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6В01404  – Музыкалық білім беру 

6В01404  – Музыкальное образование 

6В01404  - Мusical education 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit 

«Көркем-музыкалық жұмысты ұйымдастырушы-педагог», «Өнер пәні мұғалімі»   

траекториялары бойынша жалпы білім беру пәндер 

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 

EКN-2101 

OEР-2101 

BEЕ-2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

5 

TKSN-2101 

OBZh-2101 

BLS-2101 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Bases of life safety 

ETD-2101 

EUR-2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – 60 кредит /кредитов/credit  

«Көркем-музыкалық жұмысты ұйымдастырушы-педагог», «Өнер пәні мұғалімі» 

траекториялары бойынша базалық пәндер 

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» 

2 

ODN1- 1202 

OIP1-1202 

BPT1-1202 

Орындаушылық дайындық негіздері 1  

Основы исполнительской подготовки  1 

The basics of performance training 1 

 

 

 

5 
NMA-1202 

OMI-1202 

BMI-1202 

Негізгі музыкалық аспап 

Основной  музыкальный инструмент  

Basic musical instrument 

3 

MT-1203 

TM-1203 

TM-1203 

Музыка теориясы  

Теория музыки  

Theory of music 
5 
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MOK-1203 

VMI-1203 

IAM-1203 

Музыка өнеріне  кіріспе 

Введение в музыкальное искусство 

Introduction to the art of music 

4 

ODN2- 1204 

OIP2-1204 

BPT2-1204 

Орындаушылық дайындық негіздері 2  

Основы исполнительской подготовки 2  

The basics of performance training 2 
7 

HD-1204 

HD-1204 

CC-1204 

Хорды дирижирлеу  

Хоровое дирижирование  

Choir conductor 

5 Sol -1205 

Sol -1205 

Sol -1205 

Сольфеджио  

Сольфеджио  

Solfeggio 

5 

 

 

FEA-1205 

FEA-1205 

FVE-1205 

Фольклорлық-эстрадалық ансамбль  

Фольклорный и эстрадный ансамбль  

Folklore and variety ensemble 

6 

VS-2206 

VK-2206 

VC-2206 

Вокал сыныбы  

Вокальный класс  

Vocal class  
 

5 
KMANZh-2206 

DMI-2206 

AMI-2206 

Қосымша музыкалық аспап немесе жалпы 

фортепиано  

Дополнительный музыкальный инструмент  

Additional musical instrument 

7 Gar(AT) -3207 

Gar(AYa) -3207 

Har(EL) -3207 

Гармония (ағылшын тілінде)  

Гармония (на английском языке)  

Harmony  (in English language) 

5 

MShN-3207 

OM -3207 

FMM-3207 

Музыка шыңдау негіздері 

Основы музицирования 

Fundamentals of music-making 

8 KMA1-3208 

DMI1-3208 

AMI1-3208 

Қосымша музыкалық аспап 1  

Дополнительный музыкальный инструмент 1  

Additional musical instrument1  
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 OSh-3208 

IM-3208 

Mast-3208 

Орындаушылық шеберлік  

Исполнительское мастерство  

Mastery 

 

9 AMT-3209 

IМM -3209 

HWM-3209 

Әлем музыкасының тарихы 

История мировой музыки 

History of World Music 

8 

ShMA-3209 

ZML -3209 

FML-3209 

Шетел музыка әдебиеті 

Зарубежная музыкальная литература 

Foreign musical literature 

10 

EAA-3210 

EP -3210 

VS-3210 

Эстрадалық ән айту 

Эстрадное пение 

Variety singing 

5 

MM-3210 

MM -3210 

MM-3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

KMF-3210 

KMF-3210 

KFM-3210 

Қазақ музыка фольклоры 

Казахский музыкальный фольклор 

Kazakh folk music 

11 

SOT-3211 

TIS-3211 

TPK-3211 

Синтезаторда ойнаудың технологиясы 

Технология игры на синтезаторе 

Technology of playing the keyboards 
5 
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MM-3211 

MM-3211 

MM-3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

MBTA-3211 

TMPM-3211 

TMMP-3211 

«Мұрагер» бағдарламасының теориясы мен 

әдістемесі 

Теория и методика программы «Мурагер» 

Theory and methodology of the "Murager" program 

12 

PDOT-3212 

IEDI-3212 

HPJA-3212 

Эстрада-джаз өнерінің тарихы 

История эстрадно-джазового искусства 

History of pop-jazz art 

5 
MM-3212 

MM-3212 

MM-3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

KMA-3212 

KML-3212 

KML-3212 

Қазақтың музыкалық әдебиеті 

Казахская музыкальная литература 

Kazakh musical literature 

Кәсіптік пәндер /Профилирующие  дисциплины / Main disciplines –  

36  кредит/кредитов/credit 

«Көркем-музыкалық жұмысты ұйымдастырушы-педагог», 

 «Өнер пәні мұғалімі» траекториялары бойынша кәсіптік пәндер 

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» 

13 MTT-4313 

AMP -4313 

AMC-4313 

Музыкалық туындыларға талдау  

Анализ музыкальных произведений  

Analysis of musical compositions 

5 

MP-4313 

MP-4313 

MP-4313 

Музыкалық психология  

Музыкальная психология  

Musical psychology 

14 

KMT-4314 

IKM-4314 

HKM-4314 

Қазақ музыкасының тарихы  

История казахской музыки  

History of the Kazakh music  
5 

MM-4314 

SM-4314 

EM-4314 

Музыка мәні  

Сущность музыки  

The essence of music 

15 

MMGZK-4315 

IDPM -4315 

TMRA-4315 

Мұғалім-музыканттың ғылыми-зерттеу қызметі  

Исследовательская деятельность педагога-музыканта  

The teacher-musician research activities 
5 

Din-4315 

Rel-4315 

RS-4315 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

16 

OS-4316 

OK-16 

OC-4316 

Оркестрлік сынып  

Оркестровый класс  

Orchestral class  
5 

HKHZh-4316 

HKPRH-4316 

CCWWC-4316 

Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы  

Хоровой класс и практикум работы с хором  

Choral class and workshop of work with a choir 

17 

MMOSh(HD) -

4317 

IMUM(DH)-4317 

PSMT(CC)-4317 

Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі 

(хорды дирижирлеу)  

Исполнительское мастерство учителя музыки 

(дирижирование хором)  

Performance skills of music teacher (choir conductor)  
6 

MMOSh(HMA) -

4317 

IMUM(OMI) -

Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі 

(Негізгі музыкалық аспап)  

Исполнительское мастерство учителя музыки 
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Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

4317 

PSMT(BMI)-

4317 

(Основной музыкальный инструмент)  

Performance skills of music teacher (Basic musical 

instrument) 

18 

KZMT-4318 

SMT -4318 

MMT-4318 

Қазіргі заманғы музыкалық технологиялар 

Современные музыкальные технологии 

Modern musical technologies 
5 

KAON-4318 

OKA -4318 

FCA-4318 

Компьютерде ән өңдеу негіздері 

Основы компьютерной аранжировки 

Fundamentals of computer arrangement 

19 

KZMM(AT)-

4319 

SMK(AYa)-4319 

MMC(E)-4319 

Қазіргі заманғы музыка мәдениеті (ағылшын тілінде) 

Современная музыкальная культура (на английском 

языке) 

The modern musical culture (in English) 5 

OTT-4319 

TII-4319 

THA-4319 

Өнер теориясы мен тарихы 

Теория и история искусства 

Theory and History of Art 



 

7 
 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 

economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization 

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта     

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, 

history, geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice. 

 

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 
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төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 
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state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology 

and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

“Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

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 

 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, экожүйелердің 

жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған ортаның адам 

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, 

стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және 

жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 
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Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы 

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии 

вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 

концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их 

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

          Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

          Педагогикалық іс-тәжірибе 

          Педагогическая практика  

          Educational practices 

 

 

The basics of performance training 1      
Орындаушылық дайындық негіздері 1 – 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 

Орындаушылық дайындық негіздері 1  

Основы исполнительской подготовки  1 
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ойнау, музыкалық шығарманың көремдік құндылығын жеткізу, оның фактуралық үлгілік 

ерекшеліктерін игеруді үйрету, кәсіптік тұрғыда дайындау. 

Курстың мазмұны. Пән кешенді болып табылады және ол өз кезегінде 

музыкалық аспап, хор дирижерлау, дауыс қою бөлімдерінен тұрады. Ол студенттердің 

мектептегі білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында жұмыс істеу үшін қажет және 

музыкалық орындаушылық дағдыларды меңгеруге бағытталған.  

 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1.Музыкалық-орындаушылық дағдыларын көрсету: музыкалық аспапта ойнау, 

хор дирижерлау және вокалдық орындаушылық;  

2. Әр түрлі стильдегі, дәуірдегі, ұлттық мектептердің, көркем бағыттардағы 

аспаптық және вокалдық музыканың ең типтік ерекшеліктерін анықтау 

3. Тиісті музыкалық мәнерлілік құралдары арқылы шығармалардың көркемдік 

мазмұнын аша білу; 

4. Музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен солисттердің сыныптан тыс 

музыкалық жұмысын және қызметін ұйымдастыру  

5. Орындалатын шығармалардың көркемдік-педагогикалық әлеуетін анықтау; 

6.Орындалатын жұмыстар туралы аннотацияларды, әңгімелесулерді, 

хабарламаларды өз бетінше құрастыру; 

7. Білім алушылардың жеке және жеке қажеттіліктерін ескере отырып, оның 

ішінде инклюзивті білім беру кеңістігінде ерекше білім беру қажеттілігі бар музыкалық-

эстетикалық тәрбиені жүзеге асыру 

         

    Курс Основы исполнительской подготовки  1  относится к дисциплинам 

музыкально-исполнительского цикла. Его 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  

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.         

Содержание курса. Дисциплина является комплексной и включает в себя 

разделы: Музыкальный инструмент, Хоровое дирижирование и Постановка голоса. Она 

направлена на овладение студентами музыкально-исполнительскими навыками, 

необходимыми для работы в условиях обновления содержания школьного образования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать культуру исполнительской деятельности: игры на 

музыкальном инструменте, хорового дирижирования и  вокального исполнительства.  

2. Определять наиболее типичные черты  инструментальной и вокальной 

музыки разных стилей, эпох, национальных школ, художественных направлений 

3. Обладать умением раскрыть художественное содержание произведений с 

помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; 

4. Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру» 

5. Аргументировать свою точку зрения на художественно-педагогический 

потенциал исполняемых произведений; 

6.  Самостоятельно составлять аннотации, беседы, сообщения  об исполняемых 

произведениях 

7. Осуществлять музыкально-эстетическое воспитание с учетом личностных и 

индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе, с особыми образовательными 

потребностями  в пространстве инклюзивного образования. 

 

The basics of performance training 1 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 
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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: The discipline is complex and includes sections: Musical 

instrument, Choral conducting and voice-training. It is aimed at mastering the students musical 

and performing skills necessary to work in the conditions of updated content of school 

education. 

    As a result of studying the discipline the student will: 

1.Demonstrate proficiency in musical and performing skills: playing a musical 

instrument, choral conducting and vocal performance;  

2. To determine the most typical features of instrumental and vocal music of different 

styles, eras, national schools, art directions 

3. Have the ability to reveal the artistic content of works with the help of appropriate 

means of musical expression; 

4. Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and 

creative groups and soloists  

5. To determine the artistic and pedagogical potential of the performed works; 

6.  Independently make annotations, conversations, messages about the performed 

works; 

7. To carry out musical and aesthetic education taking into account the personal and 

individual needs of students, including those with special educational needs in the space of 

inclusive education. 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы білім беретін мектептегі Музыка 

Музыка в общеобразовательной школе 

Music in a secondary school 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Орындаушылық дайындық негіздері 2  

Основы исполнительской подготовки  2 

The basics of performance training 2      

 

Негізгі музыкалық аспап  

Основной музыкальный инструмент  

Basic musical instrument  

Курстың негізгі міндеттері – студенттердің музыка сабағында әр түрлі 

жұмыстарда және сыныптан тыс жұмыстарда музыкалық аспапты еркін қолдану, әр түрлі 

жанрда, стильдерде, түрлерде және бағыттарда көркем репертуарындағы шығармаларды 

қолдану.  Курсты өту нәтижесінде студент келесі компетенцияларды игеруі тиіс: 

музыкалық орындаушылықтың негізін; негізгі түсініктерді, музыкалық орындушылыққа 

тиісті терминдерді,орындаушылық қабылдауларды. Музыкалық шеберліктің көмегімен 

шығарманың көркемділігін аша білуі тиіс.  

Пән кең білімді музыканттарды дайындауға бағытталған, музыкалық аспапта 

(фортепиано, домбыра, қобыз, баян, аккордеон – студенттің таңдауы бойынша) ойын 

дағдыларын еркін меңгеруі мүмкін және практикалық педагогикалық және 

орындаушылық іс-әрекетке дайын болады. Пәнді оқу кезінде көркемдік ойлауды 

дамытуға басты назар аударылады; музыкалық-шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

Аспаптық орындаушылық туралы шығармашылық қызмет түрінде түсінік қалыптастыру; 

студенттердің музыкалық шығармалармен өзіндік жұмыс істеу дағдыларын дамыту.; 

орындау сапасын талдау қабілетін дамыту; музыкалық шығармаға ауызша түсінік беру; 

сахналық орындаушылық дағдыларын дамыту. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Музыкалық білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында мұғалімнің аспаптық 

дайындығының мәні мен ерекшелігін түсінуді көрсету; музыкалық аспапта ойнаудың 

музыкалық-орындаушылық дағдыларын меңгеру; 

2. Әр түрлі стильдегі, дәуірдегі, ұлттық мектептердің, көркем бағыттардағы 

аспаптық музыканың ең типтік ерекшеліктерін анықтау; 
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3. Тиісті музыкалық мәнерлілік құралдары арқылы шығармалардың көркемдік 

мазмұнын аша білу; 

4. Рухани жанғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сыныптан тыс 

тәрбие музыкалық жұмысын және музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен 

солисттердің қызметін ұйымдастыру» 

5. Орындалатын шығармалардың көркемдік-педагогикалық әлеуетіне өз 

көзқарасын дәлелдеу; 

6.Орындалатын жұмыстар туралы аннотацияларды, әңгімелесулерді, 

хабарламаларды өз бетінше құрастыру; 

7. Білім алушылардың жеке және жеке қажеттіліктерін ескере отырып, оның 

ішінде инклюзивті білім беру кеңістігінде ерекше білім беру қажеттілігі бар музыкалық-

эстетикалық тәрбиені жүзеге асыру. 

