Ее изучают студенты, 

специализирующиеся в различных областях исполнительского мастерства. 

Цель курса:  формирование навыков ансамблевого исполнительства. В курсе изучается методика работы с детскими коллектвами, репертуар для 

работы на уроке музыки  и во внеклассной работе. Основное назначение курса – подготовить студентов к работе в качестве руководителя фольклорного и 

эстрадного ансамбля  в школе.  

Содержание курса включает в себя следующие разделы: Ансамблевая работа и работа с солистами. Слушание музыки. Элементы хореографии. 

Мероприятия воспитательного  и  познавательного характера. Формирование и совершенствование исполнительских навыков. Концертные выступления. 

В результате прохождения курса студенты должны: 

знать основы коллективного музыкального исполнительства;  основные понятия, термины, касающиеся коллективного музыкального 

исполнительства; состав  вокальных и инструментальных ансамблей;  

уметь вести работу в ансамбле и работу с солистами; подобрать репертуар; интерпретировать произведения,  подбирать аккомпанемент; 

иметь навыки певческого голосообразования на основе правильного дыхания, оптимального использования регистров и сознательного 

регулирования работы артикуляционного аппарата. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области ансамблевого исполнительства и управления ансамблевым коллективом. 

 

Discipline " Folklore and variety ensemble" refers to the disciplines of music and the performing cycle. It is designed for students who specialize in various 

areas of mastery. 

Aim of the course: Formation skills of Ensemble Performance. The course surveys methods of working with children kollektvami repertoire to work on a 

music lesson and in extracurricular activities. The main purpose of the course - to prepare students to work as a leader of folk and variety ensemble at school.  

Course content includes the following sections: Ensemble work and work with the soloists. Listening to music. The elements of choreography. Events 

educational and informative nature. Establish and improve performance skills. Concert performances. 

As a result of the course, students should possess the following competencies:  

know the basics of collective musical performance; basic concepts, terminology relating to collective musical performance, composition of vocal and 

instrumental ensembles;  

be able to work in an ensemble and work with soloists; choose the repertoire; interpret the work, choose the accompaniment;  

have the skills of singing phonation based on proper breathing and optimal use of registers and conscious control of work articulatory apparatus. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of ensemble performance and  management of ensemble team. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites 



Жалпы білім беретін мектептегі Музыка 

Музыка в общеобразовательной школе 

Music in a secondary school 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, дипломдық жұмыс 

Педагогическая практика, дипломная работа  

Teaching practice, the thesis 

 

 

Сольфеджио 

Сольфеджио 

Solfeggio 

«Сольфеджио» пәні музыка-теорялық пәндерге жатады. Оны «музыкалық білім беру» тәжірибе мен теория  түрлі салалардағы маманданған 

барлық студенттер оқиды.  

Бұл курстың мақсаты – болашақ музыка муғалімінің музыкалық есту қабілетін, музыкалық ойлау және есте сақтау қабілеттерін дамыту. Ол 

нақты түстеудің және   нотаны парақтан оқи білу дағдысын дамуына  арналады.   

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді:   музыкалық есту қабілетінің дамыту, музыка мұғалімін дайындауда музыкалқ ойлау мен жадын;  

интонациялық жаттығулар; ән айту; тоникадан тоникаға дейінгі ладтардың дыбыс тізбектерін;  кез келген сатыдан жоғары және төмен; камертон 

бойынша реттеу; төмен жоғары аралықтарды реттеуден кейін сатылармен ән салу; аралық құрылыстарды, дыбыс және тоналдіктен жоғары әрі төмен 

аккордтар құру;  қосылған жоғары және төмен қарай дыбыс және тональности, 3,4 дауыстық  қарапайым баяндаулардағы аккордтық құрылымдар, 

гармониялық модуляциялар, әр түрлі типтегі секвенциялар; ритмикалық жаттығулар; ритмикалық диктант; ритмикалық импровизациялар; 

сольфеджиялау; музыкалық диктант. 

Курсты өту барысында студент білу керек: 

музыканың негізгі элементтері және олардың өзара әрекеттестігін; 

ән айту және ладтардың дыбыстық тізбектерін естіп, интервалдарды, дыбыстағы аккордтарды және ладтты ажырата алу;  

парақтан оқу дағдысын білу. 

Пән кәсіптік арнайы музыка-теориялық және әдістемелік құзіреттілік қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Сольфеджио» относится к музыкально-теоретическим дисциплинам.Ее изучают все студенты, специализирующиеся в различных 

областях теории и практики музыкального образования. 

Цель данного курса – развитие музыкального слуха, музыкального мышления и памяти будущего учителя музыки. Он посвящен развитию 

навыков точного интонирования и   чтения нот с листа.  

Содержание курса  включает в себя следующие разделы:  развитие музыкального слуха, музыкального мышления и памяти в объеме подготовки 

учителя музыки; интонационные упражнения; пение: звукоряд различных ладов от тоники до тоники, от любой ступени вверх и вниз; настройка по 

камертону; пение ступеней после настройки интервалов вверх и вниз, интервальных построений, аккордов вверх и вниз от звука и в тональности, 



аккордовых построений в 3,4-голосном простейшем изложении, гармонических модуляций, различного типа секвенций; ритмические упражнения; 

ритмический диктант; ритмические импровизации; сольфеджирование; музыкальный диктант. 

В результате прохождения курса студент должен: 

 знать основные элементы музыки и особенности их взаимодействия; 

уметь интонировать и определять на слух звукоряды ладов, интервалы, аккорды от звука и в ладу; 

иметь навыки  чтения с листа. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной специальной музыкально-теоретической и методической компетенций. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области профессионального музыкального слуха. 

 

Discipline "Solfeggio" refers to musical and theoretical disciplines. It is designed for students who specialize in various areas of the theory and practice of 

music education. 

The purpose of this course - the development of a musical ear, musical thinking and memory of the future music teachers. It is dedicated to the 

development of skills precise intonation and reading notes from a sheet. 

Course content includes the following topics: the development of musical ear, musical thinking and memory in the volume of music teacher; intonation 

exercises; singing: the scale of different modes from the tonic to tonic, from any stage up and down; setting a tuning fork; singing stages after setting intervals up 

and down interval builds the chords up and down from the sound and tonality, chord constructions 3-4- tones simplest manner, harmonic modulations of different 

types of sequences; rhythmic exercises; rhythmic dictation; rhythmic improvisation; solfedzhirovanie; musical dictation. 

 As a result of the course the student should possess the following competencies: 

to know the basic elements of music and feature of their co-operation;  

be able to intone and determine by ear the tone rows of tunes, intervals, chords from a sound and in to the tune;  

to have read skills from a sheet. 

The discipline is aimed at the formation of competence in the field of professional musical ear. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы білім беретін мектептегі Музыка. 

Музыка в общеобразовательной школе.  

Music in a secondary school 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Эстрадалық ән айту 

Эстрадное пение 

Variety singing 

 

 

Джаз құлақ оқыту  

Джазовое сольфеджио 

Jazz Ear Training 

 «Джаз сольфеджиосы» пәнінде студенттер эстрадалық орындаушылық мамандығы бойынша оқып, игереді.  



Курстың міндеті – музыкалық дәлдік дағдысы, музыкалық мәтінді сауатты сараптап, шығармашылық тұрғыда қабылдау, жан – жақты дамыған 

музыкантты қалыптастыру.Сондықтан джаз сольфеджиосы сабағында музыканы таза үндеу, шығармашылық белсенділікті қалыптастыру,интонация 

мәдениеті,әр түрлі жанрдағы музыкалық үлгілерді игеруге көп көңіл бөлінеді.  

Курс мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: мажор  және минордың барлық түрлері,жеті сатылы ладты.Блюздік лад.Синкопалар. 

Полиметриялар.Ырғақтар.Септаккордтар және оның дыбыстан қатынасы.Нонаккордтар, үндеснонаккордтар,терцдецимаккордтары. Үшенділік және 

үшенділік емес құрылымдағы аккордтар альтерациясы. 

Курсты өту кезінде  студенттің білуі міндетті: 

Джаздық  интонациолық құрылымның негізгі заңдылықтарын білу; 

Сүйемелдеу мен сандық арқылы әндете білу; 

Таза дыбыстау дағдысы джаз музыкалық бақылау жұмыстарын жазу. 

Пән джаз музыкасы жүйесінде құзіреттілікті қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплину «Джазовое сольфеджио» изучают  студенты, специализирующиеся в области эстрадного исполнительства. 

               Цель данного курса – сформировать всесторонне развитого музыканта, владеющего навыками музыкального интонирования, способного 

грамотно анализировать и творчески воспринимать музыкальный текст. В связи с этим основное внимание на уроках джазового сольфеджио должно 

быть уделено различным формам овладения интонацией, способствующим развитию творческой активности и  самостоятельности, культуры 

интонирования, познанию логики языка различных  музыкальных стилей.  

Содержание курса  включает в себя следующие разделы:  Все виды мажора и минора, семиступенные лады. Блюзовый лад. Синкопы. 

Полиметрия. Полиритмия. Септаккорды и их обращения от звуков. Нонаккорды, ундецимаккорды,  терцдецимаккорды. Альтерации в аккордах терцовой 

и нетерцовой структуры.  

В результате прохождения курса студент должен: 

знать особенности джазового интонационного строя; 

уметь петь с аккомпанементом по цифровке;  

иметь навыки  чистого интонирования, написания музыкальных диктантов на материале джазовой музыки. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области джазовой музыки. 

 

Discipline "Jazz Ear Training" study students specializing in the field of variety performance.  

The purpose of this course - to form fully developed musician holding musical intonation skills, able to competently analyze and perceive the musical text 

creatively. In this regard, the main focus on the lessons of jazz ear training should be given to various forms of mastering intonation, contributing to the development 

of creative activity and independence, culture intonation, knowledge of the language of logic of various musical styles.  

The course content includes the following sections: All kinds of major and minor, seven-step frets. Blues way. Syncope. Polimetriya. Polyrhythms. 

Seventh chords and their treatment of the sounds. Nonakkord, eleventh chord, tertsdetsimakkord. Alterations in tertian chords and netertsovoy structure. 

As a result of the course the student should: 

to know the characteristics of jazz intonation system;  

be able to sing with accompaniment by digital signage; 

have the skills of pure intonation, writing musical dictations on jazz material. 



The discipline is aimed at formation of competence in the field of jazz music. 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы білім беретін мектептегі Музыка. 

Музыка в общеобразовательной школе.  

Music in a secondary school 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Эстрадалық ән айту 

Эстрадное пение 

Variety singing 

 

 

 Орындаушылыққа дайындау 1 

 Исполнительская подготовка 1 

 Performing training 1 

 «Орындаушылыққа дайындау1» пәні музыкалық – орындаушылық жүйеге жатады. Студенттер әр түрлі  мамандықта орындаушылық шеберлікті 

игереді. 

                 Курс мақсаты – болашақ музыка мұғалімін аспапты игеру және ойнау әдісімен, хорды басқару, дағдыларды қалыптастыру, өз бетімен 

дирижерлеу,музыкалық аспапта ойнау, музыкалық шығарманың көремдік құндылығын жеткізу, оның фактуралық үлгілік ерекшеліктерін игеруді үйрету, 

кәсіптік тұрғыда дайындау. 

Курс мазмұны келесі бөлімнен тұрады: Шығарманы техникалық тұрғыда игеру,күрделі жанрдағы шығармаларды игеру 

ерекшеліктері.Дыбыстау.Әр түрлі дыбыстауды жетілдіру. Метр.Аралас және өзгеретін өлшемдер. 11-жартылықтағы және өзгеретін  өлшемдерді 

қабылдауды қорытындылау.Жылдамдық. Жылдамдық түрлері. Агогикалық ауытқу. Динамика. Әр түрлі динамикалардың қабылдауын жетілдіру. 

Динамикалық өзгерістер. Фразировка. Шығарманы сараптау. cappella (жазбаша) және сүйемелдеумен (ауызша). 

Курсты өту кезінде студент білуі міндетті:  

Орындаушылықты игеру дағдыларының тарихын, теориясын тәжірибесін, білу; 

Музыкалық көркемділік арқылы шығарманың мазмұнын аша білу; 

Педагогикалық және концерттік репертуарлармен өз бетінше  жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру. 

Пән аспаптық және вокалдық – хор жүйесіндегі орындаушылық шеберліктің құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Исполнительская подготовка1» относится к дисциплинам музыкально-исполнительского цикла. Ее изучают студенты, 

специализирующиеся в различных областях исполнительского мастерства.  

Основная  цель   курса – профессиональная подготовка будущего учителя музыки, обучение его методам и приемам игры на музыкальном 

инструменте и  управление хором, формирование комплекса навыков, обеспечивающих умение самостоятельно, в процессе дирижирования, и игры на 

музыкальном инструменте передавать идейно – художественную ценность музыкального произведения, его фактурно – стилистические особенности и 

специфику. 



 Содержание курса включает следующие разделы: Техническое освоение произведений. Особенности изучения произведений крупной формы. 

Звуковедение.   Совершенствование всех видов звуковедения. Метр. Смешанные и переменные размеры. Отработка приемов передачи 11-дольного и 

переменного размеров. Темп. Различные темпы. Агогические отклонения. Динамика Совершенствование приемов передачи различной динамики. Смена 

динамики. Фразировка. Анализ  произведения  a cappella (письменно) и с сопровождением (устно). 

В результате прохождения курса студент должен:  

знать  историю, теорию, практику владения исполнительскими навыками; 

 уметь раскрыть художественное содержание произведений с помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; 

иметь  навыки самостоятельной работы над педагогическим и концертным репертуаром. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций в области инструментального и вокально-хорового исполнительства. 

 

Discipline "Performing training1" refers to the disciplines of music and the performing cycle. It is necessary for students, specializing in different areas of 

mastery. 

The main objective of the course - training of future music teachers, teaching his methods and techniques play a musical instrument and choir management, 

the formation of complex skills, providing the ability to independently, in the course of conducting and playing a musical instrument to transmit ideological - artistic 

value of the piece of music, it texturally - stylistic peculiarities and specifics. 

The course content includes the following sections: Technical development works. Features the works of exploring a large form. Conduct of sound. 

Improving all kinds of conduct of sound. Meter. Mixed and variable sizes. Testing of methods of transmitting 11-partite and variable sizes. Pace. Various rates. 

Agogics. Dynamics of Improving transmission techniques with different dynamics. Changing dynamics. Phrasing. Analysis works a cappella (in writing) and 

accompaniment (orally). 

As a result of the course the student should: 

to know the history, theory, practice ownership performance skills; 

to be able to reveal the content of works of art by appropriate means of musical expression; 

have the skills of independent work on the pedagogical and concert repertoire. 

The discipline is aimed at formation of the competences in the field of instrumental and vocal and choral performance. 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Орындаушылық оқыту             

Исполнительская подготовка 

Performing training 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Орындаушылық оқыту 2 

Исполнительская подготовка 2 

erforming training 2 

 

 

Синтезаторда ойнаудың технологиясы 



Технология игры на синтезаторе 

Technology of playing the keyboards 

«Синтезаторда ойнаудың технологиясы» пәні музыкалық-орындаушылық циклді пәндерге жатады. Оны мамандандырылған орындаушылық 

шеберлігі әр түрлі саладағы студенттердің бәрі оқиды. 

Курстың мақсаты: Синтезаторда ойнауды студенттерге меңгерту.  

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Оқу-орындаушылық, танымдық, креативті қызметті белсендіру. Компьютер тілінің және 

пернетақтаның терминологиясын білу. Ойнау техникасын меңгеру. Парақтан оқу үрдісінде аспапта ойнау. Ансамблдік ойнауда аккомпанементті, әуенді 

естіп таңдау. Музыка типтік бағдарламасы бойынша музыкалық шығармаларды және әндерді ойнау.  Орындаушыға аккомпанимент жасау.  

Курсты өту нәтижесінде студенттер төмендегідей құзіреттіліктерді меңгеруі тиіс:         

синтезатордың құрылысын,  түрлерін және  мүмкіндіктерін біліп, оны  педагог-музыканттың жұмысында пайдалану; 

музыка сабағында синтезаторды қолдана білу; 

YAMAHA, KORG синтезаторында өздерінің композицияларын шығарып,   ойнау дағдылары болу керек.  

Пән арнайы кәсіби және әдістемелік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Технология игры на синтезаторе» относится к дисциплинам музыкально-исполнительского цикла. Ее изучают студенты, 

специализирующиеся в различных областях исполнительского мастерства. 

Цель курса:  овладение студентами  игрой на синтезаторе.   

Содержание курса включает в себя следующие разделы: Активизация учебно-исполнительской, познавательной, креативной деятельности. 

Знание терминологии компьютерного языка и клавиатуры. Овладение техникой игры. Игра на инструменте в процессе чтения с листа. Подбор по слуху 

мелодии, аккомпанемента, ансамблевой игры. Игра песен и музыкальных произведений из типовой программы по музыке. Аккомпанирование 

исполнителю. 

 В результате прохождения курса студенты должны овладеть следующими компетенциями:         

  знать о строении, разновидностях  и возможностях синтезатора, об  его использовании в деятельности педагога-музыканта;  

уметь использовать синтезатор на уроке музыки; 

иметь навыки игры, создания собственных композиций на синтезаторе YAMAHA, KORG.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области современных музыкальных технологий. 

 

Discipline " Technology of playing the keyboards" refers to the disciplines of music and the performing cycle. It is designed for students who specialize in 

various areas of mastery. 

The aim of the course: to teach students to play on synthesizer. Students should have an idea about the structure, the varieties and possibilities of the 

synthesizer on its use in the work of the teacher-musician. Students will acquire the skills playing, create their own compositions on a synthesizer YAMAHA, 

KORG.  

Course content includes the following sections: Enhancing teaching and performing, cognitive, creative activities. Knowledge of the language and 

terminology of computer keyboard. Mastering the techniques of the game. Playing an instrument in the process of reading from a sheet. Selection of hearing music, 

accompaniment, ensemble playing. Playing songs and musical works of the standard program of music. Accompany the artist. 

As a result of the course, students should possess the following competencies: 



to know the historical and theoretical and practical foundations of music and computer technology; basic computer; musical editor FINALE; program 

CUBASE;  

be able to use musical and computer technology at the lesson music;  

have the skills to Voice Recording, create their own compositions, creating arrangements, digital audio. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of modern music technology.                                                                                                                                                                                                                             

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Музыка теориясының негіздері 

Основы теории музыки 

Bases of music theory 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, дипломдық жұмыс 

Педагогическая практика, дипломная работа  

Teaching practice, the thesis. 

 

 

Сольфеджио1 

Сольфеджио1 

Solfeggio1 

«Сольфеджио1» пәні музыка-теорялық пәндерге жатады. Оны «музыкалық білім беру» тәжірибе мен теория  түрлі салалардағы маманданған 

барлық студенттер оқиды.  

Бұл курстың мақсаты – болашақ музыка муғалімінің музыкалық есту қабілетін, музыкалық ойлау және есте сақтау қабілеттерін дамыту. Ол 

нақты түстеудің және   нотаны парақтан оқи білу дағдысын дамуына  арналады.   

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді:   музыкалық есту қабілетінің дамыту, музыка мұғалімін дайындауда музыкалқ ойлау мен жадын;  

интонациялық жаттығулар; ән айту; тоникадан тоникаға дейінгі ладтардың дыбыс тізбектерін;  кез келген сатыдан жоғары және төмен; камертон 

бойынша реттеу; төмен жоғары аралықтарды реттеуден кейін сатылармен ән салу; аралық құрылыстарды, дыбыс және тоналдіктен жоғары әрі төмен 

аккордтар құру;  қосылған жоғары және төмен қарай дыбыс және тональности, 3,4 дауыстық  қарапайым баяндаулардағы аккордтық құрылымдар, 

гармониялық модуляциялар, әр түрлі типтегі секвенциялар; ритмикалық жаттығулар; ритмикалық диктант; ритмикалық импровизациялар; 

сольфеджиялау; музыкалық диктант. 

Курсты өту барысында студент білу керек: 

музыканың негізгі элементтері және олардың өзара әрекеттестігін; 

ән айту және ладтардың дыбыстық тізбектерін естіп, интервалдарды, дыбыстағы аккордтарды және ладтты ажырата алу;  

парақтан оқу дағдысын білу. 

Пән кәсіптік арнайы музыка-теориялық және әдістемелік құзіреттілік қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Сольфеджио1» относится к музыкально-теоретическим дисциплинам.Ее изучают все студенты, специализирующиеся в различных 

областях теории и практики музыкального образования. 



Цель данного курса – развитие музыкального слуха, музыкального мышления и памяти будущего учителя музыки. Он посвящен развитию 

навыков точного интонирования и   чтения нот с листа.  

Содержание курса  включает в себя следующие разделы:  развитие музыкального слуха, музыкального мышления и памяти в объеме подготовки 

учителя музыки; интонационные упражнения; пение: звукоряд различных ладов от тоники до тоники, от любой ступени вверх и вниз; настройка по 

камертону; пение ступеней после настройки интервалов вверх и вниз, интервальных построений, аккордов вверх и вниз от звука и в тональности, 

аккордовых построений в 3,4-голосном простейшем изложении, гармонических модуляций, различного типа секвенций; ритмические упражнения; 

ритмический диктант; ритмические импровизации; сольфеджирование; музыкальный диктант. 

В результате прохождения курса студент должен: 

 знать основные элементы музыки и особенности их взаимодействия; 

уметь интонировать и определять на слух звукоряды ладов, интервалы, аккорды от звука и в ладу;  

иметь навыки  чтения с листа. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной специальной музыкально-теоретической и методической компетенций. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области профессионального музыкального слуха. 

 

Discipline "Solfeggio1" refers to musical and theoretical disciplines. It is designed for students who specialize in various areas of the theory and practice of 

music education. 

The purpose of this course - the development of a musical ear, musical thinking and memory of the future music teachers. It is dedicated to the 

development of skills precise intonation and reading notes from a sheet.  

Course content includes the following topics: the development of musical ear, musical thinking and memory in the volume of music teacher; intonation 

exercises; singing: the scale of different modes from the tonic to tonic, from any stage up and down; setting a tuning fork; singing stages after setting intervals up 

and down interval builds the chords up and down from the sound and tonality, chord constructions 3-4- tones simplest manner, harmonic modulations of different 

types of sequences; rhythmic exercises; rhythmic dictation; rhythmic improvisation; solfedzhirovanie; musical dictation. 

 As a result of the course the student should possess the following competencies: 

to know the basic elements of music and feature of their co-operation;  

be able to intone and determine by ear the tone rows of tunes, intervals, chords from a sound and in to the tune;  

to have read skills from a sheet. 

The discipline is aimed at the formation of competence in the field of professional musical ear. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Сольфеджио 

Сольфеджио 

Solfeggio 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Эстрадалық ән айту 

Эстрадное пение 

Variety singing 

 



 

Джаз құлақ оқыту 1 

Джазовое сольфеджио 1 

Jazz Ear Training 1 
 «Джаз сольфеджиосы» пәнінде студенттер эстрадалық орындаушылық мамандығы бойынша оқып, игереді.  

Курстың міндеті – музыкалық дәлдік дағдысы, музыкалық мәтінді сауатты сараптап, шығармашылық тұрғыда қабылдау, жан – жақты дамыған 

музыкантты қалыптастыру.Сондықтан джаз сольфеджиосы сабағында музыканы таза үндеу, шығармашылық белсенділікті қалыптастыру,интонация 

мәдениеті,әр түрлі жанрдағы музыкалық үлгілерді игеруге көп көңіл бөлінеді.    

 Курс мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: мажор  және минордың барлық түрлері,жеті сатылы ладты.Блюздік лад.Синкопалар. 

Полиметриялар.Ырғақтар.Септаккордтар және оның дыбыстан қатынасы.Нонаккордтар, үндеснонаккордтар,терцдецимаккордтары. Үшенділік және 

үшенділік емес құрылымдағы аккордтар альтерациясы.  

Курсты өту кезінде  студенттің білуі міндетті: 

Джаздық  интонациолық құрылымның негізгі заңдылықтарын білу; 

Сүйемелдеу мен сандық арқылы әндете білу; 

Таза дыбыстау дағдысы джаз музыкалық бақылау жұмыстарын жазу. 

Пән джаз музыкасы жүйесінде құзіреттілікті қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплину «Джазовое сольфеджио» изучают  студенты, специализирующиеся в области эстрадного исполнительства. 

 Цель данного курса – сформировать всесторонне развитого музыканта, владеющего навыками музыкального интонирования, способного 

грамотно анализировать и творчески воспринимать музыкальный текст. В связи с этим основное внимание на уроках джазового сольфеджио должно 

быть уделено различным формам овладения интонацией, способствующим развитию творческой активности и  самостоятельности, культуры 

интонирования, познанию логики языка различных  музыкальных стилей. 

 Содержание курса  включает в себя следующие разделы:  Все виды мажора и минора, семиступенные лады. Блюзовый лад. Синкопы. 

Полиметрия. Полиритмия. Септаккорды и их обращения от звуков. Нонаккорды, ундецимаккорды,  терцдецимаккорды. Альтерации в аккордах терцовой 

и нетерцовой структуры.  

В результате прохождения курса студент должен: 

знать особенности джазового интонационного строя; 

уметь петь с аккомпанементом по цифровке;  

иметь навыки  чистого интонирования, написания музыкальных диктантов на материале джазовой музыки. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области джазовой музыки. 