   

Основная  цель   курса – подготовка студентов к свободному использованию 

музыкального  инструмента в разных  видах   деятельности на уроке  музыки и во 

внеклассной работе. Студенты должны овладеть  художественным репертуаром, 

включающим произведения разных жанров, форм, стилей и направлений.   Курс 

предусматривает овладение навыками чтения нотного текста с листа и подбора на слух 

аккомпанемента. 

           Содержание курса. Дисциплина направлена на подготовку широко 

образованных музыкантов, которые могут свободно владеть навыками игры на 

музыкальном инструменте (фортепиано, домбра, кобыз, баян, аккордеон – по выбору 

студента) и будут готовы к практической педагогической и исполнительской 

деятельности. При изучении дисциплины основное внимание уделяется развитию 

художественного мышления; музыкально-творческих способностей; формированию 

представлений об инструментальном исполнительстве как виде творческой деятельности; 

развитию навыков самостоятельной работы студентов над музыкальными 

произведениями; развитию способности анализировать качество исполнения; давать 

словесный комментарий к музыкальному произведению; развитию навыков сценических 

выступлений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать понимание значения и специфики инструментальной 

подготовки   учителя  в условиях обновления содержания музыкального образования; 

владение музыкально-исполнительскими навыками игры на музыкальном инструменте. 

2. Определять наиболее типичные черты  инструментальной музыки разных 

стилей, эпох, национальных школ, художественных направлений 

3. Обладать умением раскрыть художественное содержание произведений с 

помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; 

4. Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру» 

5. Аргументировать свою точку зрения на  художественно-педагогический 

потенциал исполняемых произведений; 

6.  Самостоятельно составлять аннотации, беседы, сообщения  об исполняемых 

произведениях 

7. Осуществлять музыкально-эстетическое воспитание с учетом личностных и 

индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе, с особыми образовательными 

потребностями  в пространстве инклюзивного образования. 

  

The main tasks of the course - to prepare students for the free use of a musical 

instrument in various activities at the lesson music and in extracurricular activities. Students 

must learn artistic repertoire includes works of different genres, forms, styles and trends. The 

course involves mastering the skills of reading music notation with sheet and matching 

accompaniment by ear.  

Course content. The discipline is aimed at training well-educated musicians who can 

freely master the skills of playing a musical instrument (piano, dombra, kobyz, accordion – at 

the choice of the student) and will be ready for practical teaching and performing activities. In 
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the study of the discipline focuses on the development of artistic thinking, musical and creative 

abilities, the formation of ideas about instrumental performance as a form of creative activity; 

development of skills of independent work of students over musical works; development of 

ability to analyze quality of performance; to give the verbal comment to a musical work; 

development of skills of scenic performances.The discipline is aimed at the formation of 

musical and performing competence. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate an understanding of the meaning and specificity of instrumental 

training of teachers in the context of updating the content of music education; possession of 

musical and performing skills of playing a musical instrument; 

2. To determine the most typical features of instrumental music of different styles, 

epochs, national schools, and artistic movements; 

3. Have the ability to reveal the artistic content of works with the help of appropriate 

means of musical expression; 

4. Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and 

creative groups and soloists in accordance with the national program " rukhani zhangyru» 

5. To argue his point of view on the artistic and pedagogical potential of the performed 

works; 

6.  Independently make annotations, conversations, messages about the performed 

works; 

7. To carry out musical and aesthetic education taking into account the personal and 

individual needs of students, including those with special educational needs in the space of 

inclusive education. 

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 

 

 

   Музыка теориясы 

   Теория музыки 

   Theory of music 
  Курстың негізгі мақсаты – болашақ музыка мұғаліміне музыкалық 

элементтерді айқындау саласында жүйелі білім беру және олардың  бес жолды ладты – 

абсолюттік шартты белгілерінің фиксациялық әдісімен, сонымен қатар келешекте 

фортепианоның клавиатурасын игергенде гармония курсын жетістікпен өткізу.Курсты 

өту нәтижесінде студент келесі компетнцияларды игеруі тиіс:музыканың негізгі 

элементтерін және олардың өзара байланыс ерекшелігін:дыбыс және оның физикалық 

құрылымын; лад және оның элементтерін; арақашықтықтарды, ладтағы және дыбыстық 

аккордты; тондық арақатынас типтерін;ладтың дыбыстық жүйесін 

құруды,арақашықтықтарды,музыкалық аспаптарда ойнау қабілеті және музыканың 

негізгі элементтерін түстеуді,негізгі музыка элементтерін музыка аспабында ойнау 

дағдыларын игеру.  

Пән кәсіптік арнайы музыка-теориялық және әдістемелік құзіреттілік 

қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дыбыс, оның физикалық және 

музыкалық қасиеттері. Тіркеліңіз Зворорид. Дыбыстың аты. Музыка туралы ескертпе. 

Ноталардың ұзақтығы. Кілттер Өзгерістер белгілері. Ангармоникалық дыбыстар. Үзіліс. 

Екі дауысты жазыңыз. Метро ырғағы түсінігі. Өлшемі Тактика. Бар сағат Затакт. Аралық 

Лас және тоналдық. Негізгі және қосымша кілттер. Қысқа шеңбер Лада шағын музыка. 

Пентатоникалық. Аккорды. Triad. Үшбұрыштың түрлері. Septa аккорды. Жетінші 

ақборлардың түрлері. Лада халықтық музыка. Диатоника және хроматика. Ауытқу. 

Модуляция.  
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Курсты өту нәтижесінде білім алушы: 

1.Музыканың негізгі элементтерін және олардың өзара әрекеттесу ерекшеліктерін 

білуін көрсету; 

2.Музыканы ерекше музыка тілі ретінде түсіну; 

3.Алақандардың дыбысын, интервалдарын, дыбыстан және алақанға аккордтарды 

өз бетінше құру; 

4.Музыкалық шығармаларда музыкалық-мәнерлі құралдарды қолдануды талдау; 

5.Әр түрлі музыкалық-мәнерлі құралдарды қолдану арқылы шағын 

шығармаларды шығару; 

6.Педагогикалық процесті ұйымдастырудың әдіснамалық, теориялық, әдістемелік 

аспектілері туралы түсінік негізінде Музыка теориясы саласында алған білімдерін 

қолдану 

 

Основная цель курса – дать систематизированные знания будущим учителям 

музыки  в области элементов музыкальной выразительности и их фиксации в способе 

пятилинейной ладово-абсолютной нотации.  Курс имеет преимущественно практический 

характер. Он необходим для дальнейшего успешного прохождения курса гармонии.  

         Содержание курса  включает в себя следующие разделы: 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. 

В результате прохождения курса обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание  закономерностей музыкального языка, основных 

элементов музыки и особенностей их взаимодействия; 

2. Осмысливать музыку как особую форму коммуникации; 

3. Самостоятельно  строить звукоряды ладов, интервалы, аккорды от звука и 

в ладу; 

4. Анализировать применение музыкально-выразительных средств  в 

музыкальных произведениях; 

5.  Проявлять креативные способности, сочиняя небольшие произведения с 

использованием различных музыкально-выразительных средств; 

6. Применять полученные знания в области теории   музыки на основе 

представления о методологических, теоретических, методических аспектах  организации 

педагогического процесса. 
 

The main objective of the course - to give systematic knowledge of future music 

teachers in the area of the elements of musical expression and their fixation in the process of a 

five-line notation. The course is mainly practical. It is necessary for the further successful 

completion of the course of harmony.  

As a result of the course the student will be: 

1.Demonstrate knowledge of the basic elements of music and their interactions; 

2.To have an understanding of music as a special musical language; 

3.To build their own scales scales, intervals, chords from a sound and in harmony; 

4.Analyze the use of musical and expressive means in musical works; 

5.To compose short compositions using a variety of means of musical expression; 

6.Apply the acquired knowledge in the field of music theory on the basis of the idea of 

methodological, theoretical, methodical aspects of the organization of the pedagogical process. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы білім беретін мектептегі музыка. 

Музыка в общеобразовательной школе. 

Music in a secondary school 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Гармония 
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Гармония 

                Harmony 

 

 

 

 

 

 

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 нәтижесінде студент: 

               1.Музыкатану саласындағы базалық білімдерді көрсету; 

2.Музыка мәніне өз көзқарасын дәлелдеу; 

3.Адамның тіршілік әрекетінің көрінісі ретінде узыкалық құбылыстарды талдау;  

4.Адамның есту қабілетін қалыптастыру ретінде музыкалық-эстетикалық 

тәрбиенің мәні саласындағы құзыреттілікті көрсету; 

5.Музыка мәнін түсіну кезінде оқушылардың сын тұрғысынан ойлауын дамыту 

үшін қолайлы білім беру ортасын құру; 

6.Қандай да бір туындының көрінісі болған әлеуметтік-мәдени жағдайды үлгілеу 

сызықтарына ие болу; 

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.  Дисциплина направлена на формирование у будущих 

педагогов представления о музыке как о востребованном общечеловеческом явлении, о 

ее значимости и роли в жизни людей, о формах коммуникации посредством музыки. При 

изучении дисциплины основное внимание уделяется таким вопросам, как специфика 

музыкально-эстетического воспитания, музыкальное содержание и музыкальный язык, 

музыкальные жанры, типологии музыки, что позволит сформировать методологическую 

культуру студентов. включает в себя следующие разделы: Музыка как отражение 

человеческого бытия.  

В результате прохождения курса студент должен: 

1. Демонстрировать базовые знания в области музыковедения; 

2.  Аргументировать свою точку зрения  на сущность музыки; 

3. Анализировать музыкальные явления как отражение жизнедеятельности 

человека;  

4. Демонстрировать компетентность в области сущности музыкально-

эстетического воспитания  как формирования слуховой способности человека; 

5. Создавать благоприятную образовательную среду для развития критического 

мышления учащихся  при  осмыслении сущности музыки; 

6. Обладать нвыками моделирования социально-культурной ситуации, 

выражением которой явилось то или иное произведение; 

                     

Discipline "Introduction to the art of music," students learn, specializing in the field of 

music theory. 
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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 must: 

1.To demonstrate the basic knowledge in the field of musicology; 

2.To argue your point of view on the essence of music; 

3.To analyze musical phenomena as a reflection of human activity;  

4.To demonstrate competence in the field of the essence of musical and aesthetic 

education as the formation of human auditory ability; 

5.To create a favorable educational environment for the development of critical 

thinking of students in understanding the essence of music; 

6.Have skills of modeling the socio-cultural situation, the expression of which was a 

particular work;  

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы білім беретін мектептегі Музыка. 

Музыка в общеобразовательной школе. 

Music in a secondary school 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Гармония 

Гармония 

Harmony 

 

 

Орындаушылық дайындық негіздері 2  

Основы исполнительской подготовки 2  

The basics of performance training 2         
Орындаушылық дайындық негіздері 2 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. Пән кешенді болып табылады және ол өз кезегінде Музыкалық 

аспап, Хор дирижерлау және Дауыс қою бөлімдерін қамтиды. Ол студенттердің аспаптық 

орындаушылық, хор дирижерлау, академиялық ән салу саласындағы музыкалық-

орындаушылық дағдыларын тереңдетіп игеруге бағытталған және мектептегі білім беру 

мазмұнын жаңарту жағдайында жұмыс істеу үшін қажет. 

  Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Орындаушылық қызмет мәдениетін көрсету: музыкалық аспапта ойнау, хор 

дирижерлау және вокалдық орындаушылық; 

2. Әр түрлі стильдегі, дәуірдегі, ұлттық мектептердің, көркем бағыттардағы 

аспаптық және вокалдық музыканың ең типтік ерекшеліктерін анықтау 

3. Тиісті музыкалық мәнерлілік құралдары арқылы шығармалардың көркемдік 

мазмұнын аша білу; 

4. Рухани жанғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сыныптан тыс 

тәрбие музыкалық жұмысын және музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен 

солисттердің қызметін ұйымдастыру» 

5. Орындалатын шығармалардың көркемдік-педагогикалық әлеуетін анықтау; 

6.Орындалатын жұмыстар туралы аннотацияларды, әңгімелесулерді, 

хабарламаларды өз бетінше құрастыру 
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7. Білім алушылардың жеке және жеке қажеттіліктерін ескере отырып, оның 

ішінде инклюзивті білім беру кеңістігінде ерекше білім беру қажеттілігі бар музыкалық-

эстетикалық тәрбиені жүзеге асыру.       

 Основы исполнительской подготовки  2  относится к дисциплинам музыкально-

исполнительского цикла. Его 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. Дисциплина является комплексной и включает в себя 

разделы: Музыкальный инструмент, Хоровое дирижирование и Постановка голоса. Она 

направлена на углубление освоения студентами музыкально-исполнительских навыков в 

области инструментального исполнительства, хорового дирижирования, академического 

пения, необходимых для работы в условиях обновления содержания школьного 

образования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать культуру исполнительской деятельности: игры на 

музыкальном инструменте, хорового дирижирования и  вокального исполнительства.  

2. Определять наиболее типичные черты  инструментальной и вокальной музыки 

разных стилей, эпох, национальных школ, художественных направлений 

3. Обладать умением раскрыть художественное содержание произведений с 

помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; 

4. Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру» 

5. Определять художественно-педагогический потенциал исполняемых 

произведений; 

6.  Самостоятельно составлять аннотации, беседы, сообщения  об исполняемых 

произведениях 

7. Осуществлять музыкально-эстетическое воспитание с учетом личностных и 

индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе, с особыми образовательными 

потребностями  в пространстве инклюзивного образования. 

 

The basics of performance training 2 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 studying the discipline the student will: 

1. To demonstrate the culture of performing activities: playing a musical instrument, 

choral conducting and vocal performance.  

2. To define the most typical features of instrumental and vocal music of different 

styles, epochs, national schools, artistic trends 

3. Have the ability to reveal the artistic content of works with the help of appropriate 

means of musical expression; 
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4. Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and 

creative groups and soloists in accordance with the national program " rukhani zhangyru» 

5. To determine the artistic and pedagogical potential of the performed works; 

6.  Independently make annotations, conversations, messages about the performed 

works; 

7. To carry out musical and aesthetic education taking into account the personal and 

individual needs of students, including those with special educational needs in the space of 

inclusive. education. 

                 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Орындаушылық дайындық негіздері 1  

Основы исполнительской подготовки 1 

The basics of performance training 1 

 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Орындаушылық дайындық 1  

Исполнительская подготовка 1  

Performance training 1 

 

     Хорды дирижерлеу 

     Хоровое дирижирование 

     Choral conducting 

     Курстың негізгі мақсаты – болашақ муғалімдерді балалар хорымен жұмыс 

істей білуге дайындау. Жұмыстың негізгі түрі хор партитуралары, аннотация жазу және 

мектеп әндері туралы көрнекілік құралдар құрастыру.Курсты өту нәтижесінде студент 

келесі компетнцияларды игеруі тиіс: хорлық шеберліктің заңдылықтары мен 

ерекшеліктерін,музыкалық шеберліктің көмегімен шығарманың көркемділігін аша білуі 

тиіс, негізгі ұғымдар, терминдер,музыкалық орындаушылққа қатысты,орындаушылық 

тәсілдер педагогикалық және концерттік репертуарларымен өзбетімен жұмыс істеу 

дағдыларын білуі керек.. 

 Пән кәсіптік арнайы музыка-теориялық және әдістемелік  құзіреттілік 

қалыптастыруға бағытталған. 

Бұл курстың негізгі мақсаты болашақ мұғалімдерді балалар хорымен жұмыс 

істеуді үйрету. Жұмыстың негізгі түрлері - хор ұпайында жұмыс жасау, мектеп әндері 

үшін аннотациялар мен көрнекі материалдар жинау. Музыкалық цикл пәндерінде 

жинақталған білім мен дағдыларды жинақтайтын пән бола отырып, ол кең профильді 

музыканттың біліміне ықпал етеді. 

Курстың мазмұны.  Пән болашақ музыка мұғалімдерін дирижерлік-хормен 

дайындауға бағытталған: хор партитурасымен жұмыс істеуге, мектеп әндеріне 

аннотациялар мен көрнекі материалдарды құрастыруға, дирижерлау техникасын 

меңгеруге, дирижерлік қозғалыстар мен т. б. принциптерін меңгеруге. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1.Хор орындаушылық саласында базалық білімдерін көрсету;  

2.Мануалды техника бойынша дағдыларға ие болу; 

3.Әртүрлі хор құрамы үшін репертуарды өз бетінше таңдау; 

4.Әлемдік және отандық хор мәдениетінің тарихымен, классикалық хор 

музыкасының жауһарларымен, көрнекті дирижерлермен, композиторлармен және хор 

өнерінің қайраткерлерімен таныстыру мәселелерінде құзыреттілікті көрсету 

5. Әр түрлі стильдегі, дәуірдегі, ұлттық мектептердің, көркем бағыттардағы хор 

музыкасының ең типтік ерекшеліктерін анықтау;  

6. Рухани жанғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сыныптан тыс 

тәрбие музыкалық жұмысын және музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен 

солисттердің қызметін ұйымдастыру» 

7.Орындалатын шығармалардың көркемдік-педагогикалық әлеуетіне өз 

көзқарасын дәлелдеу; 

8. Орындалатын шығармалар туралы аннотациялар, әңгімелер, хабарламалар 

жасау кезінде креативтілік және дербестік көрсету 
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Дисциплина «Хоровое дирижирование» относится к дисциплинам музыкально-

исполнительского цикла. Ее изучают все студенты, специализирующиеся в различных 

областях исполнительского мастерства. 

Основная  цель данного курса – подготовка будущих учителей к работе с 

детским хором. Основными формами работы являются работа над хоровой партитурой, 

составление аннотаций и наглядного материала к школьным песням. Являясь предметом, 

аккумулирующим знания, умения, навыки, приобретаемые на дисциплинах музыкального 

цикла,  он способствует воспитанию музыканта широкого профиля.  

Содержание курса.  Дисциплина направлена на дирижерско-хоровую 

подготовку будущих учителей музыки: к работе над хоровой партитурой, составлению 

аннотаций и наглядного материала к школьным песням, овладению техникой 

дирижирования; освоению принципов дирижерских движений и т.д. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать базовые знания  в области хорового  исполнительства;  

2. Обладать навыками по мануальной технике; 

3. Самостоятельно подбирать репертуар для различных хоровых составов; 

4. Демонстрировать компетентность  в  вопросах ознакомления  учащихся с 

историей мировой и отечественной хоровой культуры, шедеврами классической хоровой 

музыки, выдающимися дирижерами, композиторами и деятелями хорового искусства 

5. Определять наиболее типичные черты  хоровой  музыки разных стилей, эпох, 

национальных школ, художественных направлений;  

6. Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру» 

7. Аргументировать свою точку зрения на художественно-педагогический 

потенциал исполняемых произведений; 

8.  Проявлять креативность и самостоятельность при составлении аннотаций, 

бесед, сообщений  об исполняемых произведениях 

 

Discipline "Choral Conducting" refers to the disciplines of music and the performing 

cycle. It is designed for students who specialize in various areas of mastery. 

The main purpose of this course - to prepare future teachers to work with the 

children's choir. The main forms of work are working on a choral score, drawing annotations 

and visual aids for the school song. Being the subject of accumulating knowledge, skills 

acquired on the disciplines of this musical cycle, it promotes education of musician of wide 

profile. 

Course content.  The course is aimed at conducting and choral training of future music 

teachers: to work on a choral score, to preparation of annotations and illustrative material for the 

school songs, the mastering of the technique of conducting; development of the principles of 

conducting movements, etc. 

 As a result of studying the discipline the student will: 

1.To demonstrate knowledge of the basics of choral performance; basic conductor-

choral concepts, terms, performing techniques; 

2.Have skills in manual technique; 

3.To pick their own repertoire for various choral compositions; 

4.To demonstrate competence in the issues of familiarization of students with the 

history of world and national choral culture, masterpieces of classical choral music, outstanding 

conductors, composers and choral artists 

5. To determine the most typical features of choral music of different styles, eras, 

national schools, art directions;  

6. Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and 

creative groups;  

7. To determine the artistic and pedagogical potential of the performed works; 

8.  Independently make annotations, conversations, messages about the performed 

works 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
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Жалпы білім беретін мектептегі Музыка 

Музыка  в общеобразовательной школе 

Music in a secondary school 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Хорды дирижерлау2 

Хоровое дирижирование2 

Choral conducting 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

               1. Музыкалық тілдің заңдылықтарын, музыканың негізгі элементтерін және 

олардың өзара әрекеттесу ерекшеліктерін білу; 

2. Дыбыстың дыбысын, интервалдарды, аккордтарды дыбыстан және 

алақанға интондау және есту талдауын дағдыландыру; парақтан оқу дағдысы болу; 

3. Әлемдік және отандық музыканың үздік үлгілеріне баулу негізінде білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолайлы білім беру ортасын 

құру;  

4. Жаңартылған білім беру мазмұны аясында музыка тілінің заңдылықтарын 

білу негізінде білім беру процесін құрастыру; 

5. Күрделі емес вокалдық әуендерге аккомпанементті таңдау, музыкалық 

материалды басқа реңктерге транспондау 

6. Оқушылардың музыкалық есту қабілетін дамыту үшін педагогикалық, 

ақпараттық-коммуникациялық, сандық технологияларды таңдау және барабар қолдану. 

 

                  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 
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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 изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание  закономерностей музыкального языка, основных  

элементов музыки и особенностей их взаимодействия; 

2. Обладать навыками интонирования и слухового анализа  звукорядов 

ладов, интервалов, аккордов от звука и в ладу; иметь навыки чтения с листа; 

3. Создавать благоприятную  образовательную  среду для развития 

творческих  способностей  обучающихся на основе приобщения к лучшим образцам 

мировой и отечественной  музыки;  

4. Конструировать образовательный процесс на основе знания 

закономерностей музыкального языка  в рамках обновленного содержания образования; 

5. Подбирать аккомпанемент к несложным вокальным мелодиям, 

транспонировать музыкальный материал в другие тональности 

6. Отбирать и адекватно применять педагогические, информационно-

коммуникационные, цифровые технологии для развития  музыкального слуха учащихся. 

 

 

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 studying the discipline the student will: 

1.Demonstrate knowledge of the basic elements of music and their interactions; 

2.Have the skills of intonation and auditory determination of scales, intervals, chords of 

sound and fret; have the skills of reading from a sheet; 

3.To create conditions for the development of creative abilities of students on the basis 

of familiarization with the best examples of world and domestic music;  

4.Apply this knowledge in the educational process of secondary school; 

5.To select the accompaniment to simple vocal melodies, to transpose the musical 

material into other keys 

6.Demonstrate competence in the use of ICT in the development of musical hearing of 

students. 

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 

 

 

Фольклорлық және эстрадалық ансамбль 
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Фольклорный и эстрадный ансамбль 

Folklore and variety ensemble 

"Фольклорлық және эстрадалық ансамбль" пәні музыкалық-орындаушылық 

цикліне жатады. Оны орындаушылық шеберліктің түрлі салаларында маманданған 

студенттер оқиды. 

Курстың мақсаты: ансамбльдік орындаушылық дағдыларын қалыптастыру.  

Курстың мазмұны. Пән ұжымдық музыкалық орындаушылық дағдыларын 

меңгеруге және мектепте фольклорлық және эстрадалық ансамбльдің жетекшісі ретінде 

жұмысқа дайындалуға ниет білдірген студенттерге арналған. Курста балалар вокалдық 

және аспаптық ұжымдармен жұмыс істеу әдістемесі, Музыка сабағында және сыныптан 

тыс жұмыста жұмыс істеу үшін репертуары оқытылады.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Ұжымдық музыкалық орындаушылық негіздерін; ұжымдық музыкалық 

орындаушылыққа қатысты негізгі ұғымдарды, терминдерді; вокалдық және аспаптық 

ансамбльдердің құрамын білуін көрсету;  

2. Ұжымдық музыкалық орындаушылық дағдыларын меңгеру;  

3. Музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен солисттердің сыныптан тыс 

музыкалық жұмысын және қызметін ұйымдастыру;  

4. Оқу үрдісінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық және музыкалық-

компьютерлік технологияларды қолдану; 

5. Шығармашылық ұжымдар үшін репертуарды өз бетінше таңдау; шығармаларды 

түсіндіру, аккомпанементті таңдау; 

6. Әлемдік және отандық музыканың үздік үлгілеріне баулу негізінде білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін жағдай жасау. 

 

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.  

Содержание курса. Дисциплина предназначена для студентов, желающих 

освоить навыки коллективного музыкального исполнительства и подготовиться к работе 

в качестве руководителя фольклорного и эстрадного ансамбля в школе. В курсе изучается 

методика работы с детскими вокальными и инструментальными коллективами, репертуар 

для работы на уроке музыки и во внеклассной работе.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание основ коллективного музыкального исполнительства;   

2. Обладать навыками  сотрудничества в процессе коллективного 

музыкального  исполнительства;  

3. Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру» 

4. Отбирать и адекватно применять педагогические, информационно-

коммуникационные, цифровые технологии для развития  музыкально-эстетических 

способностей  учащихся. 

5. Самостоятельно подбирать репертуар для творческих коллективов; 

интерпретировать произведения,  подбирать аккомпанемент; 

6. Проектировать коллаборативную образовательную среду для развития 

творческих  способностей  обучающихся на основе приобщения к лучшим образцам 

мировой и отечественной  музыки. 

 

The discipline "Folk and pop ensemble" refers to the disciplines of the musical and 

performing cycle. It is studied by students specializing in various fields of performing arts. 

The purpose of the course: the formation of skills of ensemble performance.  

Course content. The discipline is designed for students who want to learn the skills of 

collective musical performance and prepare for work as a leader of folk and pop ensemble in the 

school. The course examines the methods of work with children's vocal and instrumental 

groups, repertoire for work in music lessons and extracurricular activities. 
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As a result of studying the discipline the student will: 

1. To demonstrate knowledge of the basics of collective musical performance; basic 

concepts, terms relating to collective musical performance; composition of vocal and 

instrumental ensembles;  

2. Have the skills of collective musical performance;  

3. Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and 

creative groups and soloists;  

4. Apply modern information and communication, music and computer technologies in 

the educational process; 

5. To pick their own repertoire for creative teams; to interpret the works, to arrange an 

accompaniment; 

6. To create conditions for the development of creative abilities of students on the basis 

of familiarizing with the best examples of world and domestic music. 

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 

 

                Вокал сыныбы 

 Вокальный клас 

 Vocal class 

 «Вокал сыныбы» пәні музыкалық-орындаушылық цикліне жатады. Оны 

орындаушылық шеберліктің түрлі салаларында маманданған барлық студенттер оқиды. 

Бұл курстың мақсаты-әншілік мәдениетті қалыптастыру және мектепте 

вокалдық жұмысты жүзеге асыруға дайындық.   

Курстың мазмұны. Пән академиялық ән айту дағдыларын жетілдіруге мүдделі 

студенттерге арналған, Әлемдік және отандық вокалдық мәдениет құндылықтарын 

шығармашылық меңгеруге бағытталған және студенттерге қазіргі заманғы және 

классикалық репертуардың вокалдық шығармаларын орындауға мүмкіндік береді. 

Курста әртүрлі стильдегі, дәуірлердегі, ұлттық мектептердің, көркем 

бағыттардағы вокалдық музыканың типтік ерекшеліктері оқытылады. Студенттер 

Музыка сабағында және сыныптан тыс жұмыста жұмыс істеу үшін репертуарды және 

балалар дауысымен жұмыс істеу әдістемесін меңгереді.   

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

             1. Академиялық вокалдық орындаушылық саласында базалық білімдерін көрсету;  

2. Тиісті музыкалық мәнерлілік құралдарының көмегімен шығармалардың 

көркемдік мазмұнын ашу; түрлі жанрдағы вокалдық шығармаларды орындау дағдыларын 

меңгеру; 

3. Вокалдық педагогикалық және концерттік репертуармен өз бетінше жұмыс 

істей білу.  

4. Әлемдік және отандық музыканың үздік үлгілеріне баулу және балалар 

дауыстарымен жұмыстың қазіргі заманғы әдістемелерін қолдану негізінде білім 

алушылардың вокалдық қабілеттерін дамыту; 

5. Рухани жанғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сыныптан тыс 

тәрбие музыкалық жұмысын және музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен 

солисттердің қызметін ұйымдастыру» 

6. Вокалдық шығармалардың көркемдік-педагогикалық әлеуетіне өз көзқарасын 

дәлелдеу. 

7. Оқушылардың вокалдық қабілеттерін дамыту үшін педагогикалық, ақпараттық-

коммуникациялық, цифрлық технологияларды іріктеу және барабар қолдану. 
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Дисциплина «Вокальный класс» относится к дисциплинам музыкально-

исполнительского цикла. Ее изучают все студенты, специализирующиеся в различных 

областях исполнительского мастерства. 