 

Discipline "Jazz Ear Training" study students specializing in the field of variety performance. 

The purpose of this course - to form fully developed musician holding musical intonation skills, able to competently analyze and perceive the musical text 

creatively. In this regard, the main focus on the lessons of jazz ear training should be given to various forms of mastering intonation, contributing to the development 

of creative activity and independence, culture intonation, knowledge of the language of logic of various musical styles. 

               The course content includes the following sections: All kinds of major and minor, seven-step frets. Blues way. Syncope. Polimetriya. Polyrhythms. Seventh 



chords and their treatment of the sounds. Nonakkord, eleventh chord, tertsdetsimakkord. Alterations in tertian chords and netertsovoy structure. 

As a result of the course the student should:to know the characteristics of jazz intonation system; be able to sing with accompaniment by digital signage; 

have the skills of pure intonation, writing musical dictations on jazz material. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of jazz music. 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Джаз құлақ оқыту  

Джазовое сольфеджио 

Jazz Ear Training 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Эстрадалық ән айту 

Эстрадное пение 

Variety singing 

 

 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау практикумы 

Хоровой класс и практикум работы с хором 

Choral class and workshop of work with a choir 

«Хор класы және және хормен жұмыс жасау практикумы» пәні музыкалық-орындаушылық циклді пәндерге жатады. Оны мамандандырылған 

орындаушылық шеберлігі әртүрлі саладағы студенттердің бәрі оқиды.  

Курстың мақсаты: оқушылар музыкалық – эстетикасын дамыту және  вокалдық-хор тәрбисі мақсатына бағытталған әдістерін меңгерген білікті 

музыкант педагог – хормейстер шығармашылық тұлғасын қалыптастыру.  Курста студенттер музыкалық білім әдістерінің интеграцияларын және 

бағдарламалардың вариативті жағдайында балалар вокалды-хор ұжымында әдістемелік жұмыстардың ғылыми жетістіктерін шығармашылық түрде 

қолдануын үйренеді. Сабақта сыныптан тыс жұмыстарда және балалар хор сабақтарында үйретілетін репертуармен жұмыс оқытылады.  

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: жалпы білім беретін мектепте музыка сабағында және сабақтан тыс уақытта (хор, ансамбль) 

хормейстерлік және дирижерлік жұмысқа дайындық;  хорды басқару және хор дауысының шығу негізін білу; хор ұжымын вокалдық тәрбиелеу әдісі; 

тұтас хор, хор партияларымен, жеке хор қатысушылары дағдыландыру сабақтары; концерттік бағдарламалар және хор дайындықтары; дирижердің өз 

бетімен жұмыс жасауына теориялық және әдістемелік дайындығы; мектеп репертуарын білу; мектеп хорымен жұмыс әдістемесі.     

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

Хор орындаушылық негізін білуге; 

музыкалық шеберліктің көмегімен шығарманың көркемділігін аша білуі тиіс; 

педагогикалық және концерттік репертуарымен өз бетімен жұмыс жасау дағдысы болу керек 

Пән кәсіптік арнайы музыка-теориялық және әдістемелік құзіреттілік қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Хоровой класс и практикум работы с хором» относится к дисциплинам музыкально-исполнительского цикла. Ее изучают все 

студенты, специализирующиеся в различных областях исполнительского мастерства. 



Цель курса: формирование творческой личности квалифицированного музыканта педагога – хормейстера, владеющего методами 

целенаправленного вокально-хорового воспитания и музыкально – эстетического развития школьников. В курсе студенты учатся  творчески применять 

научные достижения методик работы с детским вокально-хоровым коллективом в условиях вариантности программ и интеграции методик музыкального 

образования. На занятиях изучается репертуар для работы с детским хором на уроках и во внеклассной работе. 

Содержание курса включает следующие разделы: хормейстерская и дирижерская подготовка к работе в общеобразовательной школе на уроке 

музыки и внеурочное время (хор, ансамбль); знание основ хоровой звучности и управление хором; методы вокального воспитания в хоровом коллективе; 

навыки занятий с отдельными участниками хора, хоровыми партиями, общим хором; хоровые репетиции и концертные выступления; теоретическая и 

методическая подготовка дирижера к самостоятельной деятельности; изучение школьного репертуара;  методика работы со школьным хором. 

 В результате прохождения курса студенты должны: 

 знать  основы хорового  исполнительства; 

 уметь раскрыть художественное содержание произведений с помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; 

 иметь  навыки самостоятельной работы над педагогическим и концертным хоровым репертуаром. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области хорового исполнительства и управления хором. 

 

The discipline " Choral class and workshop of work with a choir" refers to the disciplines of music and the performing cycle. It is designed for students 

who specialize in various areas of mastery. 

Aim of the course: the formation of the creative personality of qualified musician teacher - chorus master, commanding methods of purposeful vocal and 

choral training and musical - aesthetic development of the pupils. In the course, students learn how to creatively use the scientific achievements of methods to work 

with children's vocal and choral collective in conditions of variation programs and integration methods of musical education. At the lessons are studied repertoire to 

work with the children's choir in the classroom and in extracurricular activities.  

Course content includes the following sections: Skye choirmaster and conductor preparation for work in secondary school music lessons and after school 

(choir, ensemble); basic knowledge of choral sonorities and management of the choir; Methods vocal education in choirs; skills sessions with individual members of 

the choir, choirs, general chorus; choral rehearsals and live performances; theoretical and methodical preparation of the conductor to the self-employment; study of 

the repertoire of the school; methods of working with the school choir. 

As a result of the course, students should possess the following competencies: 

know the basics of choral singing; 

be able to perform works of vocal and choral music of different styles, ages, national schools, art direction; 

have the ability to work independently on the pedagogical and concert choral repertoire. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of choral singing and choir management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Музыка теориясы 

                Теория музыки 

                Theory of music 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, дипломдық жұмыс 

Педагогическая практика, дипломная работа  



Teaching practice, the thesis. 

 

 

Оркестрлік сынып 

                Оркестровый класс 

                Orchestral class  

«Оркестрлік сынып» курсы музыкалық халық аспаптарының оркестрінде дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл ретте студенттердің 

әртүрлі кәсіби музыкалық дайындық деңгейлері ескеріледі. Сабақтарда халық аспаптар оркестріне аспаптану дағдылары қалыптасады, педагогикалық 

және концерттік репертуарымен өзіндік жұмыс жасау, оркестр партитураларын оқу, оркестр аспаптарын жөндеу.  

Курстың мақсаты: оркестрлік орындаушылық дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Оркестрдің түрлері. Халық аспаптарының оркестрінде ойнаудың негізгі тәсілдері. Оркестр 

ансамблінің қатарымен, дауысталуымен жұмыс жасау. Нотаның мәтінмен, әрбір партиясының дыбысталу тазалығымен жұмыс істеу. Музыканы тыңдау. 

Тәрбиелік және танымдық іс-шаралардың сипаты. Концерттік бағдарламалар. 

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

оркестр орындаушылығының ерекшеліктерін білуге; 

халық аспаптар оркестрініне арналған  шығармаларды аудара білу;  

оркестр ұжымын басқару дағдылары болуы тиіс. 

 Пән кәсіптік арнайы музыкалық-орындаушылық және әдістемелік  құзіреттілік қалыптастыруға бағытталған. 

Пән кәсіби арнайы музыкалық-орындаушылық және әдістемелік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.  

 

Курс «Оркестровый класс» дает возможность овладения навыками игры на музыкальных инструментах народного оркестра. При этом 

учитывается различный уровень профессиональной музыкальной подготовки студентов. На занятиях формируются навыки инструментовки для оркестра 

народных инструментов, самостоятельной работы над педагогическим и концертным репертуаром, чтения оркестровых партитур, настройки 

инструментов оркестра.  

Цель курса:  формирование навыков оркестрового исполнительства.  

Содержание курса включает в себя следующие разделы: Виды оркестров. Основные приемы игры на инструментах народного оркестра. Работа 

над звукоизвлечением, строем, ансамблем оркестра. Работа над нотным текстом и чистотой звучания каждой партии. Слушание музыки. Мероприятия 

воспитательного  и  познавательного характера. Концертные выступления. 

В результате изучения курса студенты должны  

знать об особенностях оркестрового исполнительства;  

уметь перекладывать произведения для оркестра народных инструментов;   

иметь навыки управления оркестровым коллективом.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области оркестрового исполнительства и управления оркестром. 

 



This course provides an opportunity to master the skills of playing musical instruments folk orchestra, taking into consideration different levels of 

professional musical training of students. Formed At the lessons are formed the skills of instrumentation for the orchestra of folk instruments, independent work on 

teaching and concert repertoire, read orchestral scores, setting instruments orchestra.  

The aim of the course: Formation skills of orchestral performance. 

Course content includes the following sections: Types of orchestras. The basic techniques of playing instruments folk orchestra. Work on the sound 

production system, an ensemble orchestra. Work on the musical scores and sound purity of each batch. Listening to music. Events educational and informative 

nature. Concert performances. 

As a result of studying the course, students should 

 know about the features of orchestral performance;  

able to shift works for orchestra of folk instruments;  

have skills of management orchestras. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of orchestral performance and orchestra management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Музыка теориясы 

                Теория музыки 

                Theory of music 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

Гармония 

Гармония 

Harmony 

«Гармония» пәні музыкалық-теориялық циклді пәндерге жатады. Оны мызыкалық білім беру саласындағы теория мен тәжірибеден 

мамандандырылған студенттер оқиды. 

Курстың  мақсаты – студенттерді музыкалық ойлаудың терең заңдылығы түсінуді үйретуге,  музыкалық форманың негізі ретінде тоналді-

гармониялық дамудың ерекшеліктерін білу. 

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: гармония, үндестік, аккорд, үшдыбыстық және оның айналымы, нонаккорд, әуеннің 

гармонизациясы, аккордтың ауыстырылуы, бастың гармонизациясы, терцияның секіртпелері, каденциялар, каданстық квартсекстаккордтар; негізгі 

үшдыбыстықтардың секстаккордтары; екі секстаккордтардың бірігуі;  өтпелі және қосалқы квартсекстаккордтар; өтпелі терцквартаккорд; 

доминантнонаккорд; кіріспе септаккорд; субдоминантсептаккорд; қосақталған доминанта; ауытқу;  модуляция. 

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

музыкалық көркемділіктің ерекше бір түрі ретінде гармония туралы білуі тиіс; 

музыкалық пайымдаулардың заңдылықтарын терең ұғына білуі керек; 



әуеннің гармонизациясы, әдемі және табиғи дауыстау дағдылары болуы тиіс.  

Пән кәсіптік арнайы музыка-теориялық және әдістемелік көзқарас қалыптастыру құзіреттілігіне бағытталған. 

 

Дисциплина «Гармония» относится к музыкально-теоретическим дисциплинам. Ее изучают студенты, специализирующиеся в различных 

областях теории и практики музыкального образования. 

Цель курса: научить студентов понимать глубинные закономерности музыкального мышления, разбираться в особенностях тонально-

гармонического развития как основы музыкальной формы.  

Содержание курса включает следующие разделы: гармония; созвучие; аккорд; трезвучие и его обращения; нонаккорд; гармонизация мелодии; 

перемещение аккорда; гармонизация баса; скачки терций; каденции; кадансовый  квартсекстаккорд; секстаккорды главных трезвучий; соединение двух 

секстаккордов; проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды; проходящий терцквартаккорд; доминантнонаккорд; вводный септаккорд; 

субдоминантсептаккорд; двойная доминанта; отклонение; модуляция. 

В результате прохождения курса студенты должны: 

 знать о гармонии как одном из важнейших выразительных средств музыки; 

 уметь  осмысливать глубинные закономерности музыкального мышления; 

 иметь навыки  красивого и естественного голосоведения, гармонизации мелодии. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области гармонического музыкального языка. 

 

The discipline "Harmony" is a musical-theoretical disciplines. It is designed for students who specialize in various areas of the theory and practice of music 

education. 

Aims of the course: To teach students to understand the deep patterns of musical thought, understand the peculiarities of tonal harmonic development as 

the basis of the musical form.  

Course content includes the following sections: the harmony; harmony; chord; triad and its treatment; nonakkord; harmonization of melodies; moving 

chord; Harmonization of bass; jumps thirds; cadence; kvartsekstakkord cadence; sekstakkordy major triads; Connect two sekstakkordov; passing and auxiliary 

kvartsekstakkordy; passing tertskvartakkord; dominantnonakkord; introductory seventh chord; subdominantseptakkord; double dominant; deviation; modulation. 

As a result of the course, students should possess the following competencies: 

 know about harmony as one of the most important means of expression of music;  

be able to comprehend the deep-seated patterns of musical thinking;  

have skills in natural and beautiful voicings, harmonization of melodies. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of harmonic musical language. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Музыка теориясы 

                Теория музыки 

                Theory of music 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Музыкалық туындыларға талдау 

Анализ музыкальных произведений 



Analysis of musical compositions 

 

 

Музыка шыңдау негіздері 

Основы музицирования 

Fundamentals of music-making 

«Музыка шыңдау негіздері» пәні музыкалық-теориялық циклді пәндерге жатады. Оны мызыкалық білім беру саласындағы теория мен 

тәжірибеден мамандандырылған студенттер оқиды. 

Курстың мақсаты – студенттердің музыкалық талғамын және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Курстың міндеттері:  берілген музыкалық 

материалды суырып салып айту қабілетін дамыту;  студенттің өз композициясын құру жұмыстары;  аккомпонемент құру қабілеттерін жетілдіру.  

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Әуен және оның заңдылықтары.Әуен туралы түсінік. Әуен қозғалысының түрлері мен сипаты. 

Кульминация. Әуен дамуының негізгі тәсілдері. Кезең. Басты және жанама үшдыбыстық, септаккорд және оның айналымы. Аккордтардың фактуралық 

үйлесімділігі. «Алтын секвенция». Фригилік айналымдар. Қосақталған доминанта. Ауытқу. Модуляция бірінші және ұзартылған дәрежедегі тоналдықта.     

Курсты өту нәтижесінде студенттер келесі компетенцияларды меңгеруі тиіс: 

музыкалық образды жасау үшін негізгі құралдарды білу керек; 

әуенге аккомпанемент таңдай білу; 

өз композициясын құру дағдысы болу керек.  

Пән кәсіптік арнайы музыка-теориялық және әдістемелік көзқарас қалыптастыру құзіреттілігіне бағытталған. 

 

Дисциплина «Основы музицирования» относится к музыкально-теоретическим дисциплинам. Ее изучают студенты, специализирующиеся в 

различных областях теории и практики музыкального образования. 

Цель курса – развить творческие способности и музыкальный вкус студентов. Задачи курса:  развитие умение студентов импровизировать на 

предложенный музыкальный материал; совершенствование навыков создания аккомпанемента. 

Содержание курса включает в себя следующие разделы: Мелодия и  ее закономерности. Понятие мелодии. Виды и характер мелодического 

движения. Кульминация. Основные приемы мелодического развития. Период.  Главные и побочные трезвучия, септаккорды и их обращения. Фактурное 

оформление аккордов. «Золотая секвенция». Фригийские обороты. Двойная доминанта. Отклонение. Модуляция в тональности первой и отдаленной 

степени родства.  

 В результате прохождения курса студенты должны овладеть следующими компетенциями: 

знать основные средства для создания музыкального образа; 

уметь подбирать аккомпанемент к мелодии; 

иметь навыки создания собственных композиций.       

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области применения средств музыкальной выразительности в собственной творческой 

деятельности студентов. 

    

The discipline "Fundamentals of music-making" refers to music-theoretical disciplines. It is designed for students who specialize in various areas of the 

theory and practice of music education. 



The aim of the course - to develop creative abilities and musical tastes of students. Tasks of the course: the development of student's ability to improvise on 

the suggested musical material; improve the skills of creating accompaniment. 

 Course content includes the following sections: Melody and its laws. The concept of melody.             The types and nature of the melodic movement. The 

climax. Basic techniques of melodic development. Period. The main and side triads, seventh chords and their treatment. Textured design chords. "Gold sequence." 

Phrygian momentum. Dual dominant. Deviation. Modulation in the key of the first-degree relatives and distant. 

As a result of the course, students should possess the following competencies: 

know the basic tools for creating musical image;  

be able choose the accompaniment to the melody; 

                have the skills to create their own compositions. 

The discipline is aimed at formation of competence in the use of means of musical expression in own creative activity of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites 

Музыка теориясы 

Теория музыки 

Theory of music 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

«Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» пәні – жастардың білім алу үдерісіндегі өзінің мүмкін болатын салдары бойынша ұзақ мерзімді, 

стратегиялық және ең тиімді сыбайлас жемқорлыққа карсы бағыт.  

Мақсаты: «Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» оқу пәнінің негізгі мақсаты – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша және осы 

негізде аталған құбылысқа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру. 

Куртың мазмұны: «Жемқорлық» түсінігінің теориялық-әдістемелік негіздері. Қазіргі мемлекеттердегі сыбайлас жемқорлықтың тасымалдануы. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жағдайлары ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері. Сыбайлас 

жемқорлықтың мінез-құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуының этникалық 

ерекшеліктері. ҚР-ғы ұлттық қауіпсіздіктің факторы ретінде сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін 

құқықтық жауапкершілік. Діни ережелер мен құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің қағидаты ретінде. Әр түрлі 

аймақтардағы сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін моральдық-этикалық жауапкершілік. Шенеунік институтының қалыптасуы және әлеуметтік құбылыс 

ретінде сыбайлас жемқорлықтың көрініс беруі мен таралуы үшін жағдайлардың жасалуы. Сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша халықаралық 

тәжірибе: құқықтық аспект. ҚР-ғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық және ұйымдастырулық негіздері. Сыбайлас жемқорлық 



Қазақстан Республикасының әлеуметтік-мемлекеттік әрекетсіздігінің көрінісі мен қауіпсіздігіне қатер ретінде.   

Студент курс аяқталғаннан кейін міндетті  

Білу: Зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса  алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу. 

Істеу керек: Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.  

Дағдылана білу: Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы мәселелерді шешуге дағдылану. 

Пән келесі құзыреттіліктердің қалыптасуына бағытталған: дүниетанымдық, кәсіби, зерттеушілік, коммуникативтік, өзіндік менеджметтік.  

 

Дисциплина «Основы антикоррупционной культуры» изучаетcя студентами в целях формирования антикоррупционной культуры, выработке 

знаний, умений и навыков в области противодействия коррупции. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, осуществляемой субъектами противодействия коррупции по 

сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции, создание нулевой терпимости к явлению  коррупции 

в студенческой среде. 

Содержание курса: Курс «Основы антикоррупционной культуры» направлен на изучение понятия антикоррупционной культуры, механизмов 

совершенствования социально-экономических отношений, как условий для формирования антикоррупционной культуры,  правового противодействия 

развитию коррупции в Республике Казахстан; изучение реформ государственного управления, направленные на противодействие коррупции,  изучение 

особенностей формирования антикоррупционной культуры в различных социальных группах, особенности морально-этической ответственности за 

коррупционные деяния в различных сферах, религиозных норм и ценностей, как принципов антикоррупционной культуры общества, психологические 

особенности природы коррупционного поведения.   

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны: 

Знать: основные определения антикоррупционной культуры, международное и национальное законодательство, регулирующее противодействие 

коррупции, основные подходы к формированию антикоррупционной культуры в различных социальных группах, меры ответственности за 

коррупционные правонарушения в различных сферах. 

Уметь: применять полученные знания в анализе, в деятельности органов государственного управления по формированию антикоррупционной 

культуры общества в части правового и социального противодействия коррупции и борьбе с ней как с социальным явлением.  

Владеть навыками: умением распознавать коррупцию как элемент социально-политической жизни общества в международном и национальном 

контексте, анализом деятельности органов государственной власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции и 

принимать в ней участие, навыками формирования антикоррупционной культуры в различных социальных средах. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области социально-экономических отношений. 

 

The discipline " Bases of anticorruption culture" is studied by students in order to create an anti-corruption culture, the development of knowledge and 

skills in the field of combating corruption. 

Purpose: creation of knowledge and skills in the field of the activities carried out anti-corruption entities to preserve and strengthen the social value system 

that reflects intolerance of corruption, creating zero tolerance for corruption phenomenon among students. 

Course content: The course " Bases of anticorruption culture" is aimed at studying the concept of an anti-corruption culture and mechanisms to improve the 

socio-economic relations, as the conditions for the formation of an anti-corruption culture, counter pravovovogo korrruptsii development in the Republic of 

Kazakhstan; study public administration reforms aimed at fighting corruption, the study of peculiarities of forming an anti-corruption culture in different social 



groups, especially the moral and ethical responsibility for acts of corruption in various fields, religious norms and values such as the principles of anti-corruption 

culture in the society, the nature of the psychological characteristics of corrupt behavior. 

Course content: The course " Bases of anticorruption culture" is aimed at studying the concept of an anti-corruption culture and mechanisms to improve the 

socio-economic relations, as the conditions for the formation of an anti-corruption culture, counter development in the Republic of Kazakhstan; study public 

administration reforms aimed at fighting corruption, the study of peculiarities of forming an anti-corruption culture in different social groups, especially the moral 

and ethical responsibility for acts of corruption in various fields, religious norms and values such as the principles of anti-corruption culture in the society, the nature 

of the psychological characteristics of corrupt behavior. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of socio-economic relations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites  

Құқық негіздері, Қазақстан тарихы. 

Основы права, История Казахстана 

Basics of Law, History of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

 

Медиапедагогика 

Медиапедагогика 

Mediapedagogy 

Мақсаты – заманауи білім берудегі видеоматериалдарды нәтижелі қолдану мен құрастыру дағдылары кешенін кәсіби игеруде.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерді қарастырады: медиамәдениет пен медиабілімнің теоретикалық аспектісі. Білім беру үрдісіндегі 

видеоқұралдардың өңдеу принциптері және қолдану әдістері. Авторлық оқу видеоқұралдарын құру технологиясы. Студент оқу нәтижесінде міндетті: 

-курстың негізгі түсінігін білу, қазіргі техникалық құрал, олардың түрлері және мінездемелері, өткізудің функциясы, медиабіліктіліктің негізгі 

сипаттамалары және оның даму әдісі, оқу-тәрбие үрдісіндегі медианы тиімді қолдану амалы. 

- білуі тиіс: қойылған мақсат пен міндеттерге байланысты топ ерекшеліктеріне, медиақұзіреттілікке сәйкес білім алушылардың 

медиақұзіреттілік дамуының түрі мен тәсілдерін құрастырып, оларды өз бетімен таңдау;  

- дағдылануы тиіс: зерттеушілік, оқу және болашақ кәсіби іс-әрекетінде әр түрлі ресурстарын және медиа, медиоөнімдерді сауатты қолдану және 

құрастыру.  

Пән кәсіби, зерттеуші, коммуникативті, дүниетанымдық құзіреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.  

 

Цель данного курса заключается в профессиональном освоении комплекса умений по созданию и эффективному использованию 

видеоматериалов в современном образовательном процессе.  



Содержание курса включает следующие разделы: Теоретические аспекты медакультуры и медиаобразования. Принципы разработки и методы 

использования видеоматериалов в образовательном процессе. Технология создания авторских учебных видеоматериалов 

В результате изучения студент должен: 

-знать  основные понятия курса, современные технические средства, их виды и характеристики, реализуемые функции, сущностные 

характеристики медиакомпетенции и методы её развития; способы эффективного использования медиа в учебно-воспитательном процессе. 

- уметь  грамотно применять различные медиа, медиапродукты и ресурсы в своей учебной, исследовательской и будущей профессиональной 

деятельности; самостоятельно выбирать и разрабатывать способы и формы развития медиакомпетенции обучающихся в соответствии с выбранной 

медиапедагогической концепцией, особенностями группы, поставленными целями и задачами. 

- владеть навыками разработки и использования различные медиа, медиапродукты и ресурсы в своей учебной, исследовательской и 

будущей профессиональной деятельности . 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области современных технологий, использующихся в образовательном процессе. 

 

The goal - the implementation of this course is the development of professional skills to create a complex and effective use of video in modern educational 

process. 

The course content includes the following sections: Theoretical aspects medakultury and media education. Design Principles and techniques for using 

video in education. Technology authoring training videos 

As a result of studying a student must: 

-Know the basic concepts of the course, modern technology, their types and characteristics of the implemented features mediakompetentsii essential 

characteristics and methods of its development; ways to effectively use the media in the educational process. 

- Be able to correctly apply the various media, media products and resources in their teaching, research and future professional activities; to choose and 

develop methods and forms of mediakompetentsii trained in accordance with the selected concept to media, features group, goals and objectives. 

- Be skilled in a variety of media development and use of media products and resources in their teaching, research and future careers. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research competencies. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of modern technologies used in the educational process. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 
Қазіргі білім беру технологиялары 

Современные образовательные технологии 

Modern educational technologies 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Білім берудегі психотехнологиялар 

Психотехнологии в образовании 

Psychological technologies in education 

 

 

Ұлт дәстүрі 

Национальные традиции 



National traditions 

Пәнді меңгерудің мақсаты. қазақ және Қазақстан Республикасының өзге де халықтарының рухани мұрасын дамытуға негізделген ұлттық 

ерекшелік деңгейі жоғары тұлғаны қалыптастыру; жеке тұлғаны әлеуметтендіру дамыту; оларда ұлттық мәдени құндылықтардың тарихын және 

әдістемесін дамыту, әсіресе, қазіргі қазақ мәдениеті мен өркениетінің мәселесіне студенттердің қызығушылығын ояту; Қазақ мәдениетінің феноменін, 

түрлі аспектілерін, ерекшеліктерін ашып көрсету; сипаттамалары және негізгі түрлері мен әлеуметтік-мәдени аспектіде қазіргі заманғы қазақстандық 

қоғамның субмәдениеттарінің табиғаты. 