Цель  данного курса – формирование певческой культуры и подготовка к 

осуществлению вокальной работы в школе.   

Содержание курса. Дисциплина предназначена для студентов, заинтересованных 

в совершенствовании навыков академического пения, ориентирует на творческое 

освоение ценностей мировой и отечественной вокальной культуры и дает возможность 

студентам исполнять вокальные произведения современного и классического репертуара. 

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.   

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать базовые знания в области  академического вокального 

исполнительства;  

2. Обладать навыками раскрытия  художественного содержания произведений с 

помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; исполнения  

вокальных произведений различных жанров; 

3. Иметь  навыки самостоятельной работы над вокальным педагогическим и 

концертным репертуаром.  

4. Развивать вокальные  способности  обучающихся на основе приобщения к 

лучшим образцам мировой и отечественной  музыки  и применения современных 

методик работы с детскими голосами; 

5. Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру» 

6. Аргументировать свою точку зрения на художественно-педагогический 

потенциал вокальных произведений. 

7. Отбирать и адекватно применять педагогические, информационно-

коммуникационные, цифровые технологии для развития  вокальных  способностей  

учащихся. 

 

Discipline "Vocal class" refers to the disciplines of the musical and performing cycle. 

It is studied by all students specializing in various fields of performing arts. 

The purpose of this course – the formation of singing culture and preparation for the 

implementation of vocal work at school.   

Course content. The discipline is designed for students interested in improving the 

skills of academic singing, focuses on the creative development of the values of world and 

domestic vocal culture and enables students to perform vocal works of modern and classical 

repertoire. 

The course examines the most typical features of vocal music of different styles, eras, 

national schools, art trends. Students learn repertoire for work at a music lesson and in 

extracurricular work and a technique of work with children's voices.   

As a result of studying the discipline the student will: 

1. To demonstrate the basic knowledge in the field of classical vocal performance;  

2. Possess the skills of disclosure of the artistic content of works with the help of 

appropriate means of musical expression; performance of vocal works of various genres; 

3. Have skills of independent work on vocal pedagogical and concert repertoire.  

4. To develop the vocal abilities of students on the basis of familiarization with the best 

examples of world and national music and the use of modern methods of working with 

children's voices; 

5. Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and 

creative groups and soloists in accordance with the national program " rukhani zhangyru» 

6. To argue his point of view on the artistic and pedagogical potential of vocal works; 

7. To select and adequately apply pedagogical, information and communication, digital 

technologies for development of vocal abilities of pupils. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites 

Музыка теориясы  

Теория музыки  

Theory of music  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Мектептегі жұмыс практикумы 

Практикум работы в школе  

Workshop at school 

 

 

 Қосымша музыкалық аспап  

Дополнительный музыкальный инструмент 

Additional musical instrument 

"Қосымша музыкалық аспап" пәні музыкалық-орындаушылық цикліне жатады. 

Оны орындаушылық шеберліктің түрлі салаларында маманданған студенттер оқиды. 

Мақсаты – фортепиано, домбыра, баян, аккордеон сияқты қосымша музыкалық 

аспапта ойнаудың негізгі дағдыларын үйрету. 

Курстың мазмұны. Пән оқушылардың әртүрлі жанрдағы және стильдегі 

музыкалық аспапта жоғары көркемдік орындаудағы кәсіби дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған. Пәнді оқу барысында оқушылардың музыкалық-эстетикалық дамуына, 

музыкалық ой-өрісін кеңейтуге, заманауи талаптарға сай музыкалық шеберлік пен 

дағдыларды қалыптастыруға, өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыруға және дамытуға, 

аспаптың мәнерлі мүмкіндіктерінің барлық байлығын меңгеруге көңіл бөлінеді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

            1. Таңдалған музыкалық аспапта орындаушылық саласында базалық білімдерін 

көрсету;  

2. Тиісті музыкалық мәнерлілік құралдарының көмегімен шығармалардың 

көркемдік мазмұнын ашу дағдысын меңгеру; 

3. Музыка сабағында және сыныптан тыс жұмыста жұмыс істеу үшін репертуарды 

өз бетінше таңдау дағдыларын көрсету; 

4. Оқушылардың педагогикалық және концерттік репертуармен дербес жұмысын 

ұйымдастыру. 

5 білім алушылардың орындаушылық дағдыларын дамыту үшін педагогикалық, 

ақпараттық-коммуникациялық, цифрлық технологияларды іріктеу және барабар қолдану; 

6 "Рухани жанғыру" жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сыныптан тыс 

музыкалық тәрбие жұмысын және музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен 

солисттердің қызметін ұйымдастыру» 

7. Әрбір білім алушының жеке қабілеттерін ескере отырып, жеке даму 

траекториясын анықтау. 

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. Дисциплина направлена на формирование у учащихся 

профессиональных навыков высокохудожественного исполнения на музыкальном 

инструменте произведений различных жанров и стилей. При изучении дисциплины 

основное внимание уделяется музыкально-эстетическому развитию учащихся; 

расширению музыкального кругозора; формированию музыкальных умений и навыков 

согласно современным требованиям; формированию и развитию навыков 

самостоятельной работы; овладению всем богатством выразительных возможностей 

инструмента. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать  базовые знания в области исполнительства на избранном 

музыкальном инструменте;  
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2. Обладать навыками раскрытия  художественного содержания произведений с 

помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; 

3. Демонстрировать навыки самостоятельного  подбора репертуара для работы на 

уроке музыки  и во внеклассной работе; 

4. Организовывать  самостоятельную работу  учащихся  над педагогическим и 

концертным репертуаром. 

5 Отбирать и адекватно применять педагогические, информационно-

коммуникационные, цифровые технологии для развития исполнительских навыков 
обучающихся; 

6  Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру» 

7. Определять индивидуальную траекторию развития каждого обучающегося с 

учетом его индивидуальных способностей. 

 

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. 

Course content. The discipline is aimed at the formation of students ' professional 

skills of highly artistic performance of works of various genres and styles on a musical 

instrument. In the study of the discipline focuses on the musical and aesthetic development of 

students; expansion of musical horizons; formation of musical skills according to modern 

requirements; formation and development of skills of independent work; mastery of all the 

richness of expressive possibilities of the instrument. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate basic knowledge in the field of performing on your chosen musical 

instrument;  

2. Possess the skills of disclosure of the artistic content of works with the help of 

appropriate means of musical expression; 

3. Demonstrate skills of independent selection of repertoire for work at a music lesson 

and in extracurricular work; 

4. To organize independent work of pupils on pedagogical and concert repertoire. 

5 to Select and adequately apply pedagogical, information and communication, digital 

technologies for the development of students ' performing skills; 

6 to Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and 

creative groups and soloists in accordance with the national program " rukhani zhangyru» 

7. Determine the individual trajectory of development of each student, taking into 

account his individual abilities. 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites 

Музыка теориясы 

                Теория музыки 

                Theory of music 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

Гармония (ағылшын тілінде)  

Гармония (на английском языке)  

Harmony  (in English language)  

"Гармония" пәні музыкалық-теориялық пәндерге жатады. Оны музыкалық білім 

берудің теориясы мен тәжірибесінің әр түрлі салаларында маманданған студенттер 

оқиды. 
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Курстың мақсаты: студенттерді музыкалық ойлаудың терең заңдылықтарын 

түсінуге, музыкалық форманың негізі ретінде тоналды-гармониялық дамудың 

ерекшеліктерін түсінуге үйрету.  

Пән музыканың маңызды мәнерлі құралдарының бірі ретінде үйлесім туралы, 

музыкалық форманың негізі ретінде тоналды-гармониялық дамудың ерекшеліктері 

туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Курстың негізгі мақсаты-студенттерді 

үйлесім заңдылықтары мен ережелері негізінде күрделі емес вокалдық әуендерге 

аккомпанементті таңдауға үйрету.Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: 

гармония; үндестік; аккорд; үндестік және оның үндеулері; нонаккорд; әуеннің үйлесуі; 

аккорд орнын ауыстыру; бас үйлесімі; терция секірісі; каденция; каданс 

квартсексстаккорд; басты сау секстаккордтар; екі секстаккордтарды біріктіру; өтетін 

және қосымша квартсекстаккордтарды; өтетін терцквартаккорд; доминантнонаккорд; 

енгізу септаккорд; субдоминантсептаккорд; Қос доминант; ауытқу; модуляция. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Музыканың маңызды мәнерлі құралдарының бірі ретінде үйлесім туралы 

білімдерді көрсету; 

2. Гармоникалық талдау дағдыларын меңгеру; 

3. Әдемі және табиғи дауыс беру негізінде әуенді үйлестіруді жүзеге асыру; 

4. Өткен гармониялық құралдарды пайдалана отырып шағын шығармаларды 

шығару; 

5. Әлемдік және отандық музыканың үздік үлгілеріне баулу негізінде білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін жағдай жасау; 

6. кәсіби коммуникацияны ағылшын тілінде жүзеге асыру. 

 

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.  

Дисциплина направлена на формирование представлений о гармонии как об 

одном из важнейших выразительных средств музыки, об особенностях тонально-

гармонического развития как основы музыкальной формы. Основная цель курса – 

научить студентов подбирать аккомпанемент к несложным вокальным мелодиям на 

основе правил и закономерностей гармонии.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 изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать базовые знания о гармонии как одном из важнейших 

выразительных средств музыки; 

2. Обладать навыками гармонического анализа; 

3. Осуществлять гармонизацию мелодии на основе  красивого и естественного 

голосоведения; 

4. Демонстрировать креативный подход  в процессе сочинения небольших 

произведений с использованием пройденных гармонических средств; 

5. Создавать благоприятную  обучающую среду для развития творческих  

способностей обучающихся на основе приобщения к лучшим образцам мировой и 

отечественной  музыки; 

6. Осуществлять профессиональную коммуникацию на английском языке. 

 

Discipline "Harmony" refers to the musical-theoretical disciplines. It is studied by 

students specializing in various fields of theory and practice of music education. 
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The purpose of the course: to teach students to understand the underlying laws of 

musical thinking, to understand the features of the tonal-harmonic development as the basis of 

the musical form.  

The discipline is aimed at the formation of ideas about harmony as one of the most 

important means of expression of music, about the features of the tonal-harmonic development 

as the basis of the musical form. The main goal of the course is to teach students to choose 

accompaniment to simple vocal melodies based on the rules and regularities of harmony.The 

course content includes the following sections: harmony; consonance; a chord; a triad and its 

treatment; nonacid; harmonization of melodies; move the chord; harmonization of the bass; 

racing notes; cadences; kazanovy cardexternal; sexmachine major triads; the connection of the 

two textconv; passing and auxiliary six-four chords; passing the four-three chord; 

dominantnykh; introductory seventh chord; abdominothoracic; double dominant; deviation; 

modulation. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate knowledge of harmony as one of the most important expressive means 

of music; 

2. Have the skills of harmonic analysis; 

3. To harmonize the melody on the basis of beautiful and natural voice; 

4. To compose small works using the passed harmonic means; 

5. To create conditions for the development of creative abilities of students on the basis 

of familiarization with the best examples of world and domestic music; 

6. Тo carry out professional communication in English. 

 

 

 

 

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.     

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1.Музыкалық бейнені жасау үшін негізгі құралдарды білу; 

2.Музыканы ерекше тіл ретінде түсіну қабілетін көрсету; 

3. Әуенге аккомпанементті таңдау дағдысына ие болу; 
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4.Өзіндік музыкалық композицияларды жасауға шығармашылық қабілеттерін 

іске асыру; 

5.Әлемдік және отандық музыканың үздік үлгілеріне баулу негізінде білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін жағдай жасау; 

6.  Оқушылардың музыка туралы жалпыадамзаттық құбылыс ретінде, оның адам 

өміріндегі маңыздылығы мен рөлі, оның басқа өнер түрлері арасындағы орны, музыка 

арқылы коммуникация түрлері туралы түсініктерін қалыптастыру. 

 

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 изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать  базовые знания  об основных средствах музыкальной 

выразительности и их роли в  создании музыкального образа; 

2.Обладать навыками подбора  аккомпанемента к мелодии; 

3.Демонстрировать креативный подход  в процессе создания собственных 

музыкальных композиций; 

4. Создавать условия для развития творческих  способностей обучающихся на 

основе приобщения к лучшим образцам мировой и отечественной  музыки; 

5. Осуществлять формирование у  учащихся представления о музыке как о 

востребованном общечеловеческом явлении, о ее значимости и роли в жизни людей, ее 

месте среди других видах искусства,  о формах коммуникации посредством музыки. 

6. Создавать благоприятную  обучающую среду для развития творческих  

способностей обучающихся. 

 

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 studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate basic knowledge of the main means of musical expression and their role 

in creating a musical image; 

2. Have skills of selection of accompaniment to the melody; 

3.  Demonstrate creativity in the process of creating your own music; 

4. To create conditions for the development of creative abilities of students on the basis 

of familiarization with the best examples of world and national music; 

5. To carry out the formation of students ' ideas about music as a popular universal 

phenomenon, its importance and role in people's lives, its place among other arts, forms of 

communication through music. 

6. To create a favorable learning environment for the development of creative abilities 

of students 
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Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites 

Музыка теориясы 

Теория музыки 

Theory of music 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

 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. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1.Таңдалған музыкалық аспапта орындаушылық саласында базалық білімдерін 

көрсету;  

2. Тиісті музыкалық мәнерлілік құралдарының көмегімен шығармалардың 

көркемдік мазмұнын ашу дағдысын меңгеру; 

3.Музыка сабағында және сыныптан тыс жұмыста жұмыс істеу үшін 

репертуарды өз бетінше таңдау дағдыларын көрсету; 

4.Оқушылардың педагогикалық және концерттік репертуармен дербес жұмысын 

ұйымдастыру. 

5.Білім алушылардың орындаушылық дағдыларын дамыту үшін педагогикалық, 

ақпараттық-коммуникациялық, цифрлық технологияларды таңдау және барабар қолдану; 

6.Рухани жанғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сыныптан тыс 

тәрбие музыкалық жұмысын және музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен 

солисттердің қызметін ұйымдастыру» 

7. Әрбір білім алушының жеке қабілеттерін ескере отырып, жеке даму 

траекториясын анықтау 

 

Дисциплина «Дополнительный музыкальный инструмент 1» относится к 

дисциплинам музыкально-исполнительского цикла. Ее изучают студенты, 

специализирующиеся в различных областях исполнительского мастерства. 