Курс мазмұны: Қазақ мәдениетінің тарихы, Қазақстан Республикасында қазіргі заманғы мәдени үрдісті түсіну үшін негіз ретінде; Қазақстан мен 

көршілес мемлекеттердің достығы, олардың жұмыс істеуі және даму заңдылықтары аумағында болған дәстүрлі қоғамдардың мәдениет дамуының негізгі 

кезеңдері; рәсімдері, салт-дәстүрлер, ойындар мен мерекелер, қазақ халқының ұлттық киімі, ұлттық мәдениеттегі әйел бейнесі. 

Студент пәнді меңгеру нәтижесінде игеруі қажет: 

- дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды, адамдардың өмір сүру салтын, өз әдет-ғұрыптарын, ұлттық ерекшеліктерін білу; қазақтардың этикалық және 

ділінің негіздері, оның негізгі ерекшеліктері: адалдық дәстүрі; ата-бабаларын жадында сақтау, отбасы мен балалардың үлкенге құрметі; басқа мәдениет 

өкілдері мен дін өкілдеріне деген төзімділік. 

- әр тараптар еркін байланысу барысында бір-бірін қалай қабылдайтыны туралы ой-тұжырым жасау, мәдени қарым-қатынас этикетін сақтау. 

- тұрақты даму стратегиясын жүзеге асырудың аналитикалық және басқару міндеттерін шешу үшін қажетті Қазақстан мәдениетінің ғылыми-

зерттеу жобаларын жүргізуге дағдылану. 

Студент пәнді меңгеру нәтижесінде келесі құзіреттілікті игеруі қажет: тәрбиелік, философиялық, коммуникативтік. 

 

Цель курса «Национальные традиции»: формирование личности с высоким уровнем национального самосознания на основе освоения ею 

духовного наследия казахского и других народов Республики Казахстан; развитие этнической социализированности личности; пробудить интерес у 

студентов к проблеме ценностей казахской культуры, особенности современной казахской культуры и цивилизации в их историческом и 

методологическом развитии; раскрыть специфику различных аспектов проявления феномена казахской культуры; характерные черты и сущности 

основных типов и субкультур современного казахстанского общества в социокультурном аспекте. 

Содержание курса: история казахской культуры как основа для понимания современного культурного процесса в Республике Казахстан; 

основные этапы развития культуры традиционных обществ, существовавших на территории Казахстана и сопредельных государств содружества, 

закономерности их функционирования и развития; обряды,традиции и обычаи, игры и праздники, национальный костюм казахского народа, образ 

женщины в национальной культуре.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать традиции и обычаи, уклад жизни народа, его привычки, национальные особенности; основы этикета и менталитет казахов, его основные 

черты: верность традициям, уважительное отношение к памяти предков, своему роду, старшим в семье и детям; толерантность по отношению к другим 

культурам и религиям;   

- уметь свободно общаться, иметь представление о том, как собеседники воспринимают друг друга; владеть этикетом и культурой общения;  

- иметь навыки проведения научно-исследовательских работ в области культуры Казахстана, необходимых для решения аналитических и 

управленческих задач при реализации устойчивого развития. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции в области воспитательного потенциала казахских национальных традиций. 

 



The aim of the course: the formation of personality with a high level of national identity based on the development of its spiritual heritage of the Kazakh 

and other peoples of the Republic of Kazakhstan; development of ethnic socialization of the individual; to arouse the interest of students to the problem of the 

Kazakh cultural values, especially the modern Kazakh culture and civilization in their historical and methodological development; disclose the specifics of the 

various aspects of the phenomenon of Kazakh culture; the characteristics and nature of the basic types and subcultures of the modern Kazakh society in the socio-

cultural aspect. 

Course content: history of Kazakh culture as a basis for understanding contemporary cultural process in the Republic of Kazakhstan; the basic stages 

development of culture of traditional societies that existed on the territory of Kazakhstan and neighboring Commonwealth states, the laws of their functioning and 

development; rituals, traditions and customs, games and holidays, national costume of the Kazakh people, the image of women in the national culture. 

As a result of the development of discipline a student must: 

- to know the traditions and customs, way of life of the people, his customs, national characteristics; the basics of etiquette and mentality of the Kazakhs, 

its main features: loyalty to tradition; respect for the memory of ancestors, your family, the eldest in the family and children; tolerance towards other cultures and 

religions. 

- be able to communicate freely, to have an idea about how the sides perceive each other, own etiquette and culture of communication; 

- have the skills conduct research projects in the culture of Kazakhstan, required to solve analytical and management tasks in the implementation of 

sustainable development. 

As a result of the development of the discipline the student mastering the following competencies: educational, worldview, communicative. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Философия, Әлеуметтану, Қазақстан тарихы, Мәдениеттану 

Философия, Социология, История Казахстана, Культурология 

Philosophy, Sociology, History of Kazakhstan, Culturology 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

Жастар саясаты 

Молодежная политика 

Youth politics 

Пәнді меңгерудің мақсаты. «Жастар саясаты», елдің әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-мәдени дамуының қазіргі заманғы үрдістері 

контекстінде, мемлекеттік жастар саясаты туралы студенттерде тұтас көзқарас қалыптастырып, мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру ерекшеліктері 

туралы түсінік беру. 

Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: жастар зерттеу объектісі ретінде; Тәуелсіздік (тарихи аспект) жылдарындағы жастар саясаты; 

жастар саясатын жүзеге асыру бойынша халықаралық тәжірибе;  

Мемлекеттік жастар саясатының негіздері: жалпы ережелер, принциптер мен концепциялар, механизмдер мен технологияларды енгізу, 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік жастар саясатын құқықтық-нормативтік қамтамасыз ету; бүгінгі қоғамдағы идеологиялық мәселелер; жастарды 



әлеуметтендіру мәселелері; жастар саясаты саласындағы жобаларды даярлау; Қазақстан Республикасында және аймақтарда мемлекеттік жастар саясатын 

жүзеге асыру. 

Студент пәнді меңгеру нәтижесінде игеруі қажет: 

- мемлекеттік жастар саясатының негізгі теориялық, ұйымдастырушылық және технологиялық негіздерін білу; негізгі ұғымдар мен тәртіптің 

анықтамаларын меңгеру; 

- мемлекеттік жастар саясаты туралы теориялық білімдерін тәжірибеде қолдана білу; өз көзқарастарын білдіру және қорғауға; 

- мемлекеттік жастар саясатының жүйесінде ұйымдастырушылық және әкімшілік шешімдерді қалыптастыру, мемлекеттік жастар саясатының 

тетіктері мен бағыттары туралы негізгі білімді меңгеру, білікті болуы; мемлекеттік жастар саясаты бағдарламасы саласындағы жобалық дамыту 

дағдылары.  

Студент пәнді меңгеру нәтижесінде келесі құзіреттілікті игеруі қажет: Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесін кәсіби - еркін саралау, 

білу; жастар саясаты мәселелері бойынша әдістер мен анықтамалық материалдарды әзірлеу; мемлекеттік органдардың үрдістер мен әкімшілік рәсімдерді 

модельдеу қабілеті. 

 

Цель курса «Молодежная политика»: сформировать у студентов целостное видение государственной молодёжной политики в контексте 

современных тенденций социально-экономического и социокультурного развития страны, дать представление об особенностях реализации 

государственной молодёжной политики.  

Содержание курса: молодежь как объект исследования; молодежная политика за годы Независимости (исторический аспект); международный 

опыт реализации молодёжной политики; основы государственной молодёжной политики: общие положения, основные принципы и понятия, механизмы 

и технологии реализации; нормативно-правовое обеспечение государственной молодёжной политики в РК; мировоззренческие вызовы в современном 

обществе; вопросы социализации молодежи; подготовка проектов в сфере молодёжной политики; реализация государственной молодёжной политики в 

РК и регионе. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать основные теоретические и организационно-технологические основы государственной молодёжной политики; освоить основные понятия 

и термины данной дисциплины; 

- уметь применять на практике теоретические знания по государственной молодёжной политике; аргументировано защищать свою точку зрения; 

- владеть навыками формирования организационно-управленческих решений в системе государственной молодёжной политики, основами 

знаний о механизмах и направлениях государственной молодёжной политики; навыками разработки проектов и программ в сфере государственной 

молодёжной политики.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: профессиональные (способность свободно ориентироваться в 

правовой системе РК; разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам молодежной политики; умение моделировать 

административные процессы и процедуры в органах государственной власти). 

 

The purpose of the course "Youth politics": to form students' holistic view of the state youth policy in the context of current trends in the socio-economic 

and socio-cultural development of the country, to give an idea about the features of realization of the state youth policy. 

Course content: youth as an object of study; youth policy during the years of Independence (historical aspect); international experience in the 

implementation of youth policy; bases of the state youth policy: general provisions, principles and concepts, mechanisms and implementation of the technology; 



regulatory support of the state youth policy in the Republic of Kazakhstan; ideological challenges in today's society; issues of socialization of young people; training 

in the field of youth policy projects; realization of the state youth policy in the Republic of Kazakhstan and the region. 

As a result of the development of discipline a student must: 

- know the basic theoretical, organizational and technological bases of the state youth policy; master the basic concepts and terminology of the discipline; 

- be able to apply in practice the theoretical knowledge of the state youth policy; reasonably defend their point of view; 

- be skilled in forming organizational and administrative decisions in the system of state youth policy, a basic knowledge about the mechanisms and 

directions of the state youth policy; project development skills in the sphere of state youth policy programs. 

As a result of the development of the discipline the student mastering the following competencies: professional - the ability to freely navigate the legal 

system of the Republic of Kazakhstan; work out of methods and reference materials on youth policies; ability to model processes and administrative procedures in 

government agencies. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Философия, Саясаттану, Әлеуметтану, Құқық негіздері, Қазақстан тарихы 

Философия, Политология, Социология, Основы права, История Казахстана 

Philosophy, Political Science, Sociology, Basics of Law, History of Kazakhstan 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

Өлкетану  

Краеведение 

Regional studies  

«Өлкетану» блок мамандықтар болып табылады. 

Курс мазмұны облыс тарихы бойынша бөлімдер, әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси сипаттамаларын, тұлғалар, орны аттары, 

демографиялық және тарихшылар кіреді. 

Білім беру мақсаты - ғылыми-зерттеу олардың туған өлкенің табиғаты, тарихы, мәдениеті және экономиканың ерекшеліктерін, және 

практикалық дағдыларды туралы теориялық білім қалыптастыру. 

Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде: 

Білу - өлкетану, түрлері және өлкетану, әдістері мен географиялық және әлеуметтік-экономикалық мақсатты көрсеткіштер, құрылымы және 

өлкетану ұйымдарының мазмұндағы өлкетану зерттеу, олардың туған жер ерекшеліктерін зерттеу өлкетану ақпаратын рөлін әдістерін нысандарын 

теориялық негіздерін. 

Жерлерде шарлау үшін, туристік маршруттар мен экскурсиялар дамытуға өлкетану ақпаратты пайдалану үшін - мүмкіндігіне ие болу үшін. 

Ғылыми-зерттеу және жергілікті тарихының концептуалдық аппаратының әдістері, сондай-ақ өңірдің тарихын зерттеу үшін оларды пайдалану - 

дағдысы бар. 

Тарихи фактілер түсіндіруге тарихи көздерін кешенді талдау әдістерін қолдану, қозғаушы күштері түсіне білу және тарихи процесінің заңдар, 



тарихи процесінде адамның орны, саяси ұйым дайындық: мынадай ортақ мәдени, арнайы құзыреттіліктерді қалыптастыру мен дамытуға бағытталған 

пәнді оқу процесі. 

 

«Краеведение» входит в блок профилирующих дисциплин. 

Содержание курса включает разделы по истории края, социально-экономические и общественно-политические характеристики, персоналии, 

топонимику, вопросы демографии и историографии. 

Цель обучения - формирование теоретических знаний об особенностях природы, истории, культуры, хозяйства родного края и практических 

умений по вопросам исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – теоретические основы  краеведения, виды и формы краеведения, методы и методики краеведческого исследования географических и 

социально-экономических объектов, структуру и содержание краеведческих организаций, роль краеведческих сведений в изучении особенностей 

развития родного края. 

Уметь – использовать краеведческие сведения в разработке туристских маршрутов и экскурсий, ориентироваться на местности. ;  

Иметь навыки  - методами исследования  и понятийным аппаратом краеведения, а также их применять в изучении истории края . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих общекультурных, специальных компетенций: способность 

понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества 

готовность применять методы комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фактов.  

 

"Local history" is a block majors. 

Course content includes sections on the history of the region, socio-economic and socio-political characteristics, personalities, place names, demographics, 

and historians. 

The purpose of education - the formation of theoretical knowledge about the peculiarities of nature, history, culture and economy of their native land, and 

practical skills for research. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know - theoretical foundations of local history, types and forms of local history, methods and techniques of local lore study of geographical and socio-

economic targets, structure and content of local history organizations, the role of local history information in the study of the features of their native land. 

To be able - to use local history information in the development of tourist routes and excursions, to navigate the terrain. 

Have skills - methods of research and conceptual apparatus of local history, as well as to use them to study the history of the region. 

The process of studying the discipline aimed at the formation and development of the following common cultural, special competencies: the ability to 

understand the driving forces and the laws of the historical process, man's place in the historical process, political organization readiness to apply the methods of 

complex analysis of historical sources to explain historical facts. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Қазақстан тарихы  

История Казахстана 

The history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 



Қазақ музыкасының тарихы 

История казахской музыки 

History of the Kazakh music 

 

 

Абайтану 

Абаеведение 

Abayevedeniye 

«Абайтану» пәні студенттерді адамзат даналығының таусылмас қазынасы – Абай шығармашылығымен таныстырады. Бұл қазынаны ақтарған 

сайын тың жаңалықтар көзін тауып, сонау бағзы замандағы қазақ халқын әлемдік мәдениетке  жеткізу жолындағы рухани бастаушыны танитынымыз 

анық. Оның  даналығы мен парасаттылығы, озық идеялары – Қазақстанды әлемдегі дамыған елдер кеңістігіне апарар лайықты жолға жөн сілтейді.  

Мақсаты: Абайдың даналық тағылымы  – жастарды Адамды сүю, құрметтеу, елжандылық, биік адамгершілікке бастайтын жол. Сол мақсатта 

оқытылатын «Абайтану» пәні әлемдік білім беру кеңістігі мен тәрбие үдерісінде студенттердің бойына рухани құндылықтарды дарытып, олардың 

адамгершілік, отансүйгіштік және патриоттық белсенділігін арттыру бағытында жүргізілмек.  

Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Абайтану ғылымына кіріспе, Абай өмірбаяны, Абай мұрасы, Абай мұрасының рухани көздері, Абай 

шығармаларындағы дәуір болмысы, Абайдың суреткерлік шебелігі,Абайдың эстетикалық тағылымы, Ақын өлеңдеріндегі даналық дәрістері, Абайдың 

«толық адам» ілімі. 

Студент пәнді оқу нәтижесінде: 

- Қазақ халқының тарихын, әдебиетін, мәдениетін жете танысып білуге үйрету; 

- қазақтың даналық ой иелері, қоғам қайраткерлерінің еңбектерін толық білу; 

- Абайдың қарасөздеріндегі даналық философиясы арқылы өмірлік ұстанымын қалыптастыруға жетелу. 

Пән кәсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған.  

 

Дисциплина «Абайтану» знакомит студентов с творчеством Абая – неиссякаемым источником человеческой мудрости. Погружаясь в эту 

сокровищницу мудрости, мы каждый раз находим для себя новые открытия, познаем  духовного наставника на пути достижения казахским народом 

всемирной культуры еще с тех давних времен. Его мудрость и рассудительность, прогрессивные идеи сопутствуют Казахстану на пути достойного 

вступления в число прогрессивно развитых стран мира. 

Цель курса - посредством традиций Абая основываться на духовных началах нравственности и гуманизма. Уроки мудрости Абая – путь, 

направляющий молодежь на путь любви к человеку, уважения, патриотизма, высокой нравственности. С этой целью обучение предмета «Абаеведение» 

во всемирном образовательном пространстве и воспитательном процессе студентов будет способствовать развитию их духовных ценностей, повышению 

их патриотической активности и привитию чувства любви к Родине.     

Содержание курса включает следующие разделы: Введение в науку Абаеведение, 

Биография Абая Кунанбаева, наследие Абая, духовные источники наследие Абая, Абай – зеркало своей эпохи, художественное мастерство Абая, 

Эстетические традиции Абая,  Уроки мудрости Абая, Концепция Абая о «полноценном человеке». 

В результате изучения студент  должен: 

- знать историю, литературу, культуру казахского народа; 



- уметь анализировать труды казахских мыслителей, общественных деятелей; 

- иметь навыки содействия формирования жизненной позиции посредством философии мудрости, заключенной в словах-назиданиях Абая; 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Discipline "Abaytanu" introduces students to the creative work of Abai - an inexhaustible source of wisdom. Plunging into the treasury of wisdom, every 

time we find ourselves for new discoveries, we understand the spiritual mentor to the achievement of the Kazakh people of world culture since the ancient times. His 

wisdom and prudence, progressive ideas accompanied by Kazakhstan on the way of becoming a decent progressively developed countries. 

The purpose of the course - by the traditional Abaya based on spiritual principles of morality and humanity. Lessons of Wisdom Abaya - way guide the 

youth on the path of love for man, respect, patriotism and high morals. For this purpose, the subject of learning "Abai" in the global educational environment and 

educational process of the students will contribute to the development of their spiritual values, enhance their patriotic activity and instilling a sense of love for the 

motherland. 

Course content includes the following sections: Introduction to the science Abay studies, 

Biography Abay, Abay's heritage, the spiritual heritage of the sources of Abay, Abay - a mirror of his age, artistic skill, Abay Abay aesthetic traditions, 

lessons of wisdom, Abay Abay concept of "complete human being." 

As a result of the study a student must: 

- To know the history, literature and culture of the Kazakh people; 

- Be able to analyze the works of Kazakh thinkers and public figures; 

- Have the skills to promote the formation of a vital position by the philosophy of wisdom contained in the words of Abai-edification; 

The discipline aimed at creating a professional, research competencies. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті, Шығыс әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе. 

Казахская литература ХІХ века, Восточная литература, введение в литерутуроведение. 

Kazakh literature of the XIX century, Eastern Literature, Introduction to Literary Studies. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Қазақ әдебиетінің тарихы (әр кезеңдеріне сай) 

История казахской литературы (в соответствии с периодом) 

History of Kazakh literature (in accordance with the period of) 

 

 

Дінтану 

Религиоведение 

               Religion studies 

«Дінтану» пәні таңдау модулі пәніне жатады, біліктілікке кірмейді. Ол ны шығыс-қазақстан өңірінің мәдениеті мен тарихы қызықтыратын 

барлық студенттер оқиды.  

Ол қазақстандықтардың Отанға, отбасына, жеке өзіне қиянат жасамауға қарсы тұратын, бөгде, діни ілімдерге конфессиаралық келісімді және  

дәстүрлерді сақтауға және дамытуға жәрдемдесуге бағытталған. 



Мақсат  – қоғам өміріндегі діннің рөлі туралы түсінікті қалыптастыру,  діни өмір түрлерінің алуан түрлілігін ашу. 

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: дін: түсінік, құрылымы мен функциялары; діннің тарихы; ұлттық діндер (индуизм, иудаизм); 

буддизм әлемдік дін ретінде; христиан дінінің пайда болуы және дамуы; христиандық діни ілім негізі және ғибадат ету; христиандықтың бағыты; 

исламның бағыты және дамуы, пайда болуы; мұсылмандық діни ілім негізі және ғибадат ету; заманауи әлемдегі дін; ой еркіндігі, Қазақстандағы және 

заманауи әлемдегі секуляризация және клерикализация. 

 Студент оқу нәтижесінде міндетті: 

Пәнді білуге, дінтану әдістерін, ғылым жүйесіндегі дінтанудың орны, дінтану құрылымын, осы білім саласының даму тарихын, діни 

көріністердің мазмұны мен нысанын, культтерді, институттарды, әлемдік және өңірлік діндерді, қазіргі заманғы діндердің өзгеру үрдістерін, 

Қазақстандағы конфессиялардың діни тарихын; жаңа діни қозғалыстарды, олардың тарихын, критерийлерін, олардың бөлінуін және жіктелуін; 

Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық құжаттарына, сондай-ақ халықаралық-құқықтық құжаттар тұрғысынан олар туралы Конституцияға сәйкес 

діни қозғалыстарға баға бере білу; 

Төзімділік қағидаларына негізделген, отансүйгіштікке, ҚР халықтарының дәстүрлі құндылықтарына сыйластықпен, конфессияаралық 

қатынастардың мәселелері бойынша келісім жүргізе білу  дағдысы болуы керек. 

Пән дүниетанымдылық құзыретілікті қалыптастыруға бағытталған.  

 

Дисциплина «Религиоведение» относится к дисциплинам модулей по выбору, выходящих за рамки квалификации.  Она направлена на 

содействие сохранению и развитию традиций межконфессионального диалога и выработке у казахстанцев иммунитета против инородных, религиозных 

учений, несущих деструкцию по отношению к Отечеству, семье, личности. 

Цель – сформировать понимание роли религии в жизни общества, раскрыть многообразие форм религиозной жизни. 

Содержание курса включает следующие разделы: религия: понятие, структура и функции; история религий; национальные религии (индуизм, 

иудаизм); буддизм как мировая религия; возникновение и развитие христианства; основы христианского вероучения и культа; направления христианства; 

возникновение, развитие и направления ислама; основы мусульманского вероучения и культа; религия в современном мире; свободомыслие, 

секуляризация и клерикализация  в современном мире и Казахстане. 

В результате изучения студент должен: 

знать предмет, методы религиоведения, место религиоведения в системе наук, структуру религиоведения, историю развития данной отрасли 

знания; 

содержание и формы религиозных представлений, культов, институтов, мировых и региональных религий, тенденций изменения в современных 

религиях, историю религиозных конфессий в Казахстане; новые религиозные движения, их историю, критерии их выделения и классификации;  

уметь  давать оценку религиозным движениям с точки зрения их соответствия  Конституции, государственно-правовым документам Казахстана, 

а также международно-правовым документам;  

иметь навыки диалога по вопросам межконфессиональных отношений, основанного на принципах толерантности, патриотизма, уважения к 

традиционным ценностям народов РК. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области духовной жизни общества. 

 

The discipline " Religion studies " refers to the disciplines of elective modules, beyond qualification. It aims to promote the preservation and development 

of traditions of interfaith dialogue and the development of Kazakhstani people have immunity against foreign, religious teachings, carrying destruction against the 



homeland, the family of the person. Discipline is aimed at promoting the conservation and development of traditions of interfaith dialogue and the development of 

the Kazakhs immunity against foreign, religious teachings, carrying destruction in relation to the fatherland, family, personality. 

Aim: To form an understanding the role of religion in public life, to reveal the variety of forms of religious life. 

Course content includes the following sections: religion: the concept, structure and function; the history of religions; national religion (Hinduism, Judaism); 

Buddhism as a world religion; the emergence and development of Christianity; the foundations of the Christian faith and worship; direction of Christianity; The 

origin, evolution and direction of Islam; the foundations of the Muslim faith and worship; Religion in the modern world; freedom of thought, secularization and 

clericalization in the modern world and Kazakhstan. 

Know: subject, methods of religious studies, the place of religion in the sciences, the 

structure of religious studies, the history of this branch of knowledge; the content and form religious concepts, cults, institutions, international and regional 

religions, trends in modern religion, history of religious denominations in Kazakhstan; new religious movements, their history, criteria of their identification and 

classification; 

Be able to: evaluate religious movements in terms of their correspondence to the Constitution, the state-legal instruments of Kazakhstan, as well as 

international legal documents; 

Have skills: dialogue on interfaith relations based on the principles of tolerance, patriotism, respect for traditional values of the people of Kazakhstan. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of spiritual life of society. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

Білім беру заңы 

Образовательное право  

Educational Law 

     

 «Білім беру заңы» пәні құқықтық реттеу саласындағы маманданған білімді зерттеу, студенттерге үйрету. 

  Курстың мақсаты - кәсіби білім беру қызметінде шығармашылық өзін-өзі іске асыру үшін педагогикалық мәдениеті мен болашақ мұғалімдердің 

құқықтық құзыреттілік негіздерін қалау, Қазақстан білім беру жүйесі жұмыс істеуінің заңнамалық және нормативтік база ретінде білім беру құқықтарын 

зерттеу. 

  Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Білім туралы заңның жалпы сипаттамасы. Оқу-құқықтық қатынастар. Білім беру жүйесін басқару. 

Студенттерді әлеуметтік қорғау. Педагогикалық және басқа оқу орындарының қызметкерлерін әлеуметтік қорғау. Оқу-құқықтық қатынастарға 

қатысушылардың құқықтық даулары. Білім беруді халықаралық-құқықтық реттеу. 