Цель – совершенствование  основных навыков игры на выбранном 

дополнительном музыкальном инструменте – фортепиано, домбре, баяне, аккордеоне, 

гитаре, духовых инструментах, синтезаторе, позволяющих 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. 
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 В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1.Демонстрировать  базовые знания в области исполнительства на избранном 

музыкальном инструменте;  

2. Обладать навыками раскрытия  художественного содержания произведений с 

помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; 

3.Демонстрировать навыки самостоятельного  подбора репертуара для работы 

на уроке музыки  и во внеклассной работе; 

4.Организовывать  самостоятельную работу  учащихся  над педагогическим и 

концертным репертуаром. 

5.Отбирать и адекватно применять педагогические, информационно-

коммуникационные, цифровые технологии для развития исполнительских навыков 
обучающихся; 

6.Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру» 

7. Определять индивидуальную траекторию развития каждого обучающегося с 

учетом его индивидуальных способностей. 

 

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 studying the discipline the student will: 

1.Demonstrate basic knowledge in the field of performing on your chosen musical 

instrument;  

2. Possess the skills of disclosure of the artistic content of works with the help of 

appropriate means of musical expression; 

3.Demonstrate skills of independent selection of repertoire for work at a music lesson 

and in extracurricular work; 

4.To organize independent work of pupils on pedagogical and concert repertoire. 

5.To select and adequately apply pedagogical, information and communication, digital 

technologies for the development of students ' performing skills; 

6.Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and 

creative groups and soloists in accordance with the national program " rukhani zhangyru» 

7. Determine the individual trajectory of development of each student, taking into 

account his individual abilities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites 

Қосымша музыкалық аспап  

Дополнительный музыкальный инструмент  

Additional musical instrument  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 
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Орындаушылық шеберлік  

Исполнительское мастерство  

Mastery  

Орындаушылық шеберлік  пәні музыкалық – орындаушылық жүйеге жатады. 

Студенттер әр түрлі  мамандықта орындаушылық шеберлікті игереді. 

 Курстың негізгі мақсаты-болашақ музыка мұғалімінің кәсіби дайындығы, оның 

музыкалық аспапта ойнау әдістері мен тәсілдерін үйрету және хорды басқару. 

Курстың мазмұны. Курс Аспаптық орындаушылық және хорды дирижерлау 

саласындағы болашақ музыка мұғалімінің музыкалық-орындаушылық дағдыларын 

жетілдіруге, музыкалық шығарманың идеялық–көркемдік құндылығын, оның 

фактуралық – стилистикалық ерекшеліктері мен ерекшелігін бере білуге, педагогикалық 

және концерттік репертуармен өзіндік жұмыс істеуге бағытталған. 

Курсты өту нәтижесінде білім алушы:  

 

1.Музыкалық-орындаушылық дағдыларды меңгеруін көрсету: музыкалық аспапта 

ойнау және хор дирижерлау;  

2. Әр түрлі стильдегі, дәуірдегі, ұлттық мектептердің, көркем бағыттардағы 

аспаптық және хор музыкасының ең типтік ерекшеліктерін анықтау 

3. Тиісті музыкалық мәнерлілік құралдары арқылы шығармалардың көркемдік 

мазмұнын аша білу; 

4. Рухани жанғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сыныптан тыс 

тәрбие музыкалық жұмысын және музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен 

солисттердің қызметін ұйымдастыру»; 

5. Орындалатын шығармалардың көркемдік-педагогикалық әлеуетіне өз 

көзқарасын дәлелдеу; 

6.  Орындалатын шығармалар туралы аннотацияларды, әңгімелесулерді, 

хабарламаларды құрастыру кезінде креативтілік және дербестік көрсету. 

 

 Исполнительское мастерство -  дисциплина музыкально-исполнительского 

цикла. Его 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 управления хором. 

Содержание курса. Курс направлен на совершенствование музыкально-

исполнительских навыков будущего учителя музыки в области инструментального 

исполнительства и хорового дирижирования, его умения передавать идейно–

художественную ценность музыкального произведения, его фактурно – стилистические 

особенности и специфику; навыков самостоятельной работы над педагогическим и 

концертным репертуаром. 

В результате прохождения курса обучающийся будет:  

1.Демонстрировать владение музыкально-исполнительскими навыками: игры на 

музыкальном инструменте и  хорового дирижирования;  

2. Определять наиболее типичные черты  инструментальной и хоровой музыки 

разных стилей, эпох, национальных школ, художественных направлений 

3. Обладать умением раскрыть художественное содержание произведений с 

помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; 

4. Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру»; 

5. Аргументировать свою точку зрения на художественно-педагогический 

потенциал исполняемых произведений; 

6.  Проявлять креативность и самостоятельность при составлении аннотаций, 

бесед, сообщений  об исполняемых произведениях. 
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 Mastery is the discipline of music and the performing cycle. It is necessary for 

students, specializing in different areas of mastery. 

The main purpose of the course is professional training of the future music teacher, 

teaching his methods and techniques of playing a musical instrument and choir management. 

Course content. The course is aimed at improving the musical and performing skills of 

the future music teacher in the field of instrumental performance and choral conducting, his 

ability to convey the ideological and artistic value of a musical work, its texture and stylistic 

features and specifics; skills of independent work on pedagogical and concert repertoire. 

As a result of the course the student will be:  

1.Demonstrate mastery of musical and performing skills: playing a musical instrument 

and choral conducting;  

2. Identify the most typical features of instrumental and choral music of different 

styles, eras, national schools, art directions 

3. Have the ability to reveal the artistic content of works with the help of appropriate 

means of musical expression; 

4. Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and 

creative groups and soloists  

5. To determine the artistic and pedagogical potential of the performed works; 

6.  Independently make annotations, conversations, messages about the performed 

works. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites 
Орындаушылық дайындық модулі 2 

Модуль исполнительской подготовки 2  

     Performance Training Module 2 

      Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

      Музыка мұғалімінің хорды дирижирлеу дайындығы 

      Дирижерско-хоровая подготовка учителя музыки 

      Music  teacher conductor and choir training 

      Музыка мұғалімінің аспаптық дайындығы 

      Инструментальная подготовка учителя музыки 

 Music  teacher instrumental  training 

 

               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 – студенттердің музыкалық-тарихи ойлауын 

қалыптастыру, олардың әлеуметтік-тарихи үрдіспен тығыз байланысты біртұтас, тарихи 

дамушы құбылыс ретінде Музыкалық өнер туралы түсініктерін қалыптастыру. әлемдік 

классиканың өткен және қазіргі композиторларының шығармашылық мұрасының 

құбылыстарын тарихи-хронологиялық тәртіпте зерттеу.  

Пән студенттердің музыкалық-тарихи ойлауын қалыптастыруға, олардың 

әлеуметтік-тарихи үрдіспен тығыз байланысты біртұтас, тарихи даму құбылысы ретінде 

Музыкалық өнер туралы түсініктерін қалыптастыруға бағытталған.  

Курс әлемдік классиканың өткен және қазіргі заман композиторларының 

шығармашылық мұрасының құбылыстарын тарихи-хронологиялық тәртіпте зерттеуге 

бағытталған. Орта ғасырдағы музыкалық өнер. Қайта өрлеу дәуірінің музыкалық 

мәдениеті. Батыс-еуропалық музыка 17-18 ғасырлардағы: опера өнері, аспаптық музыка, 

веналық классицизм. Музыкадағы Романтизм. Орыс музыкасында Реализм. Итальяндық 

опера веризмі. Француз импрессионизмі. Скандинавия елдерінің музыкасы. Музыкадағы 

модернистік бағыттар. Эстрадалық музыка. Балалар мен жасөспірімдерге арналған 

музыка. 

Курсты өту нәтижесінде білім алушы: 

             1. Әлемдік музыкалық мәдениеттің даму үрдістеріне бағдарлану. 
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2. Танытуға ашықтық, мәдени әртүрлілікті, толеранттылық, басқа нанымдарға, 

көзқарастарға, әлем мен салттары; 

3. Әлемдік классика шығармаларының педагогикалық әлеуеті тұрғысынан талдау 

дағдыларын меңгеру; 

4. Жастар арасында маңызды музыканы насихаттауға бағытталған ағартушылық 

қызметті ұйымдастыру.  

5.Оқушылардың музыка туралы жалпыадамзаттық құбылыс ретінде, оның адам 

өміріндегі маңыздылығы мен рөлі, оның басқа өнер түрлері арасындағы орны, музыка 

арқылы байланыс түрлері туралы түсініктерін қалыптастыру. 

6. Музыкалық-тарихи процесс саласындағы проблемаларды түсіну үшін қажетті 

ақпаратты өз бетінше таңдау. 

 

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 – формирование музыкально-исторического мышления 

студентов, их представления о музыкальном искусстве как о целостном, исторически 

развивающемся явлении, неразрывно связанном с социально-историческим процессом. 

изучение в историко-хронологическом порядке явлений творческого наследия 

композиторов мировой классики прошлого и современности.  

Дисциплина направлена на формирование музыкально-исторического 

мышления студентов, их представления о музыкальном искусстве как о целостном, 

исторически развивающемся явлении, неразрывно связанном с социально-историческим 

процессом.  

Курс направлен на изучение в историко-хронологическом порядке явлений 

творческого наследия композиторов мировой классики прошлого и современности Он  

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 обучающийся будет: 

1. Ориентироваться в тенденциях развития мировой музыкальной культуры. 

2. Проявлять открытость к культурному многообразию, толерантность к другим 

убеждениям, взглядам на мир и обычаям; 

3. Обладать навыками анализа произведений мировой классики с точки зрения 

их педагогического потенциала; 

4. Организовывать просветительскую деятельность, направленную на 

пропаганду серьезной музыки среди молодежи.  

5.Формировать у  учащихся представление  о музыке как о востребованном 

общечеловеческом явлении, о ее значимости и роли в жизни людей, ее месте среди 

других видах искусства,  о формах коммуникации посредством музыки. 

6. Самостоятельно отбирать информацию, необходимую для осмысления 

проблем в области  музыкально-исторического процесса. 

 

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 purpose of the course – the formation of musical and historical thinking of 

students, their ideas about the art of music as a holistic, historically developing phenomenon, 

inextricably linked to the socio-historical process. the study in historical and chronological order 

of the phenomena of the creative heritage of composers of the world classics of the past and 

present.  
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The discipline is aimed at the formation of musical and historical thinking of students, 

their ideas about the art of music as a holistic, historically developing phenomenon, inextricably 

linked to the socio-historical process.  

The course is aimed at studying in historical and chronological order the phenomena 

of the creative heritage of composers of the world classics of the past and the present. It includes 

the following sections: the Musical art of antiquity. Musical art of the middle ages. Musical 

culture of the Renaissance. Western European music of 17-18 centuries: Opera art, instrumental 

music, Viennese classicism. Romanticism in music. Realism in Russian music. Italian operatic 

verismo. French impressionism. The music of the Scandinavian countries. Music of 20-21st 

century modernism in music. Pop music. Music for children and youth. 

As a result of completion of the course the student will be: 

1. To be guided in tendencies of development of world musical culture. 

2. Show openness to cultural diversity, tolerance to other beliefs, world views and 

customs; 

3. Have the skills to analyze the works of world classics in terms of their pedagogical 

potential; 

4. Organize educational activities aimed at promoting serious music among young 

people.  

5.To form students ' idea of music as a popular universal phenomenon, its importance 

and role in people's lives, its place among other forms of art, forms of communication through 

music. 

6. Independently select the information necessary for understanding the problems in 

the field of musical and historical process. 

 

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  

Бұл курстың мақсаты: студенттердің музыкалық-тарихи ойлауын қалыптастыру. 

Пән студенттердің шетел композиторларының шығармашылығы туралы 

түсініктерін қалыптастыруға бағытталған. Курсты оқу барысында студенттер музыкалық 

тілдің мазмұны мен ерекшеліктерін, шетел композиторларының музыкалық 

шығармаларының жанрлық-стильдік ерекшеліктерін анықтауды, оларға көркемдік-

эстетикалық баға беруді үйренеді; клавирмен, партитурамен, анықтамалық музыкалық 

әдебиетпен жұмыс істеу, әр түрлі дереккөздерді оқу негізінде материалдарды жинақтау, 

аудиторияның алдында баяндама жасау дағдыларын меңгереді. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Батыс Еуропа 

композиторларының шығармашылығы.  Орыс классикалық музыкасы 18-20 ғғ.басы. 

Курсты өту нәтижесінде студент: 

1.  Шетелдік музыкалық әдебиет саласындағы базалық білімдерін көрсету;  

             2. Мәдени әртүрлілікке ашықтық, басқа наным-сенімдерге, дүниетаным мен әдет-

ғұрыптарға шыдамдылық көрсету; 

3.  Шетелдік композиторлар шығармаларының педагогикалық әлеуетіне өз 

көзқарасын дәлелдеу;  
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4. Жастар арасында маңызды музыканы танымал етуге бағытталған ағартушылық 

іс-шараларды ұйымдастырыңыз.  

5.To студенттерде музыка туралы танымал әмбебап құбылыс, оның адам 

өміріндегі маңызы мен рөлі, оның басқа өнер түрлері арасындағы орны, музыка арқылы 

қарым-қатынас түрлері туралы түсінік қалыптастыру. 

6. Музыкалық мәдениет саласындағы мәселелерді түсіну үшін қажетті ақпаратты 

өзіңіз таңдаңыз. 

 

Цель данного курса: формирование музыкально-исторического мышления 

студентов. 

Дисциплина направлена на формирование представлений студентов о 

творчестве зарубежных композиторов. В ходе изучения курса студенты учатся 

определять содержание и особенности музыкального языка, жанрово-стилевые 

особенности музыкальных произведений зарубежных композиторов, давать им 

художественно-эстетическую оценку; приобретают навыки работы с клавиром, 

партитурой, справочной музыкальной литературой, обобщения материала на основе 

изучения разных источников, выступления перед аудиторией с докладами. 

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 обучающийся будет: 

1.  Демонстрировать базовые знания в области  зарубежной музыкальной 

литературы;  

2. Проявлять открытость к культурному многообразию, толерантность к другим 

убеждениям, взглядам на мир и обычаям; 

3.  Аргументировать свою точку зрения на педагогический потенциал 

произведений зарубежных композиторов;  

4. Организовывать просветительскую деятельность, направленную на 

пропаганду серьезной музыки среди молодежи.  

5.Формировать у  учащихся представление  о музыке как о востребованном 

общечеловеческом явлении, о ее значимости и роли в жизни людей, ее месте среди 

других видах искусства,  о формах коммуникации посредством музыки. 

6. Самостоятельно отбирать информацию, необходимую для осмысления 

проблем в области музыкальной культуры. 