Курстың нәтижесінде студент: 

білім туралы қазақстандық заңнаманы білім беру жүйесінде қарым-қатынастарды реттейтін құқықтық нормаларды білу; 

заңды ұғымдар мен санаттармен жұмыс істей білу; 

білім беру саласындағы азаматтардың құқықтары, мүдделері мен бостандықтарын іске асыру үшін жағдайларына байланысты, білім беру заң 

жүзінде қолдану дағдыларын болуы. 

Пәннің оқу қатынастар саласындағы құзыреті қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплину «Образовательное право» изучают  студенты, специализирующиеся в области правового регулирования  образования. 

              Цель данного курса – изучение образовательного права как законодательной и нормативной базы функционирования системы образования РК, 

формирование основ педагогической культуры и нормативно-правовой компетентности будущего учителя для творческой самореализации в 

профессиональной педагогической деятельности. 

              Содержание курса  включает в себя следующие разделы:  Общая характеристика образовательного права. Образовательные правоотношения. 

Управление системой образования. Социальная защита обучающихся. Социальная защита педагогических и иных работников образовательных 

учреждений. Правовые споры участников образовательных правоотношений. Международное правовое регулирование образования. 

В результате прохождения курса студент должен: 

знать правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе казахстанского законодательства об образовании; 

уметь оперировать юридическими понятиями и категориями;  

иметь навыки  практического применения норм образовательного права в зависимости от условий реализации прав, интересов и свобод граждан 

в области образования. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области образовательных правоотношений. 

 

Discipline "Educational Law" study students specializing in the field of legal regulation of education. 

The aim of the course - the study of the educational rights as a legislative and regulatory framework of Kazakhstan education system functioning, laying 

the foundations of pedagogical culture and legal competence of the future teacher to creative self-realization in a professional educational activity. 

The course content includes the following sections: General characteristics of the educational law. The educational relationship. Education system 

management. Social protection of students. Social protection of teachers and other employees of educational institutions. Legal disputes of participants of 

educational relations. International legal regulation of education. 

               As a result of the course the student should: 

               know the legal norms regulating relations in the educational system of Kazakhstan legislation on education; 

               to be able to operate with legal concepts and categories; 

               have the skills of practical application of educational law, depending on the conditions of the rights, interests and freedoms of citizens in the field of 

education. 

              The discipline is aimed at formation of competence in the field of educational relations. 

     Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites      



     Құқық негіздері 

     Основы права 

     Bases of law 

     Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

    Педагогикалық тәжірибе 

               Педагогическая практика 

               Teaching practice 

 

                 Орындаушылыққа дайындау2   

                 Исполнительская подготовка 2 

                 Performing training 2 

 «Орындаушылыққа дайындау2» пәні музыкалық – орындаушылық жүйеге жатады. Студенттер әр түрлі  мамандықта орындаушылық шеберлікті 

игереді. 

 Курс мақсаты – болашақ музыка мұғалімін аспапты игеру және ойнау әдісімен, хорды басқару, дағдыларды қалыптастыру, өз бетімен 

дирижерлеу,музыкалық аспапта ойнау, музыкалық шығарманың көремдік құндылығын жеткізу, оның фактуралық үлгілік ерекшеліктерін игеруді үйрету, 

кәсіптік тұрғыда дайындау.   

 Курс мазмұны келесі бөлімнен тұрады: Шығарманы техникалық тұрғыда игеру,күрделі жанрдағы шығармаларды игеру 

ерекшеліктері.Дыбыстау.Әр түрлі дыбыстауды жетілдіру.Метр.Аралас және өзгеретін өлшемдер. 11-жартылықтағы және өзгеретін  өлшемдерді 

қабылдауды қорытындылау.Жылдамдық. Жылдамдық түрлері. Агогикалық ауытқу. Динамика. Әр түрлі динамикалардың қабылдауын жетілдіру. 

Динамикалық өзгерістер. Фразировка. Шығарманы сараптау. cappella (жазбаша) және сүйемелдеумен (ауызша). 

Курсты өту кезінде студент білуі міндетті:  

Орындаушылықты игеру дағдыларының тарихын, теориясын тәжірибесін, білу; 

Музыкалық көркемділік арқылы шығарманың мазмұнын аша білу; 

Педагогикалық және концерттік репертуарлармен өз бетінше  жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру.  

Пән аспаптық және вокалдық – хор жүйесіндегі орындаушылық шеберліктің құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Исполнительская подготовка 2» относится к дисциплинам музыкально-исполнительского цикла. Ее изучают студенты, 

специализирующиеся в различных областях исполнительского мастерства. 

Основная цель курса – профессиональная подготовка будущего учителя музыки, обучение его методам и приемам игры на музыкальном 

инструменте и  управление хором, формирование комплекса навыков, обеспечивающих умение самостоятельно, в процессе дирижирования, и игры на 

музыкальном инструменте передавать идейно – художественную ценность музыкального произведения, его фактурно – стилистические особенности и 

специфику. 

Содержание курса включает следующие разделы: Техническое освоение произведений. Особенности изучения произведений крупной формы. 

Звуковедение.   Совершенствование всех видов звуковедения. Метр. Смешанные и переменные размеры. Отработка приемов передачи 11-дольного и 

переменного размеров. Темп. Различные темпы. Агогические отклонения. Динамика Совершенствование приемов передачи различной динамики. Смена 

динамики. Фразировка. Анализ  произведения  a cappella (письменно) и с сопровождением (устно). 



В результате прохождения курса студент должен:  

знать  историю, теорию, практику владения исполнительскими навыками; 

 уметь раскрыть художественное содержание произведений с помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; 

иметь  навыки самостоятельной работы над педагогическим и концертным репертуаром.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций в области инструментального и вокально-хорового исполнительства. 

 

Discipline "Performing training2" refers to the disciplines of music and the performing cycle. It is necessary for students, specializing in different areas of 

mastery. 

The main objective of the course - training of future music teachers, teaching his methods and techniques play a musical instrument and choir management, 

the formation of complex skills, providing the ability to independently, in the course of conducting and playing a musical instrument to transmit ideological - artistic 

value of the piece of music, it texturally - stylistic peculiarities and specifics. 

The course content includes the following sections: Technical development works. Features the works of exploring a large form. Conduct of sound. 

Improving all kinds of conduct of sound. Meter. Mixed and variable sizes. Testing of methods of transmitting 11-partite and variable sizes. Pace. Various rates. 

Agogics. Dynamics of Improving transmission techniques with different dynamics. Changing dynamics. Phrasing. Analysis works a cappella (in writing) and 

accompaniment (orally). 

As a result of the course the student should: 

to know the history, theory, practice ownership performance skills; 

                to be able to reveal the content of works of art by appropriate means of musical expression; 

have the skills of independent work on the pedagogical and concert repertoire. 

               The discipline is aimed at formation of the competences in the field of instrumental and vocal and choral performance. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Орындаушылық оқыту 1 

                Исполнительская подготовка1  

                Performing training 1 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

                Педагогикалық тәжірибе 

                Педагогическая практика 

                Teaching practice 

 

 

               Музыкалық психология 

               Музыкальная психология 

               Musical psychology 
 

Психологиялық дайындық кез келген бейіндегі музыкант болуды процесінде маңызды рөл атқарады.Бұл курс ұғынуға және шешу үшін оларға 

үйрету,күрделі және алуан түрлі музыкалық және психологиялық проблемаларды әлеміне  магистранттарға  көмектеседі. 

Курстың негізгі мақсаты – кәсіби психологиялық біліммен студенттерді жабдықтау,спецификалық табиғи  музыканы қалыптастыру. 



Курстың мазмұны келесі бөлімдерді ұсынады:тұлға,жеке дара. Көркем және шығармашылық іс-шаралар. Музыкалық қызметінің кәсіби 

талаптарына тұрғысында болады.Музыкалық қызмет барысында адамның сипаты қасиеттер.Музыканттың шығармашылық сезімі және 

эмоциясы.Музыкалық қабылдау.Музыкалық қабілеттер.Музыкалық ойлау ұғымы. Музыка мұғалімінің музыкалық-терапевтік белсенділігі. 

Курсты өту кезінде студент мына құзіреттіліктерді білу керек:  

білу  музыкалық – орындаушылық іс – шаралардың негізгі компоненттері, музыкадағы шығармалардың шығуы.Қатысушылардың музыкалық – орындаушылық қабілеті және 

білімін қалыптасуы мен дамуындағы мәселелерді шеше білу; 

білу керек    қатысушының жеке ерекшеліктерін музыкалық – психологиялық ұйымдастыру.    

Пән дүниетанымдық қалыптасуға бағытталған.    

 

Психологическая подготовка играет важную роль в процессе становления музыканта любого профиля. Данный курс помогает войти в мир 

сложных и многообразных музыкально-психологических проблем, научить магистрантов самостоятельно их осмысливать и решать. 

Основная цель курса – оснащение студентов специальными психологическими знаниями, открывающими специфическую природу музыки. 

Содержание курса включает следующие разделы: Личность, индивидуальность. Художественно-творческая деятельность. Воля в контексте 

профессиональных требований музыкальной деятельности. Характерологические особенности личности в процессе музыкальной деятельности. Эмоции и 

чувства в деятельности музыканта. Музыкальное восприятие. Музыкальные способности. Понятие музыкального мышления. Музыкально-

терапевтическая деятельность учителя музыки. 

В результате прохождения курса студент должен: 

знать  о музыке как  особом способе проявления сознания, мышления; основные компоненты музыкально-исполнительской деятельности;  

уметь разбираться в проблемах  формирования и развития музыкально-исполнительских навыков и умений учащихся; 

иметь навыки  организации  музыкально – психологического  процесса  с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области музыкально-психологических проблем. 

 

Psychological preparation plays an important role in the process of becoming a musician of any profile. This course helps to enter into the world of 

complex and diverse musical and psychological problems of their own to teach undergraduates to comprehend and resolve. 

The main objective of the course - equipping students with special psychological knowledge that open the specific nature of the music. 



Course content includes the following sections: personality, individuality. Artistic and creative activities. Will professional requirements in the context of 

musical activity. Character traits of the person in the process of musical activities. Emotions and feelings in the work of the musician. Musical perception. Musical 

ability. The concept of musical thinking. Music-therapeutic activity of the teacher of music. 

As a result of the course the student should possess the following competencies: 

       know the music as a special way of manifestation of consciousness, thinking; the main components of musical performance; 

be able to understand the problems of formation and development of music and the performing skills of students; 

have the skills to organize music - psychological process taking into account individual characteristics of students. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of musical and psychological problems. 

 Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites      

«Психология» 

«Психология» 

 «Psychology» 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау практикумы1 

Хоровой класс и практикум работы с хором1 

Choral class and workshop of work with a choir1 

«Хор класы және және хормен жұмыс жасау практикумы1» пәні музыкалық-орындаушылық циклді пәндерге жатады. Оны мамандандырылған 

орындаушылық шеберлігі әртүрлі саладағы студенттердің бәрі оқиды.  

Курстың мақсаты: оқушылар музыкалық – эстетикасын дамыту және  вокалдық-хор тәрбисі мақсатына бағытталған әдістерін меңгерген білікті 

музыкант педагог – хормейстер шығармашылық тұлғасын қалыптастыру.  Курста студенттер музыкалық білім әдістерінің интеграцияларын және 

бағдарламалардың вариативті жағдайында балалар вокалды-хор ұжымында әдістемелік жұмыстардың ғылыми жетістіктерін шығармашылық түрде 

қолдануын үйренеді. Сабақта сыныптан тыс жұмыстарда және балалар хор сабақтарында үйретілетін репертуармен жұмыс оқытылады.  

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: жалпы білім беретін мектепте музыка сабағында және сабақтан тыс уақытта (хор, ансамбль) 

хормейстерлік және дирижерлік жұмысқа дайындық;  хорды басқару және хор дауысының шығу негізін білу; хор ұжымын вокалдық тәрбиелеу әдісі; 

тұтас хор, хор партияларымен, жеке хор қатысушылары дағдыландыру сабақтары; концерттік бағдарламалар және хор дайындықтары; дирижердің өз 

бетімен жұмыс жасауына теориялық және әдістемелік дайындығы; мектеп репертуарын білу; мектеп хорымен жұмыс әдістемесі.     

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

Хор орындаушылық негізін білуге; 

музыкалық шеберліктің көмегімен шығарманың көркемділігін аша білуі тиіс; 

педагогикалық және концерттік репертуарымен өз бетімен жұмыс жасау дағдысы болу керек 



Пән кәсіптік арнайы музыка-теориялық және әдістемелік құзіреттілік қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Хоровой класс и практикум работы с хором1» относится к дисциплинам музыкально-исполнительского цикла. Ее изучают все 

студенты, специализирующиеся в различных областях исполнительского мастерства. 

Цель курса: формирование творческой личности квалифицированного музыканта педагога – хормейстера, владеющего методами 

целенаправленного вокально-хорового воспитания и музыкально – эстетического развития школьников. В курсе студенты учатся  творчески применять 

научные достижения методик работы с детским вокально-хоровым коллективом в условиях вариантности программ и интеграции методик музыкального 

образования. На занятиях изучается репертуар для работы с детским хором на уроках и во внеклассной работе. 

Содержание курса включает следующие разделы: хормейстерская и дирижерская подготовка к работе в общеобразовательной школе на уроке 

музыки и внеурочное время (хор, ансамбль); знание основ хоровой звучности и управление хором; методы вокального воспитания в хоровом коллективе; 

навыки занятий с отдельными участниками хора, хоровыми партиями, общим хором; хоровые репетиции и концертные выступления; теоретическая и 

методическая подготовка дирижера к самостоятельной деятельности; изучение школьного репертуара;  методика работы со школьным хором. 

В результате прохождения курса студенты должны: 

 знать  основы хорового  исполнительства; 

 уметь раскрыть художественное содержание произведений с помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; 

 иметь  навыки самостоятельной работы над педагогическим и концертным хоровым репертуаром. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области хорового исполнительства и управления хором. 

 

The discipline " Choral class and workshop of work with a choir1" refers to the disciplines of music and the performing cycle. It is designed for students 

who specialize in various areas of mastery. 

Aim of the course: the formation of the creative personality of qualified musician teacher - chorus master, commanding methods of purposeful vocal and 

choral training and musical - aesthetic development of the pupils. In the course, students learn how to creatively use the scientific achievements of methods to work 

with children's vocal and choral collective in conditions of variation programs and integration methods of musical education. At the lessons are studied repertoire to 

work with the children's choir in the classroom and in extracurricular activities.  

Course content includes the following sections: Skye choirmaster and conductor preparation for work in secondary school music lessons and after school 

(choir, ensemble); basic knowledge of choral sonorities and management of the choir; Methods vocal education in choirs; skills sessions with individual members of 

the choir, choirs, general chorus; choral rehearsals and live performances; theoretical and methodical preparation of the conductor to the self-employment; study of 

the repertoire of the school; methods of working with the school choir. 

As a result of the course, students should possess the following competencies: 

know the basics of choral singing; 

be able to perform works of vocal and choral music of different styles, ages, national schools, art direction; 

have the ability to work independently on the pedagogical and concert choral repertoire. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of choral singing and choir management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау практикумы 

Хоровой класс и практикум работы с хором 



Choral class and workshop of work with a choir 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, дипломдық жұмыс 

Педагогическая практика, дипломная работа  

Teaching practice, the thesis. 

 

 

               Оркестрлік сынып1 

               Оркестровый класс1 

               Orchestral class1  

«Оркестрлік сынып1» курсы музыкалық халық аспаптарының оркестрінде дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл ретте студенттердің 

әртүрлі кәсіби музыкалық дайындық деңгейлері ескеріледі. Сабақтарда халық аспаптар оркестріне аспаптану дағдылары қалыптасады, педагогикалық 

және концерттік репертуарымен өзіндік жұмыс жасау, оркестр партитураларын оқу, оркестр аспаптарын жөндеу.  

Курстың мақсаты: оркестрлік орындаушылық дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Оркестрдің түрлері. Халық аспаптарының оркестрінде ойнаудың негізгі тәсілдері. Оркестр 

ансамблінің қатарымен, дауысталуымен жұмыс жасау. Нотаның мәтінмен, әрбір партиясының дыбысталу тазалығымен жұмыс істеу. Музыканы тыңдау. 

Тәрбиелік және танымдық іс-шаралардың сипаты. Концерттік бағдарламалар. 

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

оркестр орындаушылығының ерекшеліктерін білуге; 

халық аспаптар оркестрініне арналған  шығармаларды аудара білу;  

оркестр ұжымын басқару дағдылары болуы тиіс. 

 Пән кәсіптік арнайы музыкалық-орындаушылық және әдістемелік  құзіреттілік қалыптастыруға бағытталған. 

Пән кәсіби арнайы музыкалық-орындаушылық және әдістемелік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.  

 

Курс «Оркестровый класс1» дает возможность овладения навыками игры на музыкальных инструментах народного оркестра. При этом 

учитывается различный уровень профессиональной музыкальной подготовки студентов. На занятиях формируются навыки инструментовки для оркестра 

народных инструментов, самостоятельной работы над педагогическим и концертным репертуаром, чтения оркестровых партитур, настройки 

инструментов оркестра.  

Цель курса:  формирование навыков оркестрового исполнительства.  

Содержание курса включает в себя следующие разделы: Виды оркестров. Основные приемы игры на инструментах народного оркестра. Работа 

над звукоизвлечением, строем, ансамблем оркестра. Работа над нотным текстом и чистотой звучания каждой партии. Слушание музыки. Мероприятия 

воспитательного  и  познавательного характера. Концертные выступления. 

В результате изучения курса студенты должны  

знать об особенностях оркестрового исполнительства;  

уметь перекладывать произведения для оркестра народных инструментов;   

иметь навыки управления оркестровым коллективом.  



Дисциплина направлена на формирование компетенции в области оркестрового исполнительства и управления оркестром. 

 

This course provides an opportunity to master the skills of playing musical instruments folk orchestra, taking into consideration different levels of 

professional musical training of students. Formed At the lessons are formed the skills of instrumentation for the orchestra of folk instruments, independent work on 

teaching and concert repertoire, read orchestral scores, setting instruments orchestra.  

The aim of the course: Formation skills of orchestral performance. 

Course content includes the following sections: Types of orchestras. The basic techniques of playing instruments folk orchestra. Work on the sound 

production system, an ensemble orchestra. Work on the musical scores and sound purity of each batch. Listening to music. Events educational and informative 

nature. Concert performances. 

As a result of studying the course, students should 

 know about the features of orchestral performance;  

able to shift works for orchestra of folk instruments;  

have skills of management orchestras. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of orchestral performance and orchestra management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

               Оркестрлік сынып 

               Оркестровый класс 

               Orchestral class  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

                 

Әлем музыкасының тарихы 

История мировой музыки 

History of World Music 

«История мировой музыки» пәні музыкалық-теориялық циклді пәндерге жатады. Оны мызыкалық білім беру саласындағы теория мен 

тәжірибеден мамандандырылған студенттер оқиды.  

Курстың негізгі мақсаты - өткен және қазіргі замандағы әлемдік классикалық композиторларының шығармашылық мұрасын тарихи-

хронологиялық тәртіппен зерттеу. Ол музыкалық өнердің бір тұтас, әлеуметтік-тарихпен тығыз байланысқан, тарихи дамып келе жатқан құбылыс ретінде 

студенттердің музыкалық өнер туралы ұғымын қалыптастыруға бағытталған. Курста тарихи қалыптасу заңдылықтары,  классикалық музыканың түрлі 

жанрдағы дамуы және әлеуметтік шарттылық оқытылады; композиторлардың өмір және шығармашылық жолдары; жастарға эстетикалық тәрбие беру 

үшін классикалық музыканың   ең бағалы үлгілері. 

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Ежелгінің музыкалық өнері. Орта ғасырдың  музыкалық өнері. Қайта өрлеу дәуірінің музыкалық 

мәдениеті. 17-18 ғасырдағы батыс-еуропалық музыка: опера өнері, аспаптық музыка, веналық классицизм. Музыкадағы романтика. Орыс музыкасының 



шынайылығы. Италия операсының веризмі. Франциялық импрессионизм. Скандинавия елдерінің музыкасы. 20-21 ғасыр музыкасы. Музыкадағы 

Модернисттік бағыттары. Эстрадалық музыка. Балалар мен жасөспірімдерге арналған музыка.  

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

музыка жүргізуде  әлемдік музыканың даму ерекшеліктері және мағынасы  туралы мәселелерді білуге; 

әлемдік классика шығармаларын талдай білуге; 

күрделі музыканы жастар арасында насихаттау дағдысы болуы керек.  

Пән дүниетанымдық және кәсіби арнайы музыкалық-тарихи және әдістемелік құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.  

 

Дисциплина «История мировой музыки» относится к дисциплинам музыкально-исторического цикла. Ее изучают студенты, 

специализирующиеся в различных областях теории и практики музыкального образования. 

Основная цель курса – изучение в историко-хронологическом порядке явлений творческого наследия композиторов мировой классики прошлого 

и современности. Он направлен на создание у студентов представления о музыкальном искусстве как о целостном, исторически развивающемся явлении, 

неразрывно связанном с социально-историческим процессом. В курсе изучаются исторические закономерности формирования, развития и социальной 

обусловленности различных жанров классической музыки; жизненные и творческие пути композиторов; наиболее ценные  для эстетического воспитания 

молодежи образцы классической музыки. 

Содержание курса включает следующие разделы: Музыкальное искусство древности. Музыкальное искусство средневековья. Музыкальная 

культура эпохи Возрождения. Западно-европейская музыка 17-18 веков: оперное искусство, инструментальная музыка, венский классицизм. Романтизм в 

музыке. Реализм в русской музыке. Итальянский оперный веризм. Французский импрессионизм. Музыка стран Скандинавии. Музыка 20-21 вв. 

Модернистские  направления в музыке. Эстрадная музыка. Музыка для детей и юношества. 

В результате прохождения курса студенты должны: 

 знать об особенностях развития мировой музыки и осмыслении этих вопросов  в музыковедении, 

уметь анализировать произведения мировой классики, 

иметь навыки пропаганды серьезной музыки среди молодежи.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области закономерностей исторического развития музыкальной культуры. 

 

The discipline of "History of world music" refers to musical disciplines and historical cycle. It is designed for students who specialize in various areas of 

the theory and practice of music education. 

The main aim of the course - to study in historical and chronological events of the creative heritage of the world's classical composers past and present. He 

aims to build students' understanding of the art of music as an integral, historically developing phenomenon, inextricably linked to the socio-historical process. The 

course examines the historical patterns of formation, development and social conditioning of various genres of classical music; vital and creative ways composers; 

the most valuable for the aesthetic education of the youth patterns of classical music. 

Course content includes the following sections: Musical art of antiquity. Musical art of the Middle Ages. Musical culture of the Renaissance. West-

European music of 17-18 centuries: opera, instrumental music, the Viennese Classicism. Romanticism in music. Realism in Russian music. Italian Verismo Opera. 

French Impressionism. Music Scandinavia. Music 20-21 centuries. Contemporary trends in music. Pop music. Music for Children and Youth. 

As a result of passing of a course students have to  

know about features of development of world music and judgment of these questions in musicology, 



to be able to analyze works of world classics,  

to have skills of promotion of serious music among youth. 

The discipline is aimed at formation of competence in the area of the historical development of musical culture patterns. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Музыка теориясы 

                Теория музыки 

                Theory of music 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Қазіргі заманғы музыка мәдениеті, Өнер теориясы мен тарихы 

Современная музыкальная культура, Теория и история искусства 

The modern musical culture,  Theory and History of Art 

         

 

Шетел музыка әдебиеті 

Зарубежная музыкальная литература 

Foreign musical literature  

«Шетел музыка әдебиеті» пәні музыкалық-теориялық циклді пәндерге жатады. Оны мызыкалық білім беру саласындағы теория мен тәжірибеден 

мамандандырылған студенттер оқиды. 

Берілген курстың мақсаты: студенттердің музыкалық-тарихи ойын қалыптастыру. 

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Батыс еуропа композиторларының шығармашылығы. 18 ғасырдың басы 20 ғасырлардағы орыс 

классикалық музыкасы.   

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

шетелдік композиторлар мен музыка танушылардың шығармашылығы туралы білуге; 

музыкалық тілдің ерекшеліктерін және мазмұнын анықтап, шетел композиторларының жанрлық-стильдік музыкалық шығармаларының 

ерекшеліктері, оларға көркем-эстетикалық баға бере білуге;  

клавирмен, партитурамен,  анықтамалық музыкалық әдебиетпен,  әр түрлі жерлерден алынған  материалды зерттеу негізінде,  көпшілік алдында 

баяндама жасап, жұмыс істеу дағдысы болу; 

Пән дүниетанымдық және кәсіби арнайы музыкалық-тарихи және әдістемелік құзыреттілігін  қалыптастыруға бағытталған.  

 

Дисциплина «Зарубежная музыкальная литература» относится к дисциплинам музыкально-исторического цикла. Ее изучают студенты, 

специализирующиеся в различных областях теории и практики музыкального образования. 

Цель данного курса: формирование музыкально-исторического мышления студентов. 

Содержание курса включает в себя следующие разделы: Творчество западно-европейских  композиторов.  Русская  классическая  музыка 18 - 

начала 20  вв. Музыкальная литература  20-21 века. 

В результате прохождения курса студенты должны: 

знать о творчестве зарубежных композиторов и музыковедов. 