 

The purpose of this course: the formation of musical and historical thinking of 

students. 

The discipline is aimed at the formation of students ' ideas about the work of foreign 

composers. During the course, students learn to determine the content and features of the 

musical language, genre and style features of musical works by foreign composers, give them 

artistic and aesthetic assessment; acquire skills of working with the clavier, score, reference 

musical literature, generalization of the material based on the study of different sources, 

performances in front of the audience with reports. 

The content of the course includes the following sections: Works of Western European 

composers.  Russian classical music 18 - beginning of 20 century Music literature of 20th-21st 

century. 

As a result of completion of the course the student will be: 

1.  Demonstrate basic knowledge in the field of foreign musical literature;  

             2. Be open to cultural diversity and tolerant of other beliefs, worldviews and customs; 

3.  To argue his point of view on the pedagogical potential of the works of foreign 

composers;  

4. Organize educational activities aimed at promoting serious music among young 

people.  

5.To to form students ' idea of music as a popular universal phenomenon, its importance 

and role in people's lives, its place among other arts, forms of communication through music. 

6. Independently select the information necessary to understand the problems in the 

field of musical culture. 
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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 

 

 

Эстрадалық ән айту 

Эстрадное пение 

Variety singing 

"Эстрадалық ән айту" курсының мақсаты - студенттерді эстрадалық мәнерде ән 

айтуға үйрету.  

Курстың мазмұны. Пән Modul minor құрамдас бөлігі болып табылады. Оны 

зерттеу студенттерге әлемдік және отандық эстрадалық өнер саласындағы үздік 

жетістіктерді меңгеруге мүмкіндік береді. Курста танымал музыканың түрлі жанрларына 

тән арнайы тәсілдерді меңгеру дағдылары қалыптасады; фонограммамен, микрофонмен, 

вокалды – күшейткіш аппаратурамен және т. б. жұмыс істеу дағдылары қалыптасады. 

Курсты өту нәтижесінде білім алушы:: 

1. Эстрадалық орындаушылық саласында базалық білімін көрсету; 

2. Дұрыс тыныс алу, регистрлерді оңтайлы пайдалану және артикуляциялық 

аппарат жұмысын саналы реттеу негізінде ән айту дауысын қалыптастыру дағдысын 

меңгеру; 

3.Фортепианода фонограммамен және өзінің аккомпанементімен эстрадалық-

орындаушылық қызметті жүзеге асыру; 

4.Рухани жанғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сыныптан тыс 

тәрбие музыкалық жұмысын және музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен 

солисттердің қызметін ұйымдастыру»; 

5. Эстрадалық-орындаушылық қызметті жүзеге асыру үшін педагогикалық, 

ақпараттық-коммуникациялық, цифрлық технологияларды іріктеу және барабар қолдану; 

6 шығармашылық ұжымдар үшін репертуарды өз бетінше таңдау; 

шығармаларды түсіндіру, аккомпанементті таңдау; 

7. Эстрадалық музыканың үздік үлгілеріне баулу негізінде оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолайлы оқыту ортасын құру. 

 

Цель курса «Эстрадное пение» - обучение студентов пению в эстрадной манере.  

Содержание курса. Дисциплина является составной частью Modul minor. Ее 

изучение предоставляет студентам возможность освоения лучших достижений в области 

мирового и отечественного эстрадного искусства. В курсе формируются навыки 

овладения специфическими приемами, характерными для различных жанров популярной 

музыки; навыки работы с фонограммой, микрофоном, вокально – усилительной 

аппаратурой и т.д. 

В результате прохождения курса обучающийся будет:: 

1. Демонстрировать базовые знания в области эстрадного  исполнительства; 

2. Обладать навыками певческого голосообразования на основе правильного 

дыхания, оптимального использования регистров и сознательного регулирования работы 

артикуляционного аппарата; 

3.Осуществлять эстрадно-исполнительскую деятельность под фонограмму и  

под  собственный аккомпанемент на фортепиано; 

4.Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру»; 
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5. Отбирать и адекватно применять педагогические, информационно-

коммуникационные, цифровые технологии для осуществления эстрадно-

исполнительской  деятельности; 

6  Самостоятельно подбирать репертуар для творческих коллективов; 

интерпретировать произведения,  подбирать аккомпанемент; 

7. Создавать благоприятную  обучающую среду для развития творческих  

способностей  обучающихся на основе приобщения к лучшим образцам эстрадной  

музыки. 

 

The purpose of the course "Pop singing" - teaching students to sing in a variety 

manner.  

Course content. Discipline is an integral part of Modul minor. Its study provides 

students with the opportunity to master the best achievements in the field of world and domestic 

pop art. Aware of formed skills of mastering the specific techniques typical of different genres 

of popular music; skills of work with the soundtrack, a microphone, a vocal – amplifying 

equipment, etc. 

As a result of completion of the course the student will be:: 

1. Demonstrate basic knowledge in the field of pop performance; 

2. Have the skills of singing voice formation based on proper breathing, optimal use of 

registers and conscious regulation of the articulation apparatus; 

3.To carry out a variety of performing activities under the track and to his own 

accompaniment on the piano; 

4.Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and 

creative groups and soloists in accordance with the national program " rukhani zhangyru»; 

5. To select and adequately apply pedagogical, information and communication, 

digital technologies for performing activities; 

6 to pick their Own repertoire for creative teams; to interpret the works, to arrange an 

accompaniment; 

7. Create a favorable learning environment for the development of creative abilities of 

students on the basis of familiarization with the best examples of pop music. 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Орындаушылық дайындық негіздері 2  

Основы исполнительской подготовки 2  

The basics of performance training 2 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе. 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

 

Қазақ музыка фольклоры 

Казахский музыкальный фольклор 

Kazakh folk music 

 Курстың мақсаты - болашақ мамандардың этнография және фольклор туралы 

түсініктерін қалыптастыру, музыкалық этнография және фольклор саласындағы ең 

танымал шығармаларды оқу. 

Курста музыкалық фольклор ерекшелігі, қазақ фольклорының негізгі жанрлары 

және оның тәрбиелік мүмкіндіктері қарастырылады. Курстың мазмұны келесі 

бөлімдерден тұрады: музыкалық фольклор – ғасырлар бойы қазақ халқы құрған көркем 

шығармалардың мәдени және рухани қазынасы. Фольклор ұғымының мәні. Музыкалық 

фольклор және оның негізгі ерекшеліктері. Қазақ халық музыкалық фольклорының 

этнограф-зерттеушілері. Халық әндері мәдениеті, сондай-ақ фольклорлық жанрлар. 

Айтыс-музыкалық-поэтикалық жарыс. Қазақ халқының музыкалық – эпикалық 

дәстүрлері – жыр, толғау, терме, желдірме. 

Курсты өту нәтижесінде білім алушы: 



 

40 
 

1.Қазақ музыкалық фольклорының ерекшеліктері және осы мәселелерді 

музыкатану; қазақ музыкалық фольклорының негізгі даму кезеңдері, жанрлық және 

стильдік ерекшеліктері; фольклордың негізгі белгілері туралы негізгі білімді көрсету; 

2.Қазақ фольклор музыкасының шығармаларын есту арқылы анықтау және 

оларды талдау дағдысын меңгеру. 

3.Оқушылардың музыка туралы жалпыадамзаттық құбылыс ретінде, оның адам 

өміріндегі маңыздылығы мен рөлі, оның басқа өнер түрлері арасындағы орны, музыка 

арқылы байланыс түрлері туралы түсініктерін қалыптастыру. 

4.Отандық музыканың үздік үлгілеріне баулу негізінде оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолайлы оқыту ортасын құру ; 

5.Музыкалық шығармалардың педагогикалық әлеуетіне өз көзқарасын дәлелдеу; 

6. Ақпаратты өз бетінше іздеу дағдыларына ие болу. 

7.Рухани жаңғыру "жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес тұлғаның 

жалпыұлттық және адамгершілік құндылықтарын көрсету» 

 

Цель курса - формирование у будущих специалистов понятия об этнографии и 

фольклоре, изучение наиболее известных произведений из области музыкальной 

этнографии и фольклора. 

В курсе рассматривается специфика музыкального фольклора, основные жанры 

казахского фольклора и его воспитательные возможности. Содержание курса включает в 

себя следующие разделы: Музыкальный фольклор – культурная и духовная 

сокровищница художественных произведений в течение веков, создаваемая казахским 

народом. Смысл понятия фольклор. Музыкальный фольклор и его основные особенности. 

Исследователи-этнографы казахского народного музыкального фольклора. Культура 

народной песни, а также фольклорные жанры. Айтыс – музыкально-поэтическое 

соревнование. Музыкально-эпические традиции казахского народа – жыр, толгау, терме, 

желдирме. 

В результате прохождения курса обучающийся будет: 

1.Демонстрировать базовые знания об особенностях казахского музыкального 

фольклора и осмыслении этих вопросов  в музыковедении; основных периодах развития,  

жанровых и стилевых особенностях казахского музыкального фольклора; основных 

признаках фольклора; 

2.Обладать навыками    определения на слух произведений казахской 

фольклорной музыки и их анализа. 

3.Формировать у  учащихся представление  о музыке как о востребованном 

общечеловеческом явлении, о ее значимости и роли в жизни людей, ее месте среди 

других видах искусства,  о формах коммуникации посредством музыки. 

4.Создавать благоприятную  обучающую среду для  развития творческих  

способностей  обучающихся на основе приобщения к лучшим образцам отечественной  

музыки ; 

5.Аргументировать свою точку зрения  на педагогический потенциал 

музыкальных произведений; 

6. Обладать навыками самостоятельного поиска информации. 

7.Транслировать общенациональные и нравственные ценности личности в 

соответствии с общегосударственной программой «Рухани жаңғыру» 

 

 The purpose of the course - the formation of future specialists of the concept of 

Ethnography and folklore, the study of the most famous works of musical Ethnography and 

folklore. 

 The course examines the specifics of musical folklore, the main genres of Kazakh 

folklore and its educational opportunities. The content of the course includes the following 

sections: Musical folklore – cultural and spiritual Treasury of works of art for centuries, created 

by the Kazakh people. The meaning of folklore. Musical folklore and its main features. 

Researchers-ethnographers of Kazakh folk music. Culture of folk songs, as well as folklore 
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genres. Aitys is a musical and poetic competition. The musical epic tradition of the Kazakh 

people – Zhyr, tolgau, Terme, galderma. 

As a result of completion of the course the student will be: 

1.To demonstrate basic knowledge about the features of the Kazakh musical folklore 

and understanding of these issues in musicology; the main periods of development, genre and 

style features of the Kazakh musical folklore; the main features of folklore; 

2.Have the skills to determine by ear the works of Kazakh folk music and their analysis. 

3.To form students ' idea of music as a popular universal phenomenon, its importance 

and role in people's lives, its place among other forms of art, forms of communication through 

music. 

4.Create a favorable learning environment for the development of creative abilities of 

students on the basis of familiarization with the best examples of Russian music ; 

5.To argue his point of view on the pedagogical potential of musical works; 

6. Have the skills to independently search for information. 

7. To broadcast national and moral values of the individual in accordance with the state 

programme "Ruhani air» 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты 

Музыка теориясы  

Теория музыки  

Theory of music  

Постреквизиттер / Постреквизиты 

«Қазақ музыкасының тарихы». 

«История казахской музыки». 

History of the Kazakh music 

 

 

Синтезаторда ойнаудың технологиясы 

Технология игры на синтезаторе 

Technology of playing the keyboards 

Курстың мақсаты: студенттердің синтезаторда ойнауын меңгеру.   

Курстың мазмұны. Бұл пән Modul minor-ға кіреді. Оны зерттеу студенттерге 

YAMAHA, KORG синтезаторлары сияқты заманауи электронды музыкалық аспаптарды 

меңгеруге мүмкіндік береді. Курста музыкадағы мектеп бағдарламасының әуендері, 

аккомпанементтері, әндері мен музыкалық шығармаларын тыңдау арқылы таңдау жүзеге 

асырылады.  

Курсты өту нәтижесінде білім алушы:         

1. Синтезатордың құрылысы, түрлері және мүмкіндіктері туралы, оны педагог-

музыкант қызметінде пайдалану туралы білімді көрсету;  

2. Синтезаторда ойнаудың музыкалық-орындаушылық дағдыларын меңгеру; 

3. Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін ақпараттық-коммуникациялық, цифрлық 

технологияларды таңдау және барабар қолдану; 

4.  Заманауи музыкалық-компьютерлік технологияларды қолдану арқылы музыкалық-

шығармашылық жұмыстар жасау; 

5. Үйлесім ережелері мен заңдылықтары негізінде күрделі емес әуендерге 

аккомпанементті таңдау, музыкалық материалды басқа түстерге транспондау;  

6. Рухани жанғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сыныптан тыс тәрбие 

музыкалық жұмысын және музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен солисттердің қызметін 

ұйымдастыру»; 

7. Синтезаторда ойнауды оқыту процесінде оқушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту үшін қолайлы білім беру ортасын құру.  

 8. Инновацияларға шығармашылық және конструктивті қарау, оларды өз 

тәжірибесіне енгізу. 

 

Цель курса:  овладение студентами  игрой на синтезаторе.   

Содержание курса. Данная дисциплина входит в Modul minor. Ее изучение 

предоставляет студентам возможность освоения таких современных электронных 
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музыкальных инструментов, как синтезаторы YAMAHA, KORG. В курсе осуществляется 

подбор по слуху мелодии, аккомпанемента, игра песен и музыкальных произведений 

школьной программы по музыке.  

  В результате прохождения курса обучающийся будет:         

1. Демонстрировать знания  о строении, разновидностях  и возможностях 

синтезатора, об  его использовании в деятельности педагога-музыканта;  

2. Демонстрировать владение музыкально-исполнительскими навыками игры на 

синтезаторе; 

3. Отбирать и адекватно применять информационно-коммуникационные, 

цифровые технологии для осуществления профессиональной деятельности; 

4.  Создавать музыкально-творческие работы с использованием современных 

музыкально-компьютерных технологий; 

5. Подбирать аккомпанемент к несложным мелодиям на основе правил и 

закономерностей гармонии, транспонировать музыкальный материал в другие 

тональности;  

6. Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру»; 

7. Создавать благоприятную образовательную среду для развития  творческих  

способностей обучающихся в процессе обучения игре на синтезаторе.  

 8. Творчески и конструктивно относиться к инновациям,  внедрять их в свою 

практику. 

The purpose of the course: students mastering the game on the synthesizer.   