уметь определять содержание и особенности музыкального языка, жанрово-стилевые особенности музыкальных произведений зарубежных 

композиторов, давать им художественно-эстетическую оценку 

иметь навыки работы с клавиром, партитурой, справочной музыкальной литературой, обобщения материала на основе изучения разных 

источников,  выступления перед аудиторией с докладами. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области  зарубежной музыкальной культуры. 

 

The discipline of " Foreign musical literature" refers to musical disciplines and historical cycle. It is designed for students who specialize in various areas 

of the theory and practice of music education. 

The purpose of this course: the formation of musical-historical thinking of students. 

Course content includes the following sections: Creativity Western European composers. Russian classical music 18th - early 20th centuries. Music 

literature 20-21 century. 

As a result of the course, students should: 

to know about the work of foreign composers and musicologists; 

               be able to determine the content and features of the musical language, genre and style features music by foreign composers, giving them artistic and 

aesthetic appreciation; 

have the skills to work with piano scores, scores, musical literature reference, a compilation based on the study of sources, public speaking presentations. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of foreign musical culture. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Музыка теориясы 

                Теория музыки 

                Theory of music 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Қазіргі заманғы музыка мәдениеті, Өнер теориясы мен тарихы 

Современная музыкальная культура, Теория и история искусства 

The modern musical culture,  Theory and History of Art 

 

 

Музыкалық туындыларға талдау  

Анализ музыкальных произведений 

Analysis of musical compositions 

«Музыкалық туындыларға талдау» пәні музыкалық-теориялық циклді пәндерге жатады. Оны мамандандырылған музыкалық білім беру 

орындаушылық шеберлігі әр түрлі саладағы студенттердің бәрі оқиды.  

Курстың негізгі мақсаты: студенттерді музыкалық шығармаларды мазмұны мен түріне қарай біртұтас талдауға үйрету.  Курста музыкалық-

көркемдік құралдары және олардың түрлерінің өзара байланысы оқытылады. Курстың ортасында - типтік музыкалық формалар мен көркемдік 

мүмкіндіктері. 



Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: музыканың түрлері туралы түсінік. Музыка тілінің және түрлерінің элементтері. Әуен. Лад. 

Гармония. Метроритм. Полифония. Нысан түрлерінің функциялары. Мазмұндау түрлері. Білім беру түрлері және даму қағидаттары. Кезең және оның 

түрлері. Қарапайым түрлі: екі бөлімді, үш бөлімді. Күрделі үш бөлімді түрі. Вариациялық форма және оның типтік қасиеттері. Рондо және оның негізгі 

принциптері. Сонатныйлық түрі мен оның құрылысы. Рондо-соната. Циклдік түрлері.  

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

музыкалық-көркемдік құралдары негізгін және олардың өзара байланыс түрлерін білу керек; музыкалық шығарманың мазмұны және оның  

құралдары туралы; нысан музыкалық мәнерліліктің маңызды құралдарының бір түрі ретінде; 

музыкалық шығармаларды оның  мазмұны мен түріне сай үйлестіре білу; 

музыкалық шығармаларды тұтас талдау дағдылары болуы тиіс.  

Пән кәсіптік арнайы музыка-теориялық және әдістемелік көзқарас қалыптастыру құзіреттілігіне бағытталған.  

Пән арнайы кәсіби музыкалық-теориялық және әдістемелік құзіреттілікті қалыптастыруға бағытталған.  

 

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» относится к дисциплинам музыкально-теоретического цикла. Ее изучают студенты, 

специализирующиеся в различных областях теории и практики музыкального образования. 

Основная цель курса – научить студентов анализировать музыкальные произведения в единстве их содержания и формы. В курсе изучаются 

музыкально-выразительные средства и типы их взаимодействия. В центре курса – типовые музыкальные формы и их выразительные возможности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Понятие музыкальная форма. Элементы музыкального языка и формы. Мелодия. Лад. 

Гармония. Метроритм. Полифония. Функции частей формы. Типы изложения. Принципы развития и формообразования. Период и его виды. Простые 

формы: двухчастная, трехчастная. Сложная трехчастная форма. Вариационная форма и ее типичные свойства. Рондо и ее основные принципы. Сонатная 

форма и ее строение. Рондо-соната. Циклические формы. 

В результате прохождения курса студенты должны: 

знать основные музыкально-выразительные средства и типы их взаимодействия; о содержании музыкального произведения и средствах его 

выражения; о форме как одном из важнейших средств музыкальной выразительности; 

уметь осмысливать музыкальные произведения в единстве их содержания и формы;  

иметь навыки  целостного анализа музыкальных произведений.    

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области типовых музыкальных форм. 

 

The discipline " Analysis of musical compositions" refers to the disciplines of music-theoretical cycle. It is designed for students who specialize in various 

areas of the theory and practice of music education. 

The main aim of the course – to teach students to analyze music in the unity of content and form. We will study the musical expressive means of and types 

of interaction. In the center of the course – the typical musical forms and their expressive possibilities.  

Course content includes the following sections: The concept of musical form. Elements of the musical language and form. Melody. Lad. Harmony. 

Metroritm. Polyphony. Functions of the form. Types of presentation. Principles of development and morphogenesis. Period and its kinds. Simple forms: two-part, 

three-part. The complex three-part form. Variation form and its typical properties. Rondo and its basic principles. Sonata form and its structure. Rondo Sonata. 

Cyclic forms. 

As a result of the course, students should possess the following competencies: 



know the basic musical and expressive means and types of interaction;  

be able to make sense of music in the unity of content and form;  

have the skills to holistic analysis of musical works. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of standard musical forms. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites 

Музыка теориясының негіздері 

Основы теории музыки 

Bases of music theory 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, дипломдық жұмыс 

Педагогическая практика, дипломная работа  

Teaching practice, the thesis 

 

 

Балабақшадағы музыкалық білім әдістемесі 

Методика музыкального воспитания в детском саду 

Methodology of musical education in kindergarten  
«Балабақшадағы  музыкалық білім әдістемесі» базалық пәндер цикліне жатады. Оны студенттер мектепке дейінгі мекемелерде жұмыс істеуге 

жоспарлап үйренеді. 

Курстың негізгі мақсаты – балабақшаларда музыкалық мұғалімдерді оқытуды қамтамасыз ету. 

Курстың мазмұны мынадай бөлімдерден тұрады: Мағынасы мен балабақшадағы музыкалық білім міндеттері. Музыкалық қызмет түрлері. 

Музыкалық іс-шаралар ұйымдастыру нысандары. Балалардың музыкалық білім беру профессорлық-оқытушылық құрамының қызметі. 

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

мектепке дейінгі жастағы балалардың музыкалық білім беру мақсаты, міндеттері, мазмұны, формалары, әдістері мен құралдарын білу; 

оқыту мен білім беру отырыстарын жоспарлау, дайындау және өткізу қабілетінің болуы, қолжетімді нысанда оқу материалын таңдай алу; 

әр түрлі музыкалық іс-шараларды басқару түрлері дағдысының болуы (жеке және ұжымдық). 

Пәннің музыкалық білім беру әдістері саласындағы құзыреті қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Методика музыкального воспитания в детском саду» относится к циклу базовых дисциплин. Ее изучают студенты, планирующие 

работу в учреждениях дошкольного образования. 

Основная цель курса – обеспечивать подготовку  музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 

Содержание курса включает следующие разделы: Значение и задачи музыкального образования в детском саду. Виды музыкальной деятельности. Формы организации 

музыкальной деятельности. Деятельность педагогического коллектива по  музыкальному образованию детей.  

В результате прохождения курса студенты должны: 

знать цель, задачи, содержание, формы, методы и средства музыкального образования детей дошкольного возраста;  



уметь  планировать, готовить и проводить учебные и воспитательные занятия, отбирать и выстраивать учебный материал в доступной форме 

иметь навыки   руководства разными видами музыкальной деятельности (индивидуальной, коллективной).  

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области методики музыкального воспитания. 

 

Discipline " Methodology of musical education in kindergarten " refers to the cycle of basic disciplines. It is designed for students who plan to work in pre-

school institutions.  

             The main objective of the course - to provide training music teachers of kindergartens. 

              The course content includes the following sections: Meaning and objectives of music education in kindergarten. Types of musical activity. Forms of 

organization of musical activities. The activities of the teaching staff for the musical education of children. 

As a result of the course, students should: 

know the purpose, objectives, content, forms, methods and tools for music education of preschool age children; 

be able to plan, prepare and conduct training and educational sessions, select and build the teaching material in an accessible form;  

have leadership skills in different kinds of musical activities (individual and collective). 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of methods of musical education. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites 

Музыка теориясының негіздері 

Основы теории музыки 

Bases of music theory 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, дипломдық жұмыс 

Педагогическая практика, дипломная работа  

Teaching practice, the thesis 

 

 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау практикумы2 

Хоровой класс и практикум работы с хором 2 

Choral class and workshop of work with a choir 2 

«Хор класы және және хормен жұмыс жасау практикумы 2» пәні музыкалық-орындаушылық циклді пәндерге жатады. Оны мамандандырылған 

орындаушылық шеберлігі әртүрлі саладағы студенттердің бәрі оқиды.  

Курстың мақсаты: оқушылар музыкалық – эстетикасын дамыту және  вокалдық-хор тәрбисі мақсатына бағытталған әдістерін меңгерген білікті 

музыкант педагог – хормейстер шығармашылық тұлғасын қалыптастыру.  Курста студенттер музыкалық білім әдістерінің интеграцияларын және 

бағдарламалардың вариативті жағдайында балалар вокалды-хор ұжымында әдістемелік жұмыстардың ғылыми жетістіктерін шығармашылық түрде 

қолдануын үйренеді. Сабақта сыныптан тыс жұмыстарда және балалар хор сабақтарында үйретілетін репертуармен жұмыс оқытылады.  

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: жалпы білім беретін мектепте музыка сабағында және сабақтан тыс уақытта (хор, ансамбль) 

хормейстерлік және дирижерлік жұмысқа дайындық;  хорды басқару және хор дауысының шығу негізін білу; хор ұжымын вокалдық тәрбиелеу әдісі; 



тұтас хор, хор партияларымен, жеке хор қатысушылары дағдыландыру сабақтары; концерттік бағдарламалар және хор дайындықтары; дирижердің өз 

бетімен жұмыс жасауына теориялық және әдістемелік дайындығы; мектеп репертуарын білу; мектеп хорымен жұмыс әдістемесі.     

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

Хор орындаушылық негізін білуге; 

музыкалық шеберліктің көмегімен шығарманың көркемділігін аша білуі тиіс; 

педагогикалық және концерттік репертуарымен өз бетімен жұмыс жасау дағдысы болу керек 

Пән кәсіптік арнайы музыка-теориялық және әдістемелік құзіреттілік қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Хоровой класс и практикум работы с хором2» относится к дисциплинам музыкально-исполнительского цикла. Ее изучают все 

студенты, специализирующиеся в различных областях исполнительского мастерства. 

Цель курса: формирование творческой личности квалифицированного музыканта педагога – хормейстера, владеющего методами 

целенаправленного вокально-хорового воспитания и музыкально – эстетического развития школьников. В курсе студенты учатся  творчески применять 

научные достижения методик работы с детским вокально-хоровым коллективом в условиях вариантности программ и интеграции методик музыкального 

образования. На занятиях изучается репертуар для работы с детским хором на уроках и во внеклассной работе. 

Содержание курса включает следующие разделы: хормейстерская и дирижерская подготовка к работе в общеобразовательной школе на уроке 

музыки и внеурочное время (хор, ансамбль); знание основ хоровой звучности и управление хором; методы вокального воспитания в хоровом коллективе; 

навыки занятий с отдельными участниками хора, хоровыми партиями, общим хором; хоровые репетиции и концертные выступления; теоретическая и 

методическая подготовка дирижера к самостоятельной деятельности; изучение школьного репертуара;  методика работы со школьным хором. 

В результате прохождения курса студенты должны: 

 знать  основы хорового  исполнительства; 

 уметь раскрыть художественное содержание произведений с помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; 

 иметь  навыки самостоятельной работы над педагогическим и концертным хоровым репертуаром. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области хорового исполнительства и управления хором. 

 

The discipline " Choral class and workshop of work with a choir 2" refers to the disciplines of music and the performing cycle. It is designed for students 

who specialize in various areas of mastery. 

Aim of the course: the formation of the creative personality of qualified musician teacher - chorus master, commanding methods of purposeful vocal and 

choral training and musical - aesthetic development of the pupils. In the course, students learn how to creatively use the scientific achievements of methods to work 

with children's vocal and choral collective in conditions of variation programs and integration methods of musical education. At the lessons are studied repertoire to 

work with the children's choir in the classroom and in extracurricular activities.  

Course content includes the following sections: Skye choirmaster and conductor preparation for work in secondary school music lessons and after school 

(choir, ensemble); basic knowledge of choral sonorities and management of the choir; Methods vocal education in choirs; skills sessions with individual members of 

the choir, choirs, general chorus; choral rehearsals and live performances; theoretical and methodical preparation of the conductor to the self-employment; study of 

the repertoire of the school; methods of working with the school choir. 

As a result of the course, students should possess the following competencies: 

know the basics of choral singing; 



be able to perform works of vocal and choral music of different styles, ages, national schools, art direction; 

have the ability to work independently on the pedagogical and concert choral repertoire. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of choral singing and choir management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау практикумы1 

Хоровой класс и практикум работы с хором1 

Choral class and workshop of work with a choir1 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, дипломдық жұмыс 

Педагогическая практика, дипломная работа  

Teaching practice, the thesis. 

 

 

                Оркестрлік сынып 2 

                Оркестровый класс 2 

                Orchestral class 2  

«Оркестрлік сынып 2» курсы музыкалық халық аспаптарының оркестрінде дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл ретте студенттердің 

әртүрлі кәсіби музыкалық дайындық деңгейлері ескеріледі. Сабақтарда халық аспаптар оркестріне аспаптану дағдылары қалыптасады, педагогикалық 

және концерттік репертуарымен өзіндік жұмыс жасау, оркестр партитураларын оқу, оркестр аспаптарын жөндеу.  

Курстың мақсаты: оркестрлік орындаушылық дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Оркестрдің түрлері. Халық аспаптарының оркестрінде ойнаудың негізгі тәсілдері. Оркестр 

ансамблінің қатарымен, дауысталуымен жұмыс жасау. Нотаның мәтінмен, әрбір партиясының дыбысталу тазалығымен жұмыс істеу. Музыканы тыңдау. 

Тәрбиелік және танымдық іс-шаралардың сипаты. Концерттік бағдарламалар. 

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

оркестр орындаушылығының ерекшеліктерін білуге; 

халық аспаптар оркестрініне арналған  шығармаларды аудара білу;  

оркестр ұжымын басқару дағдылары болуы тиіс. 

 Пән кәсіптік арнайы музыкалық-орындаушылық және әдістемелік  құзіреттілік қалыптастыруға бағытталған. 

Пән кәсіби арнайы музыкалық-орындаушылық және әдістемелік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.  

 

Курс «Оркестровый класс 2» дает возможность овладения навыками игры на музыкальных инструментах народного оркестра. При этом 

учитывается различный уровень профессиональной музыкальной подготовки студентов. На занятиях формируются навыки инструментовки для оркестра 

народных инструментов, самостоятельной работы над педагогическим и концертным репертуаром, чтения оркестровых партитур, настройки 

инструментов оркестра.  

Цель курса:  формирование навыков оркестрового исполнительства.  



Содержание курса включает в себя следующие разделы: Виды оркестров. Основные приемы игры на инструментах народного оркестра. Работа 

над звукоизвлечением, строем, ансамблем оркестра. Работа над нотным текстом и чистотой звучания каждой партии. Слушание музыки. Мероприятия 

воспитательного  и  познавательного характера. Концертные выступления. 

В результате изучения курса студенты должны  

знать об особенностях оркестрового исполнительства;  

уметь перекладывать произведения для оркестра народных инструментов;   

иметь навыки управления оркестровым коллективом.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области оркестрового исполнительства и управления оркестром. 

 

This course provides an opportunity to master the skills of playing musical instruments folk orchestra, taking into consideration different levels of 

professional musical training of students. Formed At the lessons are formed the skills of instrumentation for the orchestra of folk instruments, independent work on 

teaching and concert repertoire, read orchestral scores, setting instruments orchestra.  

The aim of the course: Formation skills of orchestral performance. 

Course content includes the following sections: Types of orchestras. The basic techniques of playing instruments folk orchestra. Work on the sound 

production system, an ensemble orchestra. Work on the musical scores and sound purity of each batch. Listening to music. Events educational and informative 

nature. Concert performances. 

As a result of studying the course, students should 

 know about the features of orchestral performance;  

able to shift works for orchestra of folk instruments;  

have skills of management orchestras. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of orchestral performance and orchestra management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Оркестрлік сынып 1 

                Оркестровый класс 1 

                Orchestral class 1 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice   

 

Дауысты қою 

Постановка голоса  

Voice training 

«Дауысты қою» пәні музыкалық-орындаушылық циклді пәндерге жатады. Оны мамандандырылған орындаушылық шеберлігі әртүрлі саладағы 

студенттердің бәрі оқиды.  



Берілген курстың мақсаты – дауысты жетілдіру, мектепте вокалдық жұмысты іске асыруға дайындау және  әншілік мәдениетті. Курста әр түрлі 

стильдегі, дәуірдегі, ұлттық мектеп, көркемдік бағыттағы вокалдық музыканың ең типтік белгілері оқытылады. Студенттер балалар дауысымен жұмыс 

істеу әдістемесін және сыныптан тыс жұмыста әрі музыка сабағында жұмыс істеу үшін репертуарды меңгереді.   

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: дауыс  аппаратының ерекшеліктерін және вокал әдістемесінің негіздерін білу; вокалдық орындау 

мәдениетін; дауысты бекіту;  әншілік дем; әншілік дыбыс; вокализацияның негізгі түрлері; артикуляциялық аппаратты босату және жандандыру; ән айту 

кезіндегі дикция ерекшеліктері; ән айтудағы музыкалық мәнерлілік құралы;   ән айтқанда шығарманың көркем бейнесін аша білу; жеке диапазонды 

кеңейту және нығайту; ансамблде және жеке  ән айту; балалардың дауысымен жұмыс істеу әдістемесін меңгеру; вокалдық іскерлік пен дағдыны игеру.  

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті:  

музыкалық орындаушылыққа қатысты, музыкалық орындаушылықтың негізін; негізгі ұғымдарды, терминдерді; 

музыкалық шеберліктің көмегімен шығарманың көркемділігін аша білуі тиіс; 

әр түрлі жанрдағы вокалдық шығармаларды орындау; 

педагогикалық және концерттік репертуарымен өз бетімен жұмыс жасау дағдысы болу керек.  

Пән кәсіптік арнайы музыкалық-орындаушылық және әдістемелік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.  

 

Дисциплина «Постановка голоса» относится к дисциплинам музыкально-исполнительского цикла. Ее изучают все студенты, 

специализирующиеся в различных областях исполнительского мастерства. 

Цель  данного курса – совершенствование голосовых данных, формирование певческой культуры и подготовка к осуществлению вокальной 

работы в школе.  В курсе изучаются наиболее типичные черты   вокальной музыки разных стилей, эпох, национальных школ, художественных 

направлений. Студенты  осваивают репертуар для работы на уроке музыки  и во внеклассной работе и методику работы с детскими голосами.   

Содержание курса включает следующие разделы: знание особенностей певческого аппарата и основ вокальной методики; культура вокального 

исполнения; певческая установка; певческое дыхание; певческий звук; основные виды вокализации; освобождение и активизация артикуляционного 

аппарата; особенности дикции в процессе пения; средства музыкальной выразительности в пении; воспроизведение в пении художественного образа 

произведения;  расширение и укрепление индивидуального диапазона; сольное пение и пение в ансамбле; владение методикой работы с детскими 

голосами; освоение вокальных умений и навыков. 

В результате прохождения курса студенты должны: 

знать  основы музыкального исполнительства; основные понятия, термины, касающиеся музыкального исполнительства; 

уметь раскрыть художественное содержание произведений с помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; исполнять 

вокальные произведения различных жанров; 

 иметь  навыки самостоятельной работы над педагогическим и концертным репертуаром.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области академического пения. 

 

Discipline " Voice training" refers to the disciplines of music and the performing cycle. It is designed for students who specialize in various areas of 

mastery. 

Tasks of this course - improvement of the voice data, the formation of Choral Arts and preparation for the implementation of the vocal performance in 

school. In the course are studied the most typical features of the vocal music of different styles, epochs, national schools, art movements. Students learn repertoire to 

work on music lesson and the in extracurricular activities and methods of working with children's voices.  



Course content includes the following topics: knowledge of the characteristics of singing vocal apparatus and basic techniques; Culture vocal performance; 

singing the installation; singing breath; singing sound; main types of vocalizations; the release and activation of articulation apparatus; especially diction in singing; 

means of musical expression in singing; Playback singing the artistic image of the work; expansion and strengthening of the individual range; solo singing and 

singing in the ensemble; possession of methods of working with children's voices; development of vocal skills. 

As a result of the course, students should possess the following competencies:  

know the basics of musical performance; basic concepts, terminology relating to musical performance;  

be able to perform vocal works of various genres;  

have the ability to work independently on the pedagogical and concert repertoire. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of academic singing. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites 

Жалпы білім беретін мектептегі Музыка 

Музыка в общеобразовательной школе 

Music in a secondary school 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

 Эстрадалық ән айту 

 Эстрадное пение 

Variety singing 

  

 

Музыка өнеріне  кіріспе 

Введение в музыкальное искусство 

Introduction to the art of music 
«Музыка өнеріне  кіріспе»  пәнінде білім алатын студенттер музыка теориясы бойынша мамандықты оқып үйренеді. 

Курс мақсаты –студенттерге музыка жанрының  әр түрлі жақтары мен  және  ерекшеліктері туралы жан – жақты түсінік беру. 

Курс мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Музыка адам өмірінің келбеті.Музыка және эстетиканың басқа түрларі.Әлем музыкасының мәдениет 

тарихындағы алатын орыны, оның музыка түсінігін ойлаудағы маңызы. Музыка және музыкалық өнердің пайда болу мәселелері. Музыканың адам 

өміріндегі және қоғамдағы алатын орыны. Музыкалық шығармалар. Музыкалық жанрлар.Музыкалық тіл.Музыка типологиясы. 

Курсты өту кезінде  студент білуі міндетті: 

музыкалық –эстетикалық тәрбие барысындағы музыка табиғатының негізгі түрін білу, оның алатын орыны.   

музыкалық шығарманы адам өмірінің келбеті ретінде қабылдай білу;  

музыкалық шығарманы сараптау дағдысын игеру. 

Пән музыкалық мазмұн және музыкалық тіл жүйесіндегі құзіреттілікті қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплину «Введение в музыкальное искусство» изучают  студенты, специализирующиеся в области теории музыки. 

Цель данного курса – дать студентам разносторонние сведения и понятия о самых различных сторонах музыки. 



Содержание курса  включает в себя следующие разделы: Музыка как отражение человеческого бытия. Музыка и другие виды эстетической 

деятельности. Идея мировой музыки в истории культуры и ее значение для осмысления сущности музыки. Проблема происхождения музыки и 

музыкального искусства. Статус музыки в жизни человека и общества. Музыкальное произведение. Музыкальные жанры. Музыкальный язык. Типологии 

музыки. 

В результате прохождения курса студент должен: 

знать основные модели рассмотрения сущности музыки и их потенциал для процесса музыкально-эстетического воспитания; 

уметь воспринимать музыкальные произведения как отражение жизнедеятельности человека;  

иметь навыки   анализа музыкальных произведений. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области музыкального содержания и музыкального языка. 

 

 Discipline "Introduction to the art of music," students learn, specializing in the field of music theory. 

The purpose of this course - to give students versatile information and concepts about the most diverse aspects of music. 

The course content includes the following sections: Music as a  reflection of the human being. Music and other forms of aesthetic activity. The idea of 

world music in the history of culture and its importance for the understanding of the essence of music. The origin of music and musical art. The status of music in 

human life and society. Musical composition. Musical genres. The musical language. Typology of music. 

As a result of the course the student should: 

know the basic model considering the essence of music and its potential for the process of musical and aesthetic education; to be able to perceive music as a 

reflection of human life; 

have music analysis skills. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of musical content and musical language. 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы білім беретін мектептегі Музыка. 

Музыка в общеобразовательной школе. 

Music in a secondary school 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Гармония 

Гармония 

Harmony 

 

 

Қосымша музыкалық аспап  

Дополнительный музыкальный инструмент 

Additional musical instrument 

«Қосымша музыкалық аспап» пәні музыкалық-орындаушылық циклді пәндерге жатады. Оны мамандандырылған орындаушылық шеберлігі әр 

түрлі саладағы студенттердің бәрі оқиды.  



Мақсат – қосымша музыкалық аспапты ойнаудың негізгі дағдыларына оқыту,    

студенттерге әр түрлі стильдегі,  дәуірдегі және әртүрлі бағыттағы күрделі деңгейдегі шығармаларды орындауға мүмкіндік береді. 

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: қосымша музыкалық аспапта немесе жалпы фортепианода ойнау дағды және іскерлігін меңгеру; 

оқытылатын музыкалық аспапта орындаушылық;  аспапта кезекті және жүйелі ойнау тәсілдерінің жиыны; музыкалық шығармаларды игеру барысындағы 

оқыту әдістемесі; музыкалық шығармалармен өз бетімен жұмыс; музыка типтік бағдарламасы бойынша шығармаларды көркем орындау. 

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

музыкалық орындаушылықтың негізін; музыка сабағында және сыныптан тыс жұмысқа арналған репертуарды;   

 музыкалық шеберліктің көмегімен шығарма мазмұнының көркемділігін аша білуі тиіс; 

педагогикалық және концерттік репертуарлармен өз бетімен жұмыс жасау дағдысы болу керек. 

 Пән кәсіби арнайы музыкалық - орындаушылық және әдістемелік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталғын.  

 

Дисциплина «Дополнительный музыкальный инструмент» относится к дисциплинам музыкально-исполнительского цикла. Ее изучают 

студенты, специализирующиеся в различных областях исполнительского мастерства. 

Цель – обучить основным навыкам игры на выбранном дополнительном музыкальном инструменте – фортепиано, домбре, баяне, аккордеоне, 

позволяющим студентам исполнять произведения разных стилей, эпох и направлений различной степени сложности. 

Содержание курса включает следующие разделы: овладение умениями и навыками игры на дополнительном музыкальном инструменте или 

фортепиано; особенности исполнительства на изучаемом музыкальном инструменте; последовательное и системное накопление приемов игры на 

инструменте; методика работы в процессе освоения музыкального произведения; самостоятельная работа над музыкальным произведением; 

художественное исполнение произведений из типовой программы по музыке. 

 В результате прохождения курса студенты должны: 

 знать основы музыкального исполнительства; репертуар для работы на уроке музыки  и во внеклассной работе; 

 уметь раскрыть художественное содержание произведений с помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; 

 иметь навыки самостоятельной работы над педагогическим и концертным репертуаром. 

Дисциплина направлена на формирование  компетенции в области инструментальной подготовки будущего учителя музыки.    

 

Discipline " Additional musical instrument" refers to the disciplines of music and the performing cycle. It is designed for students who specialize in various 

areas of mastery. 

The goal - to teach the basic skills of the game on an additional instrument that allows students to carry out works of different styles, periods and directions 

of varying difficulty. 

In the course students acquire skills and abilities playing on an additional instrument allowing them to perform works in various styles, eras and areas of 

varying degrees of complexity. Much attention is paid to the method of independent work on a piece of music. Among the most important objectives of the course – 

to study the features of playing a musical instrument selected by students. 

Course content includes the following sections: the mastery of skills and knowledge of the game on an additional instrument or piano; especially in the 

target of playing a musical instrument; consistent and systematic accumulation of tricks playing the instrument; method of work in the process of development of a 

musical work; independent work on a piece of music; execution of works of art from the type of program music. 

As a result of the course, students should possess the following competencies:  



know the basics of musical performance; repertoire to work on a music lesson the in extracurricular activities; 

 be able to reveal the artistic content of works by appropriate means of musical expression;  

have skills in solo and ensemble performance, sight-reading. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of instrumental training of the future teacher of music. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites 

Музыка теориясы 

                Теория музыки 

                Theory of music 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

Хор сольфеджио 

Хоровое сольфеджио 

Choral solfeggio 

«Хор сольфеджиосы» пәнінде    студенттер,хор орындаушылық мамандығын игереді. 

Курстың мақсаты  – хор музыкалық әдебиеті негізінде , музыкалық есту қабілетін жан – жақты дамыту. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады:  мажор және  минордың түрлері,монодиялық ладтар.Табиғи-ладтық үндестілік айналымдары. 

Субдоминанта Альтерациясы. Жанама доминанталар.  

1-ші дәрежедегі тоналдық туыстық ауытқу. Аралас және өзгерістік ырғақтар. Модуляциялар. Қазіргі заманғы үндестік белгілері, үштік және 

үштік емес құрылымдағы,квартаккордтар,квартсекундаккордтар, кластерлер және т.б.  Курсты өту кезінде студенттердің білуі мінднтті: 

хор музыкасының  гомофондық-гармониялық, полифониялық, аралас хор түрлерінің ерекшеліктерін білу; 

есту арқылы әр дәуірдегі хор музыкасының музыкалық тілінің әр түрлі ерекшеліктерін айыра білу және сараптау.  

Таза және дәл дыбыстау дағдысын игеру,хор музыкасының негізінде музыкалық бақылау жұмысын жазу.  

Пән хор музыкасы жүйесіндегі құзіреттілікті қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплину «Хоровое сольфеджио» изучают  студенты, специализирующиеся в области хорового исполнительства. 

Цель данного курса – всестороннее развитие музыкального слуха на основе хоровой музыкальной литературы. 

Содержание курса  включает в себя следующие разделы:  Виды мажора и минора, монодические лады. Натурально-ладовые гармонические 

обороты. Альтерация субдоминанты. Побочные доминанты. Отклонения в тональности 1-й степени родства. Смешанные и переменные размеры. 

Модуляции. Элементы современной гармонии с терцовой и нетерцовой структурой, введение квартаккордов, квартсекундаккордов, кластеров и др. 

В результате прохождения курса студент должен: 

знать особенности  хоровой музыки в гомофонно-гармонической, полифонической, смешанной хоровой фактуре; 

уметь в процессе слухового анализа отличать различные по особенностям музыкального языка стилевые явления в хоровой музыке разных эпох;  



иметь навыки  чистого и точного интонирования, написания музыкальных диктантов на материале хоровой музыки. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области хоровой музыки. 

 

Discipline "Choral solfeggio" students learn, specializing in choral performance. 

               The purpose of this course - round development of ear for music based on the music of choral literature. 

The course content includes the following sections: Types of major and minor, monodic frets. Naturally-modal harmonic turns. Alteration subdominant. 

Secondary dominant. Deviations in the key of 1st-degree relatives. Mixed and variable sizes. Modulation. Elements of modern harmony with tertian and netertsovoy 

structure, the introduction of kvartakkordov, kvartsekundakkordov, clusters and others. 

              As a result of the course the student should: 

to know the characteristics of choral music in the homophonic-harmonic, polyphonic, mixed choral texture;  

be able to process auditory analysis to distinguish the different features on the musical style of language phenomena in the choral music of different eras; 

have the skills to clean and precise intonation, writing musical dictations on the material of choral music. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of choral music. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Музыка теориясы 

Теория музыки 

Theory of music 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Эстрадалық ән айту 

Эстрадное пение 

Variety singing 

 

 

Қосымша музыкалық аспап 1 

Дополнительный музыкальный инструмент 1 

Additional musical instrument 1 

«Қосымша музыкалық аспап 1» пәні музыкалық-орындаушылық циклді пәндерге жатады. Оны мамандандырылған орындаушылық шеберлігі әр 

түрлі саладағы студенттердің бәрі оқиды.  

Мақсат – таңдалған қосымша музыкалық аспапта ойнау - фортепиано, домбыра, аккордеон, гитара, үрмелі аспаптар, синтезаторды ойнаудың 

негізгі дағдыларын үйрету, бұл студенттерге әр түрлі стильдердің, әртүрлі күрделіліктің дәуірі мен бағыттарын орындауға мүмкіндік береді. 

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: қосымша музыкалық аспапта немесе жалпы фортепианода ойнау дағды және іскерлігін меңгеру; 

оқытылатын музыкалық аспапта орындаушылық;  аспапта кезекті және жүйелі ойнау тәсілдерінің жиыны; музыкалық шығармаларды игеру барысындағы 

оқыту әдістемесі; музыкалық шығармалармен өз бетімен жұмыс; музыка типтік бағдарламасы бойынша шығармаларды көркем орындау. 

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

музыкалық орындаушылықтың негізін; музыка сабағында және сыныптан тыс жұмысқа арналған репертуарды;   

 музыкалық шеберліктің көмегімен шығарма мазмұнының көркемділігін аша білуі тиіс; 



педагогикалық және концерттік репертуарлармен өз бетімен жұмыс жасау дағдысы болу керек. 

Пән кәсіби арнайы музыкалық - орындаушылық және әдістемелік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталғын.  

 

Дисциплина «Дополнительный музыкальный инструмент 1» относится к дисциплинам музыкально-исполнительского цикла. Ее изучают 

студенты, специализирующиеся в различных областях исполнительского мастерства. 

Цель – обучить основным навыкам игры на выбранном дополнительном музыкальном инструменте – фортепиано, домбре, баяне, аккордеоне, 

гитаре, духовых инструментах, синтезаторе, позволяющим студентам исполнять произведения разных стилей, эпох и направлений различной степени 

сложности. 

Содержание курса включает следующие разделы: овладение умениями и навыками игры на дополнительном музыкальном инструменте; 

особенности исполнительства на изучаемом музыкальном инструменте; последовательное и системное накопление приемов игры на инструменте; 

методика работы в процессе освоения музыкального произведения; самостоятельная работа над музыкальным произведением; художественное 

исполнение произведений из типовой программы по музыке. 

 В результате прохождения курса студенты должны: 

 знать основы музыкального исполнительства; репертуар для работы на уроке музыки  и во внеклассной работе; 

 уметь раскрыть художественное содержание произведений с помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; 

 иметь навыки самостоятельной работы над педагогическим и концертным репертуаром. 

Дисциплина направлена на формирование  компетенции в области инструментальной подготовки будущего учителя музыки.    

 

Discipline " Additional musical instrument 1" refers to the disciplines of music and the performing cycle. It is designed for students who specialize in 

various areas of mastery. 

The goal is to teach the basic skills of playing the chosen additional musical instrument - piano, dombra, accordion, guitar, wind instruments, synthesizer, 

which allows students to perform works of different styles, eras and directions of varying degrees of complexity. 

In the course students acquire skills and abilities playing on an additional instrument allowing them to perform works in various styles, eras and areas of 

varying degrees of complexity. Much attention is paid to the method of independent work on a piece of music. Among the most important objectives of the course – 

to study the features of playing a musical instrument selected by students. 

Course content includes the following sections: the mastery of skills and knowledge of the game on an additional instrument or piano; especially in the 

target of playing a musical instrument; consistent and systematic accumulation of tricks playing the instrument; method of work in the process of development of a 

musical work; independent work on a piece of music; execution of works of art from the type of program music. 

As a result of the course, students should possess the following competencies:  

know the basics of musical performance; repertoire to work on a music lesson the in extracurricular activities; 

 be able to reveal the artistic content of works by appropriate means of musical expression;  

have skills in solo and ensemble performance, sight-reading. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of instrumental training of the future teacher of music. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites 

Қосымша музыкалық аспап  

Дополнительный музыкальный инструмент  



Additional musical instrument  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

Музыканың мәні 

               Сущность музыки 

               The essence of music 

«Музыканың мәні» пәні музыкалық-теориялық циклді пәндерге жатады. Оны мызыкалық білім берудің әр түрлі саласындағы теория мен 

тәжірибеден мамандандырылған студенттер оқиды. 

Берілген курстың мақсаты – студенттерге музыканың түрлі жақтары туралы жан-жақты мәліметтер мен түсініктер беру.  

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Музыка адам болмысының көрінісі ретінде. Музыка және эстетикалық қызметтің басқа түрлері. 

Музыканың мәнін түсіну үшін әлемдік музыка мәдениетінің тарихы және оның маңызы. Музыка және музыкалық өнердің шығу мәселесі. Адам өмірі  

мен қоғамдағы музыканың  мәртебесі. Музыкалық шығарма. Музыкалық жанрлар. Музыка тілі. Музыка типологиясы.  

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті:  

 музыканы біртұтас құбылыс ретінде, адамның қоғамдық тіршілік әрекетінің логикасының көррінісі ретінде білуге; 

музыкалық - эстетикалық тәрбие үрдісті үшін музыканың мәнін қарастыратын әр түрлі модельдері әлеуетін анықтай алу;  

әлемдік музыкалық мәдениеттің жоғары идеалдарын насихаттау дағдысы болуы керек.  

Пән арнайы кәсіби және әдістемелік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Сущность музыки» относится к циклу музыкально-теоретических дисциплин. Ее изучают студенты, специализирующиеся в 

различных областях теории и практики музыкального образования. 

Цель данного курса - дать студентам разносторонние сведения и понятия о самых различных сторонах музыки. 

Содержание курса включает в себя следующие разделы: Музыка как отражение человеческого бытия. Музыка и другие виды эстетической 

деятельности. Идея мировой музыки в истории культуры и ее значение для осмысления сущности музыки. Проблема происхождения музыки и 

музыкального искусства. Статус музыки в жизни человека и общества. Музыкальное произведение. Музыкальные жанры. Музыкальный язык. Типологии 

музыки. 

В результате прохождения курса студенты должны: 

знать  о музыке как  целостном явлении,  как отражении логики общественной  жизнедеятельности человека; 

уметь определять потенциал  различных  моделей рассмотрения сущности музыки для процесса музыкально-эстетического воспитания 

иметь навыки пропаганды высоких идеалов мировой музыкальной культуры. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области философии музыки. 

 



The discipline " The essence of music " refers to music-theoretical disciplines. It is designed for students who specialize in various areas of the theory and 

practice of music education. 

The purpose of the course - to give students versatile information and ideas about the most different sides of music. 

Course content includes the following sections: Music as a reflection of the human being. Music and other forms of aesthetic activity. The idea of world 

music in the history of culture and its importance for the understanding of the essence of music. The origin of music and musical art. The status of music in human 

life and society. Musical composition. Musical genres. The musical language. Typology of music. 

As a result of the course, students should: 

aware of the music as a holistic phenomenon as a reflection of the social logic of human life; 

be able to determine the potential of different models for the consideration of the essence of the music of musical and aesthetic education  have the skills to 

promote the lofty ideals of world music. 

              The discipline is aimed at formation of competence in the field of philosophy of music. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Музыка теориясы 

               Теория музыки 

               Theory of music 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, дипломдық жұмыс 

Педагогическая практика, дипломная работа  

Teaching practice, the thesis. 

 

 

Мектеп әндері репертуары бойынша практикум 

Практикум по школьному песенному репертуару 

                Workshop on school repertoire 

«Мектеп әндері репертуары бойынша практикум» пәні орындаушылық циклді пәндерге жатады. Оны мамандандырылған орындаушылық 

шеберлігі әр түрлі саладағы студенттердің бәрі оқиды.  

Курстың мақсаты – студенттердің болашақ тәжірибелік қызметінде дауыс пен аспапты кеңінен пайдалануға мүмкіндік беретін іскерліктері мен 

дағдыларын қалыптастыру.  

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Әнмен эскиздік танысу. Әндер авторларымен танысу, оның ішінде аймақтық. Әннің әуенімен 

жұмыс: сольфеджиелеу, сүйемелдеу  тазалығы, фразировка, ән мәтінінің вокалдық айтылуы, мәнерлеп орындау. Аккомпанементпен жұмыс: парақтан 

оқу, авторлық интерпретацияға сәйкес ойнау. Аккомпанирование жасау: өз орындауына, жеке ән айтушыға, сондай-ақ орындаушылар тобына немесе хор 

сыныбына. Өз аккомпанементімен әнді жатқа көркем орындау. Әннің әуенін есту қабілетімен таңдау. Транспонирование. 

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 



мектеп шығармалар репертуарынының  жұмыс негізін,  мектеп шығармалар репертуарынының, мектептегі вокалды-хор жұмысының 

ерекшеліктерін білуге; 

балалар хор шығармаларын үйренгенде әр түрлі әдістемені қолдана білуге; 

концерттік және педагогикалық репертуарлармен өз бетінше жұмыс істеу дағдысы болуы керек; музыкалық аспапта ойнай алуы, парақтан оқу 

және транспонирования жасау, өз сүйемелдеуімен ән айту; мектеп ән репертуарын есту бойынша және аккомпанементпен таңдау.  

Пән кәсіби арнайы музыкалық-орындаушылық және әдістемелік құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Практикум по школьному песенному репертуару» относится к дисциплинам исполнительского  цикла. Ее изучают студенты, 

специализирующиеся в различных областях исполнительского мастерства. 

Цель курса - формирование у студентов умений и навыков, позволяющих шире использовать голос и инструмент в будущей практической 

деятельности.  

Содержание курса включает в себя следующие разделы: Эскизное ознакомление с песней. Знакомство с авторами песен, в том числе, 

региональными. Работа над мелодией песни: сольфеджирование, чистота интонирования, фразировка, вокальное произношение текста песни, 

выразительное исполнение. Работа над аккомпанементом: чтение с листа, игра в соответствии с авторской интерпретацией. Аккомпанирование: 

собственному исполнению, солисту, а также группе исполнителей или классному хору. Художественное исполнение песни наизусть под собственный 

аккомпанемент. Подбор по слуху мелодии песни. Транспонирование. 

В результате прохождения курса студенты должны: 

знать основы работы над произведениями школьного репертуара; особенности вокально-хоровой работы в школе, произведения школьного 

репертуара; 

уметь применять различные методики разучивания произведений с детским хором;  

иметь навыки  самостоятельной работы над педагогическим и концертным репертуаром ;игры на музыкальном инструменте, чтения с листа и 

транспонирования, пения под собственный аккомпанемент; подбора по слуху мелодии и аккомпанемента песен  школьного репертуара.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области песенного репертуара, используемого в процессе классной и внеклассной 

работы в общеобразовательной школе.  

  

           Discipline "Workshop on school repertoire" refers to the disciplines of the performing cycle. It is designed for students who specialize in various areas of mastery. 

The aim of the course - Formation at students skills that allow wider use of voice and instrument in the future practice. 

Course content includes the following sections: Preliminary introduction to the song. Familiarity with songwriters. Work on the melody of the song: 

solfedzhirovanie, purity of intonation, phrasing, vocal pronunciation lyrics, expressive performance. Work on accompaniment: sight-reading game in accordance 

with the author's interpretation. Akkompanirovaniya: own performance, the soloist and the group of artists or the class choir. Artistic rendition of the song by heart 

his own accompaniment. Selection of hearing the song's melody. Transposition 

As a result of the course, students should possess the following competencies:  

know the specifics of vocal and choral of work at the school, the school works repertoire;  

able to use different methods of learning the works with the children's choir;  



have the skills to play a musical instrument, sight-reading the transposition, singing to his own accompaniment; selection of hearing music and songs 

accompaniment school repertoire. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of song repertoire to be used in the classroom and extracurricular activities in secondary 

school.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Дауысты қою 

Постановка голоса 

Voice training 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

 Хор әдебиеті 

                 Хоровая литература 

                 Choral literature 

«Хор әдебиеті» пәні дирижерлі-хор циклді пәндерге жатады. Оны мамандандырылған орындаушылық шеберлігі әр түрлі саладағы студенттердің 

бәрі оқиды.  

Курстың мақсаты: студенттерді мектептегі тәжірибелік жұмысқа дайындау.  

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Хорға өңделген қазақ халық әні. Қазақстан композиторларының шығармаларындағы опералық-хор 

жанры.  Кантатно-ораториалық жанр. Қазақ композиторларының бірегей хорлары. Түпнұсқасындағы және хорға өңделген орыс халық әні. Классик – 

композиторларының опералық хорлары. Орыс композиторларының дербес хорлары. Заманауи композиторлардың бірегей хорлар. Шетел хор классикасы.    

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

әр түрлі жанрлар мен стильдегі  үздік үлгідегі хор музыкасын білуге;  

хормен тәжірибелік жұмысқа арналған  хор шығармаларын іріктей алу;  

орындаушылық және педагогикалық тәжірибеге қажетті, хор шығармаларын жан-жақты талдау әдісін меңгерген дағдысы болуы керек;   

Пән арнайы кәсіби және әдістемелік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.            

         

Дисциплина «Хоровая литература» относится к дисциплинам дирижерско-хорового  цикла. Ее изучают студенты, специализирующиеся в 

различных областях исполнительского мастерства. 

Цель данного курса: подготовка студентов к практической работе в школе. 

Содержание курса включает  в себя следующие разделы: Казахская народная песня в хоровой обработке. Оперно-хоровой жанр в творчестве 

композиторов Казахстана. Кантатно-ораториальный жанр. Оригинальные хоры казахских композиторов. Русская народная песня в подлиннике и хоровой 

обработке. Оперные хоры композиторов-классиков. Самостоятельные хоры русских композиторов. Оригинальные хоры современных композиторов. 

Зарубежная хоровая классика. 



В результате прохождения курса студенты должны: 

знать   лучшие образцы хоровой музыки различных жанров и стилей; 

уметь отбирать хоровые произведения для практической работы с хором;  

иметь навыки  владения методом всестороннего анализа хоровых произведений в пределах, необходимых для исполнительской и 

педагогической практики. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области  отечественной и зарубежной музыки в хоровом жанре. 

 

Discipline " Choral literature " refers to disciplines choir conductor loop. It is designed for students who specialize in various areas of mastery. 

The purpose of this course: to prepare students for practical work in the school. 

Course content includes the following sections: Kazakh folk songs in a choral treatment. Opera and choral genre in the works of composers of Kazakhstan. 

Cantatas and oratorios. Original choirs Kazakh composers. Russian folk song and chorus in the original treatment. Opera choruses classical composers. Independent 

choruses of Russian composers. Original choirs contemporary composers. International choral classics. 

              As a result of the course, students should: 

to know the best of choral music of different genres and styles; 

              be able to select choral works for the practical work with the choir; 

              have the skills by a comprehensive analysis of choral works to the extent necessary for performing and teaching practice. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of domestic and foreign music in the choral genre. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Хорды дирижерлеу 

Хоровое дирижирование 

Choral conducting 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

Сыныптан тыс музыкалық жұмыстарды ұйымдастыру тәжірибесі 

Практикум по организации музыкальной внеклассной работы 

Workshop on the organization of musical extracurricular      activities 

«Сыныптан тыс музыкалық жұмыстарды ұйымдастыру тәжірибесі» курсы басқа музыкалық теориялық циклді пәндер сияқты білікті музыкант 

педагогті және де тәрбие жұмыстарын ұйымдастыра білетін әдіскер – тәрбиешілерді дайындау.   

Берілген курстың мақсаты: музыкалық-шығармашылық жұмысқа  қабілетті оқушылар мен музыкалық жастардың бос уақытын ұйымдастыру 

бойынша, болашақ музыка мұғалімдерінің дайындауда көмек көрсету. 

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Заманауи  мәдениет және өнердің даму ерекшеліктері. Жастардың бос уақытын ұйымдастыру және 

би қозғалысын дамыту негізі. Биді басқарудың негізгі қағидалары. Би бағдарламасын әзірлеу әдістемесі. Биді жетекшісінің музыкалық-шығармашылық 



қызметі. Би алаңын техникалық жарақтандыру. Бидегі музыка, пластика және хореография. Эстрадалық вокалды - аспаптық музыканы шыңдаудың 

негізгі даму кезеңдері. Мектептегі вокалды-аспапты ансамблді ұйымдастыру және тәрбие жұмысы. ВАА өңдеудің ерекшелігі. Дайындықтарды өткізудің 

әдістері мен түрлері. Эстрадалық концерттік бағдарламаны дайындау. Мектептегі музыкалық театр. Дәстүр және жаңашылдық. Режиссураның 

педагогикалық негіздері. Тәжірибелік режиссура негіздерін қалыптастыру. Мектептегі музыкалық театрды ұйымдастыру әдістемесі. Музыкалық 

қонақжайды  дайындау мен өткізу әдістемелері. Музыкалық орындаушылық (караоке) конкурсын дайындау мен өткізу әдістемелері. Өнер басқару 

негіздері. 

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

Сыныптан тыс шараларды өткізуде теориялық және тәжірибелік негіздерді білу керек; заманауи білім беру мекемелерінде тәрбиелеу 

функциялары және  тәрбиелеу үрдісінде оларды іске асыру ерекшеліктерін; 

музыка сабағында оқу-тәрбие үдерісінде өз жұмысында заманауи педагогикалық және интерактивтік әдістемесін қолдана білуге; іс-шаралардың 

сценарийлерін құруға, дайындық жүргізуге; 

сыныптан тыс музыкалық іс-шараларды дайындап және өткізуге дағдылары болуы тиіс; вокалды-аспаптық музыканы шыңдау, би кештерін, 

музыкалық қонақжайын ұйымдастыру. 

Пән кәсіби арнайы музыкалық-теориялық және әдістемелік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

   

Курс «Практикум по организации музыкальной внеклассной   работы»  наряду с другими дисциплинами музыкально-теоретического цикла 

направлен на подготовку квалифицированных музыкантов-педагогов,   а также  методистов-воспитателей, организаторов  воспитательной работы.   

Цель данного курса: оказать помощь в подготовке будущих учителей музыки, способных к музыкально-творческой работе по организации 

музыкального досуга молодежи и школьников. 

Содержание курса включает в себя следующие разделы:  Особенности развития современной культуры и искусства. Основы организации досуга 

молодежи и развитие дискотечного движения. Основные принципы руководства дискотекой. Методика разработки дископрограммы.  Музыкально-

творческая деятельность ведущего дискотеки. Техническое оснащение дискотеки. Музыка, пластика и хореография в дискотеке. Основные этапы 

развития эстрадного вокально- инструментального музицирования. Организация и воспитательная работа в школьном вокально-инструментальном 

ансамбле. Специфика аранжировки для ВИА.  Методы и формы проведения репетиций.  Подготовка эстрадного концертного выступления. Школьный 

музыкальный театр. Традиции и новаторство. Педагогические основы режиссуры. Формирование основ практической режиссуры.  Методика 

организации музыкального театра в школе. Методики подготовки  и проведения  музыкальной гостиной. Методики подготовки и проведения     конкурса  

музыкального исполнительства (караоке). Основы арт-менеджмента. 