Course content. This discipline is included in the Modul minor. Its study provides 

students with the opportunity to master such modern electronic musical instruments as Yamaha 

synthesizers, KORG. The course is carried out on the selection of hearing melodies, 

accompaniment, playing songs and musical works of the school program in music.  

  As a result of completion of the course the student will be:         

1. Demonstrate knowledge about the structure, varieties and capabilities of the 

synthesizer, its use in the activities of the teacher-musician;  

2. Demonstrate mastery of musical and performing skills of playing the synthesizer; 

3. Select and adequately apply information and communication, digital technologies for 

professional activities; 

4.  To create musical and creative works with the use of modern musical and computer 

technologies; 

5. To select accompaniment to simple melodies on the basis of rules and regularities of 

harmony, to transpose musical material in other keys;  

6. Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and 

creative groups and soloists in accordance with the national program " rukhani zhangyru»; 

7. To create a favorable educational environment for the development of creative 

abilities of students in the process of learning to play the synthesizer.  

 8. Be creative and constructive about innovations, implement them in your practice. 

 

 

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. 

 

 

  «Мұрагер» бағдарламасының теориясы мен әдістемесі 

  Теория и методика программы «Мурагер» 

  Theory and methodology of the "Murager" program 
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  Курстың мақсаты: "Мұрагер"бағдарламасын оқытудың теориясы мен 

әдістемесін меңгеру.  

  Пән қазақ халқының музыкалық дәстүрлеріне негізделген "Мұрагер" 

бағдарламасын зерттеуге арналған. Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: 

мектептегі Музыка оқу пәні ретінде. Жалпы білім беретін мектептегі Музыкалық білім 

берудің мақсаты мен міндеттері. Дәстүрлі музыкалық мәдениет тәрбиенің негізі ретінде. 

Номадтық қоғамның өмір сүру процесіндегі музыкалық тәрбие. Аспапта ойнауды дұрыс 

оқыту. Ауызша оқыту. Рөлдік ойындар. Музыкалық-ырғақтық қозғалыс. Балалардың 

шығармашылығын шығарма арқылы дамыту, ою-өрнек жасау. 

Курсты өту нәтижесінде білім алушы:    

             1.Орта білім берудің жаңартылған мазмұнының ерекшелігін түсінуді көрсету; 

2.Қазақстандық білім беруді дамытудың стратегиялық мақсаттарын түсіну; 

             3. Орта мектеп оқушыларының музыкасына оқытудың теориялық негіздері мен 

технологияларын тәжірибеде қолдану; 

4.Күйлерді дәлсіз тәсілмен жаттықтыру және домбырада топтық түрде ойнауды 

үйрету әдістемесін қолдануда құзыреттілігін көрсету; 

5. Әлемдік және отандық музыканың үздік үлгілеріне баулу негізінде білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолайлы білім беру ортасын 

құру; 

6.  Музыкалық шығармалардың педагогикалық әлеуетіне өз көзқарасын дәлелдеу; 

7. Рухани жаңғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес тұлғаның 

жалпыұлттық және адамгершілік құндылықтарын көрсету» 

              

Цель курса: овладение теорией и методикой преподавания программы 

«Мурагер».  

             Дисциплина посвящена изучению программы «Мурагер», основанной на 

музыкальных традициях казахского народа. Содержание курса включает в себя 

следующие разделы: Музыка в школе как учебный предмет. Цель и задачи музыкального 

образования в общеобразовательной школе. Традиционная музыкальная культура как 

основа воспитания. Музыкальное воспитание в процессе жизнедеятельности 

номадического общества. Безнотное обучение игре на инструменте. Устное обучение. 

Ролевые игры. Музыкально-ритмические движения. Развитие творчества  детей через 

сочинение, создание орнаментов. 

           В результате прохождения курса обучающийся будет:    

1.Демонстрировать понимание специфики обновленного содержания среднего 

образования; 

2.Понимать стратегические цели развития казахстанского образования; 

3. Использовать на практике знание теоретических основ и технологий обучения 

музыке учащихся средней школы; 

4.Демонстрировать компетентность в применении  методики разучивания кюев 

безнотным способом и обучения игре на домбре в групповой форме; 

5. Создавать благоприятную образовательную среду  для развития творческих  

способностей  обучающихся на основе приобщения к лучшим образцам мировой и 

отечественной  музыки; 

6.  Аргументировать свою точку зрения на педагогический потенциал 

музыкальных произведений; 

7. Транслировать общенациональные и нравственные ценности личности в 

соответствии с общегосударственной программой «Рухани жаңғыру» 

                  

  The purpose of the course: mastering the theory and methodology of teaching the 

program "Murager".  

             The discipline is devoted to the study of the program "Murager", based on the 

musical traditions of the Kazakh people. The content of the course includes the following 

sections: Music at school as a subject. The purpose and objectives of music education in 

secondary school. Traditional musical culture as the basis of education. Musical education in the 

life of the nomadic society. Non-stop learning to play the instrument. Oral training. Role play. 
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Musical-rhythmic movements. The development of creativity of children through the writing, 

the creation of ornaments. 

As a result of completion of the course the student will be:    

1.Demonstrate understanding of the specifics of the updated content of secondary 

education; 

             2.Understand the strategic goals of the development of Kazakhstan's education; 

             3. Use in practice the knowledge of the theoretical foundations and technologies of 

teaching music to high school students; 

4.Demonstrate competence in the application of techniques of learning kyuis in a non-

note way and learning to play the dombra in a group form; 

5. To create a favorable educational environment for the development of creative 

abilities of students on the basis of familiarization with the best examples of world and national 

music; 

6.  To argue his point of view on the pedagogical potential of musical works; 

7. To broadcast national and moral values of the individual in accordance with the state 

programme "Ruhani air» 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты 

Музыка теориясы  

Теория музыки  

Theory of music  

Постреквизиттер / Постреквизиты 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Pedagogical practice 

 

 

Эстрада-джаз өнерінің тарихы 

История эстрадно-джазового искусства 

History of pop-jazz art 

Курстың мақсаты – қазіргі заманғы эстрадалық-джаз өнерінің қалыптасуына ықпал 

еткен тарихи үрдістерді зерттеу. 

Курстың мазмұны.  Пән Modul minor құрамдас бөлігі болып табылады. Оның 

зерттелуі студенттерге әлемдік және отандық эстрадалық өнер саласындағы үздік 

жетістіктерді меңгеруге, дәуірдің тарихи өзгерулері контекстінде эстрадалық-джаз өнерін 

дамытуға, американдық, еуропалық, кеңестік музыкалық эстраданың және отандық 

музыкалық эстраданың ерекшеліктеріне мүмкіндік береді. 

Курсты өту нәтижесінде білім алушы:   

1. Әлеуметтік-экономикалық, ұлттық-этникалық, көркем-эстетикалық құбылыстар 

контекстінде джаздың қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін білуін көрсету;  

2. Қазіргі музыкалық-мәдени үрдістерде, әлемдік музыкалық өнердің даму 

үрдістерінде бағдарлану; 

3.Джаздың негізгі стилистикалық түрлерін анықтау және эстрадалық-джаз өнерінің 

шығармаларын талдау дағдысын меңгеру; 

4. Мәдени әралуандыққа ашықтықты көрсету; 

5.Рухани жанғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сыныптан тыс тәрбие 

музыкалық жұмысын және музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен солисттердің қызметін 

ұйымдастыру»; 

6. Эстрадалық-джаз шығармаларының педагогикалық әлеуетіне өз көзқарасын 

дәлелдеу; 

7. Әлемдік және отандық музыканың үздік үлгілеріне баулу негізінде білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолайлы білім беру ортасын құру 

 

Цель курса – изучение исторических процессов, оказавших влияние на 

формирование эстрадно-джазового искусства в его современном виде. 

Содержание курса.  Дисциплина является составной частью Modul minor. Ее 

изучение предоставляет студентам возможность освоения лучших достижений в области 
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мирового и отечественного эстрадного искусства, развития эстрадно-джазового искусства в 

контексте исторических преобразований эпохи; особенностей американской, европейской, 

советской музыкальной эстрады и отечественной музыкальной эстрады. 

В результате прохождения курса обучающийся будет:   

1. Демонстрировать знание  основных этапов становления и развития джаза в 

контексте социально-экономических, национально-этнических, художественно-

эстетических явлений;  

2. Ориентироваться в происходящих музыкально-культурных процессах, 

тенденциях развития мирового музыкального искусства; 

3.Обладать навыками опредения   основных стилистических разновидностей 

джаза и  анализа произведений эстрадно-джазового искусства; 

4. Демонстировать открытость к культурному многообразию; 

5.Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру»; 

6. Аргументировать свою точку зрения на педагогический потенциал эстрадно-

джазовых  произведений; 

7. Создавать благоприятную обрзовательную среду для развивития творческих  

способностей  обучающихся на основе приобщения к лучшим образцам мировой и 

отечественной  музыки 

 

The purpose of the course – the study of historical processes that influenced the formation 

of pop-jazz art in its modern form. 

Course content.  Discipline is an integral part of Modul minor. Its study provides students 

with the opportunity to master the best achievements in the field of world and domestic pop art, the 

development of pop-jazz art in the context of historical transformations of the era; features of the 

American, European, Soviet musical stage and domestic musical stage. 

As a result of completion of the course the student will be:   

1.Demonstrate knowledge of the main stages of jazz formation and development in the 

context of socio-economic, national-ethnic, artistic and aesthetic phenomena;  

2.To be guided in the occurring musical and cultural processes, tendencies of development of 

world musical art; 

3.Possess the skills of identifying the main stylistic varieties of jazz and analysis of works of 

pop-jazz art; 

4. Demonstrate openness to cultural diversity; 

5.Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and creative 

groups and soloists in accordance with the national program " rukhani zhangyru»; 

6. To argue his point of view on the pedagogical potential of pop-jazz works; 

7. To create a favorable educational environment for the development of creative abilities of 

students on the basis of familiarization with the best examples of world and national music 

 

 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Музыка теориясы  

Теория музыки  

Theory of music  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

Қазақтың музыкалық әдебиеті 

               Казахская музыкальная литература 

               Kazakh musical literature 

Курстың мақсаты – студенттердің музыкалық-тарихи ойлауын қалыптастыру.     
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Курстың мазмұны. Пән музыкалық-тарихи цикл пәндері болып табылады. Ол 

20-21 ғасырдың Отандық композиторларының шығармашылығын зерттеуге бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде студенттер музыкалық тілдің мазмұны мен ерекшеліктерін, 

қазақстандық композиторлардың музыкалық шығармаларының жанрлық-стильдік 

ерекшеліктерін анықтай алады, олардың педагогикалық әлеуетіне баға бере алады. 

Курсты өту нәтижесінде білім алушы:   

1.Қазіргі заманғы отандық композиторлар мен музыкатанушылардың 

шығармашылығы туралы базалық білімді көрсету; 

2.Музыкалық тілдің мазмұны мен ерекшеліктерін, отандық композиторлардың 

музыкалық шығармаларының жанрлық-стильдік ерекшеліктерін анықтау дағдыларын 

меңгеру, оларға көркемдік-эстетикалық баға беру; 

3.Клавирмен, партитурамен, анықтамалық және музыкатану әдебиеттерімен 

жұмыс істеу құзыреттілігін көрсету; 

4.Музыкалық шығармалардың педагогикалық әлеуетіне өз көзқарасын дәлелдеу; 

5.Отандық музыканың үздік үлгілеріне баулу негізінде оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолайлы білім беру ортасын құру. 

6.Рухани жаңғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес тұлғаның 

жалпыұлттық және адамгершілік құндылықтарын көрсету 

 

Цель курса – формирование музыкально-исторического мышления студентов.     

             Содержание курса. Дисциплина относится к дисциплинам музыкально-исторического 

цикла. Она направлена на изучение творчества отечественных композиторов 20-21 века. В результате 

изучения курса студенты смогут определять содержание и особенности музыкального языка, жанрово-

стилевые особенности музыкальных произведений казахстанских композиторов, давать оценку их 

педагогического потенциала. 

В результате прохождения курса обучающийся будет:   

1. Демонстрировать базовые  знания о творчестве современных 

отечественных композиторов и музыковедов; 

2. Обладать навыками  определения содержания и особенностей 

музыкального языка, жанрово-стилевых особенностей музыкальных произведений 

отечественных композиторов, давать им художественно-эстетическую оценку; 

3. Демонстрировать компетентность в  работе с клавиром, партитурой, 

справочной и музыковедческой литературой; 

4. Аргументировать свою точку зрения на педагогический потенциал 

музыкальных произведений; 

5. Создавать благоприятную образовательную среду для развивития творческих  

способностей  обучающихся на основе приобщения к лучшим образцам отечественной  

музыки. 

6. Транслировать общенациональные и нравственные ценности личности в 

соответствии с общегосударственной программой «Рухани жаңғыру» 

 

 

 

The purpose of the course – the formation of musical and historical thinking of 

students. Course content. Discipline refers to the disciplines of the musical-historical cycle. It is 

aimed at studying the works of Russian composers of the 20th-21st century. As a result of 

studying the course, students will be able to determine the content and features of the musical 

language, genre and style features of musical works of Kazakh composers, to assess their 

pedagogical potential. 

As a result of the course the student will be:   

1.To demonstrate knowledge about the work of modern Russian composers and 

musicologists; 

2.Have the skills to determine the content and characteristics of the musical language, 

genre and style features of musical works of domestic composers, to give them artistic and 

aesthetic evaluation; 

3.To demonstrate competency in working with the libretto, the score, reference and 

musicological literature; 
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4.Demonstrate the ability to apply the acquired knowledge in the field of music history 

in the educational process of secondary school; 

5.To carry out the analysis of musical works from the point of view of their 

pedagogical potential; 

6.To create conditions for the development of creative abilities of students on the basis 

of familiarizing with the best examples of Russian music. 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

 Музыка теориясы  

Теория музыки  

Theory of music 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

Музыкалық туындыларға талдау  

Анализ музыкальных произведений 

Analysis of musical compositions 

Курстың мақсаты-студенттерді музыкалық шығармалардың мазмұны мен 

формаларының бірлігінде талдау жасауға үйрету.  

Курстың мазмұны. Пән студенттердің музыкалық мазмұны және оны білдіру 

құралдары туралы, музыкалық мәнерліліктің маңызды құралдарының бірі ретінде нысаны 

туралы түсініктерін, музыкалық шығармаларды тұтас талдау дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған. Курста типтік музыкалық формалар және олардың мәнерлі 

мүмкіндіктері оқытылады. 

Курсты өту нәтижесінде білім алушы:  

1.Негізгі музыкалық-мәнерлі құралдар мен олардың өзара іс-қимыл түрлері; 

музыкалық туындының мазмұнының ерекшеліктері мен оны білдіру құралдары; 

музыкалық мәнерліліктің маңызды құралдарының бірі ретіндегі формалары; 

2. Музыкалық шығармалардың мазмұны мен формаларының бірлігінде түсіну 

дағдысын меңгеру;  

3. Талдау, дәлелдеу, қажетті қорытынды жасау, оларды музыкалық шығарманың 

ерекшеліктерін анықтау үшін қолдану; 

4.  Музыкалық шығармалардың педагогикалық әлеуетіне өз көзқарасын дәлелдеу; 

5. Музыкалық шығармалардың мазмұны мен нысанын түсіну үшін қажетті 

ақпаратты таңдау; 

6.Әлемдік және отандық музыканың үздік үлгілеріне баулу негізінде білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолайлы білім беру ортасын 

құру. 

 

 

Цель курса – научить студентов анализировать музыкальные произведения в 

единстве их содержания и формы.  

Содержание курса. Дисциплина направлена на формирование представлений 

студентов о музыкальном содержании и средствах его выражения, о форме как одном из 

важнейших средств музыкальной выразительности, навыков целостного анализа 

музыкальных произведений. В курсе изучаются типовые музыкальные формы и их 

выразительные возможности. 

В результате прохождения курса обучающийся будет:  

1.Демонстрировать базовые знания основных музыкально-выразительных средств 

и типов их взаимодействия; особенностей  содержания музыкального произведения и 

средств его выражения;  формы как одного из важнейших средств музыкальной 

выразительности; 

2. Обладать навыками  осмысления музыкальных произведений в единстве их 

содержания и формы;  
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3. Анализировать, аргументировать, делать необходимые обобщения и выводы, 

применять их для определения особенностей музыкального произведения; 

4.  Аргументировать свою точку зрения на педагогический потенциал 

музыкальных произведений; 

5. Отбирать информацию, необходимую для осмысления содержания и формы 

музыкальных произведений; 

6.Создавать благоприятную образовательную среду  для  развития творческих  

способностей  обучающихся на основе приобщения к лучшим образцам мировой и 

отечественной  музыки. 

 

The aim of the course is to teach students to analyze musical works in the unity of 

their content and form.  

Course content. The discipline is aimed at the formation of students ' ideas about the 

musical content and means of its expression, about the form as one of the most important means 

of musical expression, skills of a holistic analysis of musical works. The course examines 

typical musical forms and their expressive possibilities. 

As a result of completion of the course the student will be:  

1.To demonstrate basic knowledge of the main musical-expressive means and types of 

their interaction; features of the content of a musical work and means of its expression; form as 

one of the most important means of musical expression; 

2. Have the skills to comprehend musical works in the unity of their content and form;  

3. Analyze, argue, make the necessary generalizations and conclusions, apply them to 

determine the characteristics of the musical work; 

4.  To argue his point of view on the pedagogical potential of musical works; 

5. Select the information necessary for understanding the content and form of musical 

works; 

6.To create a favorable educational environment for the development of creative 

abilities of students on the basis of familiarization with the best examples of world and national 

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 

 

 

                

 

 

 

               Музыкалық психология 

               Музыкальная психология 

               Musical psychology 

 

Курстың мақсаты – жабдықтау студенттер арнайы психологиялық білімді, 

тұтынушылар арқылы ерекше табиғатын музыка. 

Курстың мазмұны. Пән музыкалық өнер мен педагогиканың психологиялық 

ерекшеліктері мәселелеріне қызығушылық танытатын студенттерге арналған. Курс 

студенттердің музыкалық-педагогикалық практикада қолдану арқылы музыкалық 

психологияның заманауи концепцияларын жинақтауға мүмкіндік беретін дағдылары мен 

дағдыларын қалыптастыруға, музыкалық қабілеттерінің мәселелері және олардың 

қалыптасуы, музыка мұғалімінің музыкалық-терапиялық қызметі және т. б. туралы 

түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. 

Курсты өту нәтижесінде білім алушы:  
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1.Музыка туралы білімді сананың, ойлаудың ерекше тәсілі ретінде көрсету; 

музыкалық-орындаушылық қызметтің негізгі компоненттері;  

2.Оқушылардың музыкалық-орындаушылық дағдылары мен біліктерін 

қалыптастыру және дамыту мәселелерін талдау дағдысын меңгеру; 

               3.Психологиялық механизмдердің мәнін, субъектілердің тұлғалық 

ерекшеліктерін, ұстанымдары мен бағыттылығын, олардың эмоциялық жағдайын білу 

негізінде өзінің кәсіби қызметін жетілдіру; 

4. Білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қажетті негізгі 

психологиялық және педагогикалық әдістерді, тәсілдер мен құралдарды меңгеру; 

5. Білім алушылардың жеке және жеке қажеттіліктерін ескере отырып, оның 

ішінде инклюзивті білім беру кеңістігінде ерекше білім беру қажеттілігі бар музыкалық-

эстетикалық тәрбиені жүзеге асыру. 

6. Оқуға деген қызығушылықты ынталандыратын мақсатты, қауіпсіз және 

жайлы білім беру ортасын құру. 

 

Цель курса – оснащение студентов специальными психологическими знаниями, 

открывающими специфическую природу музыки. 

Содержание курса. Дисциплина предназначена для студентов, интересующихся 

вопросами психологических особенностей музыкального искусства и педагогики. Курс 

направлен на формирование у студентов умений и навыков, позволяющих обобщать 

современные концепции музыкальной психологии с дальнейшим применением их в 

музыкально-педагогической практике, представления о проблемах музыкальных 

способностей и их формирования, музыкально-терапевтической деятельности учителя 

музыки и др. 

В результате прохождения курса обучающийся будет:  

1.Демонстрировать знание   о музыке как  особом способе проявления сознания, 

мышления; основных компонентах музыкально-исполнительской деятельности;  

2.Обладать навыками анализа проблем  формирования и развития музыкально-

исполнительских навыков и умений учащихся; 

3.Совершенствовать свою профессиональную деятельность на основе знания 

сущности психологических механизмов, личностных особенностей, установок и 

направленности субъектов, их эмоциональных состояний; 

4.Владеть основными психологическими и педагогическими методами, 

приемами и средствами, необходимыми для  развития творческих  способностей  

обучающихся; 

5. Осуществлять музыкально-эстетическое воспитание с учетом личностных и 

индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе, с особыми образовательными 

потребностями  в пространстве инклюзивного образования. 

6. Создавать целесообразную, безопасную и комфортную образовательную 

среду, стимулирующую интерес к учению. 

 

 

 

 

The aim of the course is to equip students with special psychological knowledge that 

reveals the specific nature of music. 

Course content. The discipline is intended for students interested in the psychological 

characteristics of music and pedagogy. The course is aimed at the formation of students ' skills 

and abilities to generalize the modern concepts of musical psychology with their further 

application in musical and pedagogical practice, ideas about the problems of musical abilities 

and their formation, musical and therapeutic activities of music teachers, etc. 

As a result of completion of the course the student will be:  

1.Demonstrate knowledge about music as a special way of manifestation of 

consciousness, thinking; the main components of musical performance;  

2.Have the skills to analyze the problems of formation and development of musical 

and performing skills of students; 
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3.To improve the professional activity on the basis of knowledge of essence of 

psychological mechanisms, personal features, installations and an orientation of subjects, 

their emotional States; 

4. Possess the basic psychological and pedagogical methods, techniques and tools 

necessary for the development of creative abilities of students; 

5. To carry out musical and aesthetic education taking into account the personal 

and individual needs of students, including those with special educational needs in the space 

of inclusive education. 

6. Create an appropriate, safe and comfortable educational environment that stimulates 

interest in learning. 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites      
«Психология» 

«Психология» 

 «Psychology» 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

Қазақ музыкасының тарихы 

История казахской музыки 

History of the Kazakh music 

Курстың мақсаты – білім алушылардың музыкалық-тарихи ойлауын қалыптастыру. 

Курстың мазмұны. Пән студенттердің қазақ музыкасының қалыптасу ерекшеліктері мен 

үрдістері туралы түсінік алуына бағытталған. Курстың негізгі мақсаты студенттердің алған білімдерін 

мектептегі білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында қолдану, олардың педагогикалық әлеуеті 

тұрғысынан отандық музыканың үздік үлгілерін талдай білу қабілетін қалыптастыру болып табылады. 

Курсты өту нәтижесінде білім алушы:  

1.Отандық музыкалық мәдениеттің ерекшеліктері және осы мәселелерді музыкатану; қазақ 

музыкасын дамытудың негізгі кезеңдері; қазақ музыкалық мәдениетінің негізгі өкілдерінің 

шығармашылығы туралы базалық білімді көрсету; 

2.Қазақ фольклор, халықтық-кәсіби, кәсіби музыка шығармаларын есту арқылы анықтау және 

олардың музыкатану талдауын меңгеру. 

3.Оқушылардың музыка туралы жалпыадамзаттық құбылыс ретінде, оның адам өміріндегі 

маңызы мен рөлі, оның басқа өнер түрлері арасындағы орны, музыка арқылы коммуникация түрлері 

туралы түсінігін қалыптастыру мәселелерінде құзыреттілігін көрсету; 

4.Отандық музыканың үздік үлгілеріне баулу негізінде оқушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту үшін қолайлы шығармашылық орта құру;  

5.Жалпы білім беретін мектептің оқу үрдісінде музыка тарихы саласында алған білімдерін 

қолдану; 

6. Музыкалық шығармалардың педагогикалық әлеуетіне өз көзқарасын дәлелдеу;  

7. Рухани жаңғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес музыкалық-ой өрісін дамыту 

қызметін ұйымдастыру»; 

  

 Цель курса – формирование музыкально-исторического мышления 

обучающихся. 

Содержание курса. Дисциплина направлена на получение студентами представления об 

особенностях и процессе формирования казахской музыки. Основным назначением курса является 

формирование способности студентов применять полученные знания в условиях обновления 

содержания школьного образования, их умения анализировать лучшие образцы отечественной музыки с 

точки зрения их педагогического потенциала. 

В результате прохождения курса обучающийся будет:  

1. Демонстрировать базовые знания  об особенностях отечественной  

музыкальной культуры и осмыслении этих вопросов  в музыковедении; основных 
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периодах развития казахской музыки; творчестве основных представителей казахской 

музыкальной культуры; 

2. Обладать навыками определения на слух произведений казахской 

фольклорной, народно-профессиональной,  профессиональной музыки и их 

музыковедческого анализа. 

3. Демонстрировать компетентность в вопросах формирования  у  учащихся 

представления  о музыке как о востребованном общечеловеческом явлении, о ее 

значимости и роли в жизни людей, ее месте среди других видах искусства,  о формах 

коммуникации посредством музыки; 

4. Создавать благоприятную творческую среду для развития  творческих  

способностей  обучающихся на основе приобщения к лучшим образцам отечественной  

музыки;  

5. Применять полученные знания в области истории  музыки в учебном 

процессе общеобразовательной школы; 

6. 6.Аргументировать свою точку зрения на  педагогический  потенциал 

музыкальных произведений;  

7. Организовывать музыкально-оброазовательную деятельность   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру»; 

 

The purpose of the course – the formation of musical and historical thinking of 

students. 

Course content. The discipline is aimed at getting students an idea about the features 

and process of formation of Kazakh music. The main purpose of the course is to develop the 

ability of students to apply their knowledge in terms of updating the content of school 

education, their ability to analyze the best examples of Russian music in terms of their 

pedagogical potential. 

As a result of completion of the course the student will be:  

1.To demonstrate basic knowledge about the features of the national musical culture 

and understanding of these issues in musicology; the main periods of development of Kazakh 

music; creativity of the main representatives of the Kazakh musical culture; 

2.To possess skills of definition by ear of works of the Kazakh folklore, national 

professional, professional music and their musicological analysis. 

3.Demonstrate competence in the formation of students ' ideas about music as a 

popular universal phenomenon, its importance and role in people's lives, its place among other 

arts, forms of communication through music; 

4.To create a favorable creative environment for the development of creative abilities 

of students on the basis of familiarization with the best examples of Russian music;  

5.Apply the acquired knowledge in the field of music history in the educational 

process of secondary school; 

6.To argue his point of view on the pedagogical potential of musical works;  

7. Organize music-obrazovatelnoe activities in accordance with the state programme 

"Ruhani ganguro»; 

                

               Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Музыка теориясы  

Теория музыки  

                Theory of music  

 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

 Музыканың мәні 

 Сущность музыки 

                The essence of music 
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Бұл курстың мақсаты-музыка туралы адам болмысындағы тұтас құбылыс 

ретінде түсінік беру. 

Курстың мазмұны.  Пән музыканы мәдениет құбылысы ретінде философиялық 

ұғынуға бағытталған. Курста музыканың мәнін адам болмысының көрінісі ретінде 

түсінеді; студенттер музыкалық-эстетикалық тәрбие үрдісі үшін музыканың мәнін 

қарастырудың әртүрлі үлгілерінің әлеуетін анықтауды үйренеді; музыкалық-эстетикалық 

тәрбие бағдарламаларын шығармашылық тұлғаны қалыптастыру үшін олардың әлеуеті 

тұрғысынан талдайды. 

Курсты өту нәтижесінде білім алушы:  

1.Адамның қоғамдық өмірінің логикасының көрінісі ретінде музыканың мәні 

туралы білімдерді көрсету; 

            2. Интеллектуалдық қызмет мәдениетіне, әлеуметтік-мәдени жағдайды модельдеу 

дағдыларына ие болу; музыкалық-эстетикалық тәрбие бағдарламаларын концептуалды 

талдау; 

            3. Музыка туралы жалпыадамзаттық құбылыс ретінде, оның адам өміріндегі 

маңызы мен рөлі, оның басқа өнер түрлері арасындағы орны, музыка арқылы 

коммуникация түрлері туралы түсінік негізінде оқушылардың қызметін ұйымдастыру; 

4. Музыка және музыкалық-эстетикалық тәрбие мәніне өз көзқарасын дәлелдеу; 

5.Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауын дамыту үшін қолайлы білім беру 

ортасын құру; 

6. Талдау, дәлелдеу, қажетті қорытындылар жасау, оларды жаңа проблемаларды 

анықтау және шешу үшін қолдану. 

 

Цель данного курса - дать представление о музыке как целостном явлении в 

человеческом бытии. 

Содержание курса.  Дисциплина направлена на философское осмысление 

музыки как явления культуры. В курсе дается понимание сущности музыки как 

отражения человеческого бытия; студенты учатся