В результате прохождения курса студенты должны:  

знать теоретические и практические основы  проведения внеклассных мероприятий; функции воспитания и особенности их реализации в 

процессе воспитания в современных образовательных учреждениях; 

уметь использовать в своей работе современные педагогические и  интерактивные методики в учебно-воспитательном процессе на уроке 

музыки; создавать сценарии мероприятий, проводить репетиции;  

иметь навыки разработки и проведения внеклассного музыкального мероприятия;  вокально-инструментального музицирования, проведения 

дискотеки, организации музыкальной гостиной.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области музыкально-эстетического воспитания.  

  



Course "Practical work on the organization of musical extracurricular activities," together with other disciplines of music and the theoretical cycle is aimed 

at the training of skilled musicians, teachers and trainers, educators, organizers of educational work.  

The purpose of this course: to assist in the preparation of future teachers of music, capable of musical creative work on the organization of leisure of youth 

and music students. 

Course content includes the following sections: Features of the development of modern art and culture. Bases of the organization of leisure of youth and 

development disco movement. Basic principles of leadership disco. Technique of working diskoprogrammy. Musical and creative activities leading discos. 

Technical equipment discos. Music, plastic and choreography in a disco. Milestones pop vocal and instrumental music. The organization and educational work in the 

school vocal and instrumental ensemble. The specifics of the arrangements for VIA. Methods and forms of rehearsals. Preparation of variety of concert 

performances. School music theater. Tradition and innovation. Pedagogical bases of direction. Forming the basis of practical direction. Technique of the organization 

of musical theater in high school. Methods of preparation and holding of the music room. Methods of training and the competition of musical performance 

(karaoke). Fundamentals of arts management. 

As a result of the course, students should possess the following competencies: 

know the theoretical and practical bases of extra-curricular activities;  

be able to use the methodology of learning the kyuis-way to script events, conduct rehearsals;  

have skills in vocal and instrumental music, discos, organizing the music room. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of musical and aesthetic education. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  
Дауысты қою,  Негізігі музыкалық аспап, Қосымша музыкалық аспап  

               Постановка голоса, Основной музыкальный инструмент,  

               Дополнительный музыкальный инструмент 

Voice training, Main musical instrument, Additional musical instrument 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе. 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

Хор орындау тарихы 

История хорового исполнительства 

History of choral singing 

«Хор орындау тарихы» пәні дирижерлі-хор циклді пәндерге жатады. Оны мамандандырылған орындаушылық шеберлігі әр түрлі саладағы 

студенттердің бәрі оқиды.  

Курстың мақсаты: заманауи мәдени кеңістікте және музыкалық өнерінің дамуы мен  тарихи пайда болу заңдылықтарын түсінуге болашақ  

маманға көмектесу.  



Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Ежелгі әлемнің және Ежелгі Грецияның хор орындаушылығы. Орта ғасырдағы Батыс Еуропа мен 

Византияның хор орындаушылығы. Қайта өрлеу дәуірінің әншілік өнері. 17-18 ғасырдағы Батыс еуропаның әншілік өнері. 19 – 20 ғасырдағы шетелдік 

хор орындаушылығы. Заманауи кезеңнің хор мәдениеті. Балалар хор орындаушылығы. Заманауи кезеңнің хор орындаушылығы.  

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

хор өнерінің эстетикалық құндылықтар туралы , оның қоғамдық функцияларын, оның қоғамдық өмірдегі нысандар мен әдістерге қатысуын, қоғамдық 

көзқарастың түрлері мен басқа өнер түрлерімен өзара байланысын білуі керек; 

заманауи орындаушылық өнердің   күрделі сан алуан және жұмбақ әлемін бағдарлай білуі керек;  

хор шығармаларын түсіндіріп және хор орындаушылығын талдай білу дағдылары болуы тиіс. 

Пән кәсіби арнайы музыкалық-орындаушылық және әдістемелік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина  «История хорового исполнительства» относится к дисциплинам дирижерско-хорового цикла. Ее изучают студенты, 

специализирующиеся в области исполнительского мастерства. 

Цель данного курса: помочь будущему специалисту понять исторические закономерности возникновения и развития музыкального искусства и 

ориентироваться в современном культурном пространстве. 

Содержание курса включает в себя следующие разделы:  Хоровое исполнительство Древнего мира и Древней Греции. Хоровое 

исполнительство Западной Европы и Византии в Средние века. Певческое искусство эпохи Возрождения. Западноевропейское певческое искусство 17 – 

18 веков. Зарубежное хоровое исполнительство в 19-20 вв. Хоровая культура современного периода. Детское хоровое исполнительство. Хоровое 

исполнительство на современном этапе. 

В результате прохождения курса студенты должны:  

знать об эстетической ценности хорового искусства, его общественной функции, формах и методах его участия в общественной жизни, 

взаимосвязи с другими видами искусства и формами общественного сознания; 

уметь ориентироваться в сложном, многообразном и пестром мире современного исполнительского искусства;  

иметь навыки анализа хорового исполнительства и интерпретации хоровых произведений. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области исторических закономерностей становления и развития хорового 

исполнительства. 

  

Discipline " History of choral singing" refers to disciplines choir conductor loop. It is designed for students who specialize in various areas of mastery. 

The purpose of this course is to help future professionals to understand the historical patterns of occurrence and development of music and navigate the 

contemporary cultural space. 

Course content includes the following sections: choral singing of the ancient world and ancient Greece. Choral performance in Western Europe and the 

Byzantine Empire in the Middle Ages. Singing art of the Renaissance. West European art of singing 17 - 18 centuries. Foreign choral performance in the 19-20 

centuries. Choral culture of the modern period. Children's choir performance. Choral performance at the present stage. 

As a result of the course, students should: 

know about the aesthetic value of the choral art, its social function, forms and methods of their participation in public life, the relationship with the other 

arts and forms of social consciousness; 

be able to navigate in a complex, diverse and colorful world of contemporary performing arts; 



have the skills of analysis and interpretation of choral singing choral works. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of historical patterns of formation and development of choral performance. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  
Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы 

Хоровой класс и практикум работы с хором 

Choral class and workshop of work with a choir 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе. 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

Қазіргі заманғы музыкалық технологиялар 

Современные муыкальные технологии    

Modern musical technologies 

Курстың мақсаты: музыка сабағында  заманауи музыкалық-компьютерлік технологияларды қолдануды үйрету. Бұл курстың міндеттеріне 

дауыспен және дауыссыз фонограмма жаза алуы, синтезаторда ойнай білуі, фонограмманы редакторлауды, ұқсас форматтан цифрлік форматқа ауыстыра 

білуі, компьютерде нота мәтінін тере білуі, СD дискілер жаза білуі жатады. Студенттер FINALE ноталық редакторын,  CUBASE бағдарламасы және т.б. 

меңгереді. 

Курстың мақсаты: Музыкалық құрал-жабдықтармен танысу. Компьютермен жұмыс жасау негізі. Сыртқы дыбыс көздерін орнату және қосу. Әр 

түрлі форматтағы дыбыстарды компьютерде жазу және сақтау. FINALE ноталық редакторымен танысу. SOUND FORGE музыкалық бағдарламасымен 

жұмыс жасау. MIDI жүйесі және синтезаторда өңдеу. MIDI мәліметтер және CUBASE дыбыс бағдарламалары.  Дыбысты өңдеудің виртуалды кірістіре 

орнатылатын модульдері. CUBASE дыбыс әсерлері. 

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

музыкалық-компьютерлік технологияны қолданудың тарихи-теориялық және тәжірибелік негізін білуі керек; 

музыка сабағында музыкалық-компьютерлік технологияны қолдана алуы керек; 

фонограмма жазу, меншiктi композицияларды жасау,  әнді өңдеу,  цифрлы дыбыстық жазу дағдылары болу керек. 

Пән кәсіби арнайы музыкалық-теориялық және әдістемелік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.  

 

Цель курса:  научить использовать современные музыкально-компьютерные технологии на уроке музыки. В задачи курса входит формирование  

умений записи фонограммы, как с голосом, так и без голоса, редактирования фонограммы, переведения из аналогового формата в цифровой,  набора 

нотного текста на компьютере,  записи CD-дисков. Студенты осваивают нотный редактор FINALE, программу CUBASE и др. 

Содержание курса:  Знакомство с музыкальным оборудованием. Основы работы с компьютером. Настройка и подключение внешних источников 

звука. Запись и сохранение звука в компьютере в разных форматах. Знакомство с нотным редактором FINALE. Работа с музыкальной программой 

SOUND FORGE. Система  MIDI и аранжировка на синтезаторах. Программы сведения  MIDI и звука в  CUBASE. Виртуальные встраиваемые модули 

обработки звука. Звуковые эффекты в CUBASE. 



В результате прохождения курса студенты должны: 

знать историко-теоретические и практические основы  применения музыкально-компьютерных технологий; 

уметь использовать музыкально-компьютерные технологии на уроке музыки; 

иметь навыки записи фонограммы, создания собственных композиций, создания аранжировок, цифровой звукозаписи.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области музыкально-компьютерных технологий.   

 

Discipline "Modern music technology" is studied in the framework of the educational program "Teacher-organizer of musical and artistic works." 

Aim of the course: to teach the use of modern musical-computer technology at the music lesson. The objectives of the course include the formation of 

skills Voice Recording, as with voice and without voice edit soundtracks converted from analogue to digital formats, a set of musical text on the computer, record 

CD-ROM drive. Students learn music notation editor FINALE, program CUBASE and others.  

Course content: Introduction to the music equipment. Computer Basics. Setup and connection of external audio sources. Store the sound record and the 

computer in different formats. Introducing the notation software FINALE. Work with the music program SOUND FORGE. System and MIDI synthesizer 

arrangement. Program information and MIDI sound CUBASE. Virtual sound processing plug-ins. Sound effects CUBASE. 

As a result of the course, students should possess the following competencies: 

 to know the historical and theoretical and practical basis for the use of music and computer technology;  

be able to use musical and computer technology at the music lesson music;  

have the skills to play, create their own compositions on a synthesizer YAMAHA, KORG.  

The discipline is aimed at formation of competence in the field of music and computer technology. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Гармония 

Гармония 

Harmony 

Постреквизиттер Постреквизиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмыс 

Дипломная работа  

The thesis 

 

 

Компьютерде ән өңдеу негіздері 

Основы компьютерной аранжировки 

Fundamentals of computer arrangement 

«Компьютерде ән өңдеу негіздері» пәні «Өнер мұғалімі» білім беру бағдарламасы аясында оқытылады. 

Курстың мақсаты: музыкалық-компьютерлік бағдарламалары мен олардың мүмкіндіктері туралы студенттердің көзқарастарын қалыптастыру.  

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: музыкалық – компьютерлік бағдарламалары және оның мүмкіндіктері. Редакциялау, 

транспонировалау, микширлеу, бүлінген фонограммаларды қалпына келтіру, (мысалы, джаз стандарттары мен басқа аудиоматериалдарды). Меншікті 

«минусовка» жазу. 



Курсты өту нәтижесінде студенттер төмендегідей бағыттарды меңгеруі тиіс: 

ең кең таралған түрдегі музыкалық жабдықтар және жинақтаушылардың техникалық сипатын білуге; 

ноталық материалдарды тере алу және редактілеу;  

Sound Forge, Nuendo және соған ұқсас Audio және Midi редакторлық бағдарламаларында жұмыс істеу дағдысын игереді.  

Пән кәсіби арнайы музыкалық-теориялық және әдістемелік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Основы компьютерной аранжировки» изучается в рамках образовательной программы «Учитель искусства». 

Цель курса: получение студентами представления о музыкально-компьютерных программах и их возможностях  

              Содержание курса включает в себя следующие разделы: Музыкально-компьютерные программы и их возможности.  Редактирование, 

транспонирование, микширование, восстановление испорченных фонограмм (на примере джазовых стандартов и другого аудиоматериала). Запись 

собственных «минусовок».  

В результате прохождения курса студенты должны овладеть следующими компетенциями: 

знать технические характеристики наиболее распространенных  типов музыкального оборудования и комплектующих; 

уметь набирать и  редактировать нотный материал; 

иметь навыки работы в программах: Sound Forge, Nuendo и аналогичных им Audio и Midi редакторах. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области музыкально-компьютерных  программ.   

 

The discipline "Fundamentals of computer arrangement" being studied within the framework of the educational program "Master of Art". 

Aim of the course: to teach the use of modern musical-computer technology at the music lesson . The objectives of the course include the formation of 

skills Voice Recording, as with voice and without voice edit soundtracks converted from analogue to digital formats, a set of musical text on the computer, record 

CD-ROM drive. Students learn music notation editor FINALE, program CUBASE and others.  

Course content includes the following sections: Music and computer programs and their capabilities. Edit, transpose, mixing, restoration of phonograms 

corrupted (for example, jazz standards and other audio). Write your own "Minus One." 

As a result of the course, students should possess the following competencies: 

to know the historical and theoretical and practical basis for the use of music and computer technology;  

be able to use musical and computer technology at the music lesson music;  

have the skills to play, create their own compositions on a synthesizer YAMAHA, KORG.  

The discipline is aimed at formation of competence in the field of music and computer programs. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Гармония 

Гармония 

Harmony 

Постреквизиттер Постреквизиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмыс 

Дипломная работа  

The thesis 



 

Эстрадалық ән айту 

Эстрадное пение    

Variety singing 

«Эстрадалық ән айту» пәні музыкалық-орындаушылық циклді пәндерге жатады. Оны мамандандырылған орындаушылық шеберлігі әр түрлі 

саладағы студенттердің бәрі оқиды.  

«Эстрадалық ән айту» курсының мақсаты – студенттерді кәсіби деңгейде дауысын игеруге үйрету. Студенттер ән айтуды, минус фонограммамен 

және аспата өзіне ыңғайлы тоналдікте сүйемелдеуді үйренеді. 

Курстың мазмұны: Педагог – вокалисттің жетекшілігімен әншілік дауысын қалыптастыру және тәжірибелік дағдыларын жетілдіру. Студенттерді 

вокал-педагогикалық білімдермен қаруландыру эстрадалық ән айту мақамы үшін. Эстрадалық әнді фонограммамен айту. Фортепианода эстрадалық әнді 

өз сүйемелдеуімен айту. Балалар әнін фонограммамен айту. Балалар дауыстарымен жұмыс істеу әдістемесіне үйрету. Шетелдік және қазақстандық 

эстрада жұлдыздарының шығармашылық жұмыстары туралы мультимедиалық презентациясын дайындау. 

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті:  

эстрадада орындаушылық негізін;  

эстрадалық музыканың әр қырлы сипаттары; 

эстрадалық әнді фонограммамен, фортепианода эстрадалық әнді өз сүйемелдеуімен айту, балалар әнін фонограммамен айта алу; 

әйгілі туындылардың көркемдік мазмұнын музыкалық бейнеліліктің көмегімен аша алу;  

дұрыс тыныс алу негізінде әншілік дауысын қалыптастыру,  артикуляциялық аппаратты сезініп реттей алу және  регистрді үйлесімді игерушілік 

дағдылары болуы керек. 

Пән кәсіби арнайы музыкалық-орындаушылық және әдістемелік  құзіреттілік қалыптастыруға бағытталған. 

 

Курс «Эстрадное пение» относится к числу дисциплин музыкально-исполнительского цикла. Его изучают студенты, специализирующиеся в 

различных областях исполнительского мастерства. 

Цель курса «Эстрадное пение» - научить студента владеть голосам на профессиональном уровне. Студенты учатся петь, аккомпанируя себе в 

удобной тональности на инструменте, и  под минус фонограмму.  

Содержание курса: Формирование и совершенствование практических навыков певческого голосообразования под руководством педагога – 

вокалиста. Вооружение студентов вокально-педагогическими знаниями для выработки эстрадной манеры пения. Пение эстрадной песни под фонограмму. 

Пение эстрадной песни под  собственный аккомпанемент на фортепиано.  Пение детской  песни под фонограмму. Обучение методике работы с детскими 

голосами. Подготовка мультимедийной презентации о творческой деятельности звезд зарубежной и казахстанской эстрады. 

В результате прохождения курса студенты должны:   

знать основы эстрадного  исполнительства; наиболее типичные черты   эстрадной музыки; 

уметь исполнить эстрадную песню под фонограмму, под  собственный аккомпанемент на фортепиано, детскую  песню под фонограмму; 

раскрыть художественное содержание произведений с помощью соответствующих средств музыкальной выразительности;  

иметь навыки певческого голосообразования на основе правильного дыхания, оптимального использования регистров и сознательного 

регулирования работы артикуляционного аппарата. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области эстрадного исполнительства.  



  

Discipline " Variety singing" refers to the disciplines of the performing cycle. It is designed for students who specialize in various areas of mastery. 

The purpose of the course is"variety singing" - to teach students to own voices on a professional level. Students learn to sing, accompanying himself in a 

comfortable tone of the instrument, and for the minus phonogramma. 

Course content: Development and improvement of practical skills of singing under the guidance of a teacher of voice - vocals. Armament vocal students 

and pedagogical knowledge to produce pop style of singing. Singing pop songs to the soundtrack. Singing pop songs to his own accompaniment on the piano. 

Singing a children's song to the soundtrack. Teaching methodology of work with children's voices. Preparing a multimedia presentation about the creative activity of 

foreign and Kazakh star singers. 

As a result of the course, students should possess the following competencies:  

know the basics of playing pop; the most typical features of pop music;  

be able to reveal the artistic content of works by appropriate means of musical expression;  

have the skills of singing phonation based on proper breathing and optimal use of registers and conscious control work of articulatory apparatus. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of variety performance. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Дауыс қалыптастыру 

Постановка голоса 

Voice training 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе. 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

Хорды жүргізу 

                Хороведение 

                Choir studying 

«Хор әдебиеті» пәні дирижерлі-хор циклді пәндерге жатады. Оны мамандандырылған орындаушылық шеберлігі әр түрлі саладағы студенттердің 

бәрі оқиды.  

Пәнің мақсаты - болашақ педагог – музыканттардың арнайы білім және дағды кешендерін қалыптастыру, оның кәсіби музыка мұғалімі және хор 

туралы ғылыми білім аясында вокалды – хор ұжымының жетекшісі ретінде қалыптастуға жағдай жасау; студенттердің бойында балалар вокалды – хор 

ұжымымен жұмыс істеуге даярлықтарын қалыптастырады; Оның кәсіби ойын қалыптастыруға ықпал ету.  

Курстың мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Хор партитурасымен жұмыс. Хормен ән айтыға жақын хор партитурасын аспапта орындау 

дағдысын игеру. Мектеп әндерімен жұмыс. Балалар хорымен жұмысқа дайындық. 

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті:  

хор өнерінің заңдылықтарн және ерекшеліктерін білу, хордың түрлерін және типтерін білу; 

хор ұжымында және сыныпта ән айтуға репертуар таңдай білу;  



хормен дайындық жұмыстарын жүргізу дағдыларын игеру. 

Пән кәсіптік арнайы музыкалық-теориялық және әдістемелік  құзіреттілік қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Хороведение» относится к дисциплинам дирижерско-хорового  цикла. Ее изучают студенты, специализирующиеся в различных 

областях исполнительского мастерства. 

Цель дисциплины - сформировать у будущего музыканта-педагога комплекс специальных знаний и навыков, обогащающих его  

профессиональное становление как учителя музыки и руководителя вокально-хорового коллектива в области знаний науки о хоре; сформировать у 

студента мотивационную готовность к работе с детским вокально-хоровым коллективом; способствовать становлению его профессионального сознания. 

Содержание курса включает в себя следующие разделы: Работа над хоровой партитурой. Овладение навыками исполнения хоровой партитуры 

на инструменте, приближенного к хоровому пению. Работа со школьными песнями. Подготовка к работе с детским хором. 

В результате прохождения курса студенты должны: 

знать закономерности и особенности хорового искусства, типы и виды хоров; 

уметь подбирать репертуар для пения в классе и в хоровом коллективе; 

иметь навыки репетиционной работы с хором.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области закономерностей хорового искусства.    

 

Discipline "Choir studying " refers to disciplines choir conductor loop. It is designed for students who specialize in various areas of mastery. 

The purpose of discipline - to form the future musician-teacher a complex of special knowledge and skills that enrich his professional development as a 

teacher of music and the head of the vocal choir in the knowledge of the science of the choir; to form a student motivational readiness to work with the children's 

vocal and choral collective; contribute to the formation of the professional consciousness.  

Course content includes the following sections: Work on choral score. Mastering the skills of choral performance scores on the instrument, the approximate 

to the choral singing. Working with the school song. Preparing to work with the children's choir. 

As a result of the course, students should possess the following competencies:  

to know the laws and features of choral art, types and choirs;  

be able choose the repertoire for singing in class and choral groups;  

have the skills to work of with the choir rehearsal. 

The discipline is aimed at formation of competence in the field of the laws of the choral art. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы 

Хоровой класс и практикум работы с хором 

Choral class and workshop of work with a choir 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе. 

Педагогическая практика 

Teaching practice   

 



 

Қазіргі заманғы музыка мәдениеті 

Современная музыкальная культура 

The modern musical culture 
Бұл курстың  назарында  – кеңес дәуірі және кеңес дәуіріне дейінгі аралықтағы композиторлар шығармашылығы, заманауи музыкалық 

мәдениеттің маңызды бөлігі болып табылады. Бұл курс студенттердің музыкалық тарихи үрдісті біртұтас құбылыс ретінде түсінігін орнатуды 

қалыптастырады. Ол студенттерді оқушыларға музыкалық-эстетикалық тәрбие берудің өзекті мәселелеріне, құбылыстарды талдау тәсілдеріне сәйкес 

қаруландыруға шақырады. 

Курстың мақсаты: 20-21 ғасырдағы ең жарқын музыкалық мәдениет құбылыстарын және дамыту заңдылықтарын зерттеу.  

Курстың мазмұны: 20-21 ғасыр мәдениетінің негізгі музыкалық-көркемдік бағыттары. Заманауи дәуірдегі негізгі музыкалық жанрлары – опера, 

симфония, кантата, оратории және т. б. дамытуы. 20-21 ғасыр Отандық музыкалық мәдениеті. Жақын және алыс шетелдің заманауи музыкалық мәдениеті. 

Заманауи ірі мәдениет өкілдерінің шығармашылығы: Жұбановтың, Рахмадиевтің, Кужамьяровтың, Прокофьевтің, Шостаковичтің, Хачатурянның,  

Свиридовтың, Щедриннің, Гершвиннің, Вила-Лобостың, Уэббердің және т. б. 

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

заманауи музыканың даму ерекшелігін және осы мәселелерді музыкатануда пайымдау білуге; 

жастар арасында салмақты музыканы насихаттай білуге;  

есту арқылы замануи музыканы анықтау және талдау дағдыларын игеруге.  

Пән кәсіптік арнайы тарихи-музыкалық және әдістемелік  құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

В центре внимания данного курса – творчество композиторов советского и постсоветского пространства, являющееся важнейшей частью 

музыкальной культуры современности. Данный курс формирует у студентов установку на осознание музыкально исторического процесса как целостного 

явления. Он призван вооружить студентов способами анализа явлений в соответствии с актуальными проблемами  музыкально-эстетического воспитания 

школьников. 

Цель курса: изучение закономерностей развития и наиболее ярких явлений музыкальной культуры 20-21 века. 

Содержание курса: Основные музыкально-художественные направления в культуре 20-21 века. Развитие основных музыкальных жанров – 

оперы, симфонии, кантаты, оратории и др. – в современную эпоху. Отечественная музыкальная культура 20-21 века. Современная музыкальная культура 

ближнего и дальнего зарубежья. Творчество крупнейших представителей современной культуры: Жубановой, Рахмадиева, Кужамьярова, Прокофьева, 

Шостаковича, Хачатуряна, Свиридова, Щедрин, Гершвина, Вила-Лобоса, Уэббера и др. 

В результате прохождения курса студенты должны:  

знать об особенностях развития современной музыки и осмыслении этих вопросов  в музыковедении;  

уметь пропагандировать серьезную музыку среди молодежи; 

иметь навыки определения на слух произведений современной музыки и их анализа. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области современного творческого процесса.  

    



The focus of this course - creativity of composers of the Soviet and post-Soviet space, which is the most important part of the musical culture of modernity. 

This course forms the students' awareness of the musical setting for the historical process as a holistic phenomenon. It aims to equip students with the methods of 

analysis of phenomena in accordance with the actual problems of musical and aesthetic education. 

The aim of the course: the study of patterns of development and the most striking phenomena of musical culture of 20-21 century. 

Course content: The main musical and artistic directions in culture 20-21 century. Development of the main musical genres - operas, symphonies, cantatas, 

oratorios, and others. - In the modern era. Patriotic music culture 20-21 century. Modern music culture and abroad. Creativity of the leading representatives of 

contemporary culture: Zhubanova, Rakhmadiyev, Kuzhamyarova, Prokofiev, Shostakovich, Khachaturian, Sviridov, Shchedrin, Gershwin, Villa-Lobos, Webber et 

al. 

As a result of the course, students should possess the following competencies: 

know about the features of modern music and understanding of these issues in musicology;  

able to promote the serious music among young people;  

have the skills to determine the hearing of contemporary music and analysis. 

               The discipline is aimed at formation of competence in the field of contemporary creative process. 

              Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites 

              Әлем музыкасының тарихы 

               История мировой музыки 

               History of World Music 

              Постреквизиттер Постреквизиты/ Postrequisites 

               Дипломдық жұмыс 

               Дипломная работа  

               The thesis                      

 

 

Өнер теориясы мен тарихы 

Теория и история искусства 

Theory and History of Art 

Бұл курс өнер және мәдениетті игерудегі негізгі зерттеу жолдарын оқуды қарастырады. Сонымен қатар замануи өнердің өзекті мәселелерін 

игеруіге аса көңіл бөлінеді.  

Курстың мақсаты:  қоғамдық сана – сезімнің тұтас түрі  өнер екені  туралы көзқарастарын қалыптастыру, тарихи жетістіктерінің даму 

логикасын, оның  қоғам мен әрбір адам өміріндегі алатын орны. 

Курстың мазмұны: Өнердің табиғаты. Көркем бейне сезгіш-тиімді танымдық әлемнің нәтижесі іспеттес. Өнердің болмысы. Өнер әлеуметтік 

көрініс сияқты. Өнердің әлеуметтік атқаратын қызметтері. Әлемнің эстетикалық байлығы және рухани  өмір өнердің алуантүрлілігінің бастауы сияқты.  

Курсты өту нәтижесінде студенттер міндетті: 

өнердің даму ерекшеліктері және осыларды өнертануда пайымдау; 

әлемдік өнердің жоғарғы үлгілерін насихаттай білу;  

әлемдік классикалық шығармаларды  талдау дағдыларын игеру.  



Пән кәсіптік арнайы тарихи-музыкалық және әдістемелік  құзіреттілік қалыптастыруға бағытталған. 

  

Данный курс  предполагает изучение основных исследовательских подходов в изучении культуры и искусства. При этом акцент делается на 

изучении актуальных проблем современного искусства.  

Цель курса: формирование целостного представления об искусстве как форме общественного сознания, логике его развития в исторической 

перспективе, о его месте в жизни общества и каждого человека. 

Содержание курса: Природа искусства. Сущность художественного образа как результата чувственно-рационального познания мира. 

Происхождение искусства.  Искусство как социальное явление.  Социальные функции искусства. Эстетическое богатство мира и духовной  жизни как 

источник многообразия искусств. 

В результате прохождения курса студенты должны: 

знать об особенностях развития искусства и осмыслении этих вопросов  в искусствоведении; 

уметь  вести пропаганду высоких образцов мирового  искусства; 

иметь навыки анализа произведений мировой классики.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции в области художественной жизни общества.        

 

This course involves the study of basic research approaches in the study of culture and art. The emphasis is on the study of actual problems of modern art.  

Course objective: building a holistic view of art as a form of social consciousness, the logic of its development from a historical perspective, its place in 

society and every individual. 

Course content: The nature of art. The essence of the artistic image as a result of sensory and rational knowledge of the world. The origin of art. Art as a 

social phenomenon. The social function of art. The aesthetic richness of the world and the spiritual life as a source of variety arts. 

As a result of the course, students should possess the following competencies:  

know about the features of the development of art and understanding of these issues in art; 

be able to conduct propaganda models of the world of art; 

have the skills to analyze works of world classics.  

The discipline is aimed at formation of competence in the field of artistic life in society. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites 

Әлем музыкасының тарихы 

История мировой музыки 

History of World Music 

Постреквизиттер Постреквизиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмыс 

Дипломная работа  

The thesis 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 



Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Пәннің мақсаты:  қазақстандық жастардың қоғамның рухани жаңғыруы туралы ортақ түсінігін қалыптастыру, ұлттық патриотизм құндылықтарын 

санаға сіңіру, белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілік қабілетін арттыру.  

Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: 

Қазақстан тарих толқынында; ҚР Президентінің жолдаулары; жаһандық әлемдегі Қазақстан: жаңғырту дамудың басты шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғырту; Қазақстандағы экономикалық жаңғырту; Қазақстан халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам 

Қазақстанның басты құндылығы ретінде; «Атамекен» бағдарламасын жүзеге асыру; білімнің салтанат құруы, білім беру және ғылым; жалпыұлттық 

нышандар. «Қазақстанның киелі орындары» бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстанның киелі орындары: семантикалық талдау. «Рухани 

Қазына» бағдарламасын жүзеге асыру; жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет . 

 Пәнді игеру нәтижесінде студент істей алуы керек:  

- Рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулерді сараптау; 

- жаңғырудың стратегиялық мақсаттарын дұрыс айқындай білу және оларды жүзеге асырудың тиімді әдіс-тәсілдерін білу; 

-  қазіргі өркениеттілік дамудың инновациялық жетістіктерін кәсіби қызметінде тиімді қолдану. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент қабілетті болу керек: 

- қазақстандық қоғамды жаңғырту бойынша стратегиялық іс-құжатарға сараптама жүргізуге; 

- әлемдік өркениеттілік үрдістегі отандық мәдениеттін әлеуетіне баға беруге; 

- бәсекелік дамуға және прагматикалық мақсаттылыққа. 

Пән келесі құзыреттерді қалыптастыруды көздейді: 

- ғылыми-зерттеу қызметі: өзінің кәсіби қызметі мен әлеуметтік практикасында білімін пайдалана алуды; нақты ғылыми зерттеу міндеттерін қоя білу 

және оларды тиімді жолмен шеше алуға, әлемдік тәжірибеде ақпараттық технологияларды қолдануды;   

- ұйымдастыру-басқару қызметінде: ұйымдастыру және басқару қызметінде қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін жүзеге асыра алу;  

- әлеуметтік-мәдени қызметте: сараптамалық кеңес беру жұмысында; ғылыми және практикалық міндеттерді шешуге қажетті ақпаратты жинақтау 

және тұжырымдау, интернет көздерін тиімді пайдалану; 

- мәдени-ағарту қызметінде: рухани жаңғыру мемлекеттік саясатын жүзеге асыра алу; әлеуметтік мәдени және ғылыми бағдарламаларды құруға 

және жүзеге асыруга қабілеттілігі;  

- педагогиқалық қызметінде: педагогикалық және тәрбие жұмысында рухани жаңғырудың стратегиялық міндеттерін жүзеге асыра алу. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент білу қажет:  

- Рухани жаңғырудың тұжырымдамалық негіздері мен категориялар жүйесін;  

- Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың қазақстандық қоғамды жаңғыртуға  арналған басты еңбектерін; 

- қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық құжаттардың мазмұнын; 

- әлемдік қауымдастықтың жаһандық даму үдерістері мен мәселелерін; 

- рухани жаңғырудың басты императивтерін; 

- жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің құндылығы мен әлеуетін. 

 



Цель дисциплины: формирование у молодежи ценностей казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 

всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории ;  

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие развития; политическая модернизация в Казахстане; 

экономическая модернизация в Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек как основная ценность 

Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 

святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная 

казахстанская культура в глобальном мире. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятийно-категориальный аппарат и концептуальные основания модернизации общественного сознания; 

- содержание основных работ Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева по модернизации казахстанского общества; 

- содержание стратегических документов модернизации казахстанского общества; 

- глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

- основные императивы модернизации общественного сознания; 

- ценностный потенциал и конкурентные преимущества отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде. 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных исследований по реализации государственной программы 

модернизации общественного сознания; 

- грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстроить наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

-  эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные достижения современной цивилизации. 

Должен владеть навыками:  

- анализа стратегических документов по модернизации казахстанского общества; 

- оценки потенциала отечественной культуры в общемировом цивилизационном развитии; 

- конкурентного развития и прагматической целесообразности. 

Компетенции: 

- научно-исследовательской деятельности: способностью применять знания в профессиональной деятельности и социальной практике; 

способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий с использованием мирового опыта; 

- организационно-управленческой деятельности: готовностью притворять в жизнь стратегические задачи модернизации общественного сознания 

в организационно-управленческой работе;  

- социокультурной деятельности: готовностью к экспертно-консультационной работе; способностью свободно пользоваться современными 

методами обработки и интерпретации комплексной информации для решения научных и практических задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности;  

- способностью использовать современные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы Интернет для решения задач 

профессиональной деятельности; 



- культурно-просветительской деятельности: способностью к реализации государственной политики по модернизации общественного сознания; 

способностью к созданию и реализации социально-культурных и научных программ;  

- педагогической деятельности (для студентов педагогических специальностей): готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с учетом стратегических задач модернизации казахстанского 

общества. 

 

The purpose of the discipline: the formation of youth values of Kazakhstan patriotism, active civil and social responsibility, comprehensively developed 

harmonious personality, able to respond to the global challenges of our time. 

Course content includes the following sections: addresses of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: modernization as 

a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of 

Kazakhstan people; people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the cult of knowledge, education and science; 

national symbols, the implementation of the "Spiritual shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: semantic analysis; subprogram 

"Rouhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of discipline student should know: 

- conceptual-categorical apparatus and conceptual foundations of modernization of social consciousness; 

- the content of the main works of the First President – Yelbasy N. Nazarbayev on modernization of Kazakhstan society; 

- content of strategic documents of Kazakhstan society modernization; 

global challenges and development trends of the world community; 

- imperatives of modernization of the public consciousness; 

- value potential and competitive advantages of the national culture and education system in a global competitive environment. 

Learner should be able to: 

- independently analyze the content of scientific literature and applied research on the implementation of the state program of modernization of public 

consciousness; 

- correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most effective ways and mechanisms for their implementation; 

 - to effectively apply innovative achievements of modern civilization in their professional activities. 

Should have the skills: 

analysis of strategic documents on modernization of Kazakhstan society; 

- assessment of the potential of national culture in the global civilizational development; 

- competitive development and pragmatic expediency. 

Competences: 

- research activities: the ability to apply knowledge in professional activities and social practice; the ability to independently set specific objectives of 

scientific research and solve them with the help of freely selectable theories and methods, information technology using world experience; 

- organizational and managerial activities: the willingness to implement the strategic goals of modernising the public consciousness in the organizational 

management work; 



- socio-cultural activities: readiness for expert consulting work; the ability to freely use modern methods of processing and interpretation of integrated data 

for solving scientific and practical tasks, including those outside the immediate sphere of activity; the ability to use modern computer networks, software and 

Internet resources to solve tasks of professional activity; 

cultural and educational activities: the ability to implement state policy on the modernization of social consciousness; the ability to create and implement 

social, cultural and scientific programs; 

- pedagogical activity (for students of pedagogical specialties): readiness for pedagogical and educational activity in state and non-state educational institutions 

and organizations taking into account the strategic objectives of modernization of Kazakhstan society. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Қазақстан тарихы 

История Казахстана 

History of Kazakhstan 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

          Педагогикалық тәжірибе 

          Педагогическая практика 

          Teaching practice 

 

 

Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия  

Kazakhstan model of interethnic tolerance and social harmony 

Пәннің мақсаты:  қазақстандық жастардың еліміздегі азаматтық қоғамның қалыптасу жағдайы мен этносаяси дамуының принциптері туралы ортақ 

түсінігін қалыптастыру, ұлттық патриотизм құндылықтарын санаға сіңіру, белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілік қабілетін арттыру. 

Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі Қазақстан 

Республикасының этносаясатының негізі ретінде; Қазақстан Республикасының ұлттық келісім Доктринасы; Рухани – өнегелік құндылықтар және 

қазақстандық қоғамның біртұтастығы; Саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету: қазақ тілінің рөлі; Қазақстандық қоғамның саяси жаңғыруы; «Қазақстан – 

2050» Стартегиясы: қалыптасқан мемлекеттін жаңа саяси үрдісі»; Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтын Қазақстан халқына 

жолдаулары; этносаралық және конфессияаралық қақтығыстар мәселесі; Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент білу қажет:  

- этносаралық және дінаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясаттын тұжырымдамалық негіздері мен категориялар жүйесін;  

- Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың қазақстандық қоғамның ұлттық біртұтастығын сақтауға арналған басты еңбектерін; 

- этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім бойынша стратегиялық құжаттардың мазмұнын; 

- әлемдік қауымдастықтың жаһандық даму үдерістері мен мәселелерін; 

- ҚР ұлттық саясатының басты принциптерін; 

- жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің құндылығы мен әлеуетін. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент істей алуы керек: 



- этносаралық және дінаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бағытында ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы 

зерттеулердін мазмұның еркін сараптау; 

- этносаралық және дінаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясаттын стратегиялық міндеттерін дұрыс айқындау және оларды жүзеге 

асырудың тиімді әдіс-тәсілдерін қолдану;  

- қазіргі өркениеттілік дамудың инновациялық жетістіктерін кәсіби қызметінде тиімді қолдану. 

Пәндіигерунәтижесінде студент қабілетті болу керек: 

- ҚР ұлттық саясаты бойынша стратегиялық іс-құжатарға сараптама жүргізуге; 

- әлемдік өркениеттілік үрдістегі отандық мәдениеттін әлеуетіне баға беруге; 

- бәсекелік дамуға және прагматикалық мақсаттылыққа. 

Пән келесі құзыреттерді қалыптастыруды көздейді: 

- ғылыми-зерттеу қызметі: өзінің кәсіби қызметі мен әлеуметтік практикасында білімін пайдалана алуды; нақты ғылыми зерттеу міндеттерін қоя білу 

және оларды тиімді жолмен шеше алуға, әлемдікт әжірибеде ақпараттық технологияларды қолдануды;   

- ұйымдастыру-басқару  қызметінде: ұйымдастыру және басқару қызметінде этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің стратегиялық 

міндеттерін жүзеге асыра алу;  

- әлеуметтік-мәдени қызметте: сараптамалық кеңес беру жұмысында; ғылыми және практикалық міндеттерді шешуге қажетті ақпаратты жинақтау 

және тұжырымдау, интернет көздерін тиімді пайдалану; 

- мәдени-ағарту қызметінде: этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің мемлекеттік саясатын жүзеге асыра алу; әеуметтік мәдени және 

ғылыми бағдарламаларды құруға және жүзеге асыруға қабілеттілігі;  

- педагогиқалық қызметінде: педагогикалық және тәрбие жұмысында этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің стратегиялық 

міндеттерін жүзеге асыра алу. 

 

Цель дисциплины: формирование у молодежи ценностей казахстанского патриотизма, толерантной культуры, активной гражданской и социальной 

ответственности, целостное представление о принципах этнополитического развития и условиях формирования гражданского общества в современном 

Казахстане. 

Содержание курса включает следующие разделы: казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия как базовая 

основа этнонациональной политики Республики Казахстан; доктрина национального единства Казахстана; духовно-нравственные ценности и их роль в 

консолидации современного общества; обеспечение политической стабильности: консолидирующая роль казахского языка; политическая модернизация 

казахстанского общества; социальный контекст Посланий президента республики Казахстана Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-

2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» (14.12.12 г.); природа межнационального, этнополитического и этнического конфликта; 

внешняя политика Республики Казахстан. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятийно-категориальный аппарат и концептуальные основания государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных 

отношений;  

- содержание основных работ Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева по сохранению национальной стабильности казахстанского общества; 

- содержание стратегических документов сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;  

- глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 



- основные принципы национальной политики РК; 

- ценностный потенциал и конкурентные преимущества отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде. 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных исследований по реализации государственной политики в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений;  

- грамотно интерпретировать стратегические задачи государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений и 

выстроить наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

-  эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные достижения современной цивилизации. 

Должен владеть навыками:  

- анализа стратегических документов по реализации государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;  

- оценки потенциала отечественной культуры в общемировом цивилизационном развитии и формировании толерантной культуры; 

- конкурентного развития и прагматической целесообразности.  

Компетенции: 

- научно-исследовательской деятельности: способностью применять знания в профессиональной деятельности и социальной практике; 

способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий с использованием мирового опыта; 

- организационно-управленческой деятельности: готовностью притворять в жизнь стратегические задачи государственной политики в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений;  

- социокультурной деятельности: готовностью к экспертно-консультационной работе; способностью свободно пользоваться современными 

методами обработки и интерпретации комплексной информации для решения научных и практических задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности; способностью использовать современные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы Интернет для 

решения задач профессиональной деятельности; 

- культурно-просветительской деятельности: способностью к реализации государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений; способностью к созданию и реализации социально-культурных и научных программ;  

- педагогической деятельности: готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в государственных и негосударственных 

образовательных учреждениях и организациях с учетом стратегических задач государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений. 

 

Discipline purpose: the formation of values of Kazakhstani patriotism at youth, tolerant culture, active civil and social liability, whole picture of the principles 

of ethno-political development and conditions of civil society formation in modern Kazakhstan. 

Course content includes the following sections: Kazakhstani model of interethnic tolerance and public consent as basic fundamentals of ethno-national policy 

of the Republic of Kazakhstan; doctrine of national unity of Kazakhstan; spiritual and moral values and their role in consolidation of modern society; ensuring 

political stability: the consolidating Kazakh role; political modernization of Kazakhstani society; social context of the  Addresses of the President of Kazakhstan 

N.A. Nazarbayev to the people of Kazakhstan "Strategy of Kazakhstan-2050: A new political policy of the established country" (14.12.12); nature of the 

international, ethno-political and ethnic conflict; foreign policy of the Republic of Kazakhstan. 

As a result of the discipline development the student must know:  



- the conceptual and categorial device and the conceptual bases of the state policy in the sphere of interethnic and interfaith relations;  

- content of the main works of the First President – Elbasy N. Nazarbaeva on maintaining national stability of Kazakhstani society; 

- contents of strategic documents to the sphere of the interethnic and interfaith relations;  

- global challenges and tendencies of development of the world community; 

- basic principles of national policy of RK; 

- valuable potential and competitive advantages of domestic culture and an education system in the global competitive environment. 

The student must be able to: 

-  analyze independently the maintenance of scientific literature and applied researches on realization of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith 

relations;  

- interpret competently the strategic problems of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations and to build the most effective ways and 

mechanisms of their realization; 

- apply effectively innovative achievements of a modern civilization in the professional activity. 

Has to own the skills of:  

- the analysis of strategic documents on realization of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations;  

- estimates of potential of domestic culture in universal civilization development and formation of tolerant culture; 

- competitive development and pragmatical expediency. 

Competences: 

- research activity: ability to apply knowledge in professional activity and social practice; ability to  set independently the specific objectives of scientific research 

and to solve them by means of freely chosen theories and methods, information technologies with use of international experience; 

- organizational and administrative activity: readiness to realize strategic problems of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations;  

- sociocultural activity: readiness for expert and consulting work; ability to use by modern methods of processing and interpretation of complex information for 

the solution of the scientific and practical tasks including which are outside a direct field of activity; ability to use modern computer networks, software products and 

resources the Internet for the solution of tasks of professional activity; 

- cultural and educational activity: ability to realization of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations; ability to the creation and 

implementation of welfare and scientific programs;  

- pedagogical activity: readiness for pedagogical and educational activity in the public and non-state educational institutions and the organizations taking into 

account strategic problems of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

          Қазақстан тарихы 

          История Казахстана 

          History of Kazakhstan 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

          Педагогикалық тәжірибе 

          Педагогическая практика 

          Teaching practice 

 



Оқыту мен оқудағы инновациялық бағыттар 

Инновационные подходы в преподавании и обучении 

Innovative approaches in teaching and learning 

Пән педагогикалық пәндер циклы жатады. 

Курстың мақсаты - оқыту үрдісін ұйымдастыруда студеттерді білім мен практикалық дайындығымен қамтамасыз ету, білім алушыларда өзіндік оқу 

дағдыларын, қоғамның белсенді азаматы болуға өзін-өзі  реттеуді қалыптастыру,  

Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: Жаңа оқыту мен оқу тәсілдері, Оқыту мен оқудағы диалогтік оқыту, «Қалай оқу керектігін үйрету», 

(өзіндік оқу); Сын тұрғысынан ойлауға үйрету; Оқыту үшін және оқу үшін бағалау, оқыту мен оқудағы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану, Талантты және дарынды балаларды оқыту, Жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту, оқытудағы көшбасшылық және басқару.  

Меңгеру нәтижесінде студент:  

-оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдердің тұжырымдамалық негіздерін, оқушыларды оқытуға тарту процесін белсендіру әдістерін білуі керек; 

- педагог қауымының кәсіби жағдайларында белсенді қызмет ақтаруды игеруі керек; 

- өз іс-тәжірибесінде сыни ойлау, қорыту (рефлексия) дағдыларын қолдануы керек. 

Педагогикалық тәжірибені жетілдіру мен бағалауда құзыретті болуы керек. 

Пән кәсіптік, коммуникативтік, зерттеушілік құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель изучения курса – обеспечение студентов знаниями и практической готовностью к организации процесса обучения, способствующего 

формированию у обучаемых навыков самостоятельного обучения, саморегуляции; становлению их активными гражданами общества. 

Содержание курса включает следующие разделы: новые подходы к преподаванию и обучению: «Диалогическое преподавание и обучение» и 

«Обучение тому, как учиться» (самостоятельное обучение); обучение критическому мышлению; оценивание для обучения и оценивание обучения; 

использование информационно-коммуникативных технологий в преподавании и обучении; обучение талантливых и одарённых детей; преподвание в 

соответствии с возрастными особенностями; управление и лидерство в обучении. 

В результате изучения магистрант должен:  

- знать: концептуальные основы новых подходов к преподванию и обучению; методику активизации процесса вовлечения учеников в обучение; 

- уметь: активно функционировать в условиях профессионального сообщества педагогов. 

- применять навыки: критического размышления (рефлексии) о своей практике; 

Быть компетентным: в оценке и усовершенствовании собственной педагогической практики. 

 

Discipline refers to the cycle of pedagogical disciplines. 

The objective of the course - to provide graduate students of universities of knowledge and practical readiness for the organization of the learning process, 

promotes the formation of the trainees the skills of independent learning, self-control; becoming active citizens in their society. 

Course content includes the following sections: new approaches to teaching and learning, "Dialogic teaching and learning" and "learning how to learn" (self-

learning); teaching critical thinking; assessment for learning and assessment of learning; use of information and communication technologies in teaching and 

learning; training of talented and gifted children; prepodvanie according to the age characteristics; management and leadership training. 

As a result of the study a student must: 

- Know: the conceptual foundations of new approaches to prepodvaniyu and training; method of activating the process of involving students in learning; 



- Be able to: assess and improve their own teaching practice; actively operate in a professional community of educators. 

- Have the skills: critical thinking (reflection) of their practice. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research competencies. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Pre-requisites 
Общая педагогика. Психология.  

Жалпы педагогика.Психология. 

General pedagogy. Psychology.   

Постреквизиттер /Постреквизиты / Postrequisites 

          Педагогикалық тәжірибе 

          Педагогическая практика 

          Teaching practice 

Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайындағы оқытудың қазіргі заманғы әдістері мен тәсілдері 

Современные методы и подходы в преподавании в условиях обновленного содержания образования 

Modern methods and approaches to teaching in the context of the updated content of education 

Курсты оқыту мақсаты – студенттерді Қазақстан Республикасындағы орта мектептеріндегі жаңартылған білім мазмұнымен таныстыру. 

Курс мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: Кіріспе және жаңартылған оқу бағдарламалары  мен оқу жоспарлары. Білім беру деңгейі бойынша оқу 

бағдарламаларының ерекшеліктері. Критериалды бағалау жүйесі. Тиімді оқыту. Кері байланыс.  

Меңгеру барысында студент: 

- жаңартылған оқу бағдарламасының құрылымын, мазмұнын, мақсатын, міндеттерін білу және түсіну керек; 

- іс тәжірибеде педагогикалық тәсілдерді, оқу материалдарын жаңартылған оқу бағдарламаларымен сәйкес қолдана алу керек; 

- жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында оқушыларды қолдау дағдыларын игеру керек. 

Пән әлемдік көзқарасты, коммуникативтік, кәсіби, зерттеушілік құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель изучения курса – ознакомление студентов с обновленным содержанием среднего образования Республики Казахстан. 

Содержание курса включает следующие разделы: Введение и обновленные учебные программы и учебные планы. Особенности учебных программ 

по уровням образования. Система критериального оценивания. Эффективное обучение. Микропреподавание и рефлексия. 

В результате изучения студент должен: 

- знать: и понимать структуру, содержание, цели и задачи обновленных учебных программ. 

- уметь: использовать педагогические подходы, учебные материалы в соответствии с обновленными учебными программами в практике. 

- иметь навыки: поддержки учащихся в условиях обновленного среднего образования. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The purpose of the course is to familiarize students with the updated content of secondary education in the Republic of Kazakhstan. 

The course content includes the following sections: Introduction and updated curricula and curricula. Features of educational programs on levels of education. 

The system of criterial estimation. Effective training. Micropreparation and reflection. 

As a result of the study, the student must: 

- know: and understand the structure, content, goals and objectives of updated curricula. 



- be able to: use pedagogical approaches, training materials in accordance with updated curricula in practice. 

- to have skills: support of students in the conditions of updated secondary education. 

Discipline is aimed at the formation of a world outlook, communicative, professional, research competence. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Pre-requisites 
Общая педагогика. Психология.  

Жалпы педагогика.Психология. 

General pedagogy. Psychology.   

Постреквизиттер /Постреквизиты / Postrequisites 

          Педагогикалық тәжірибе 

          Педагогическая практика 

          Teaching practice 
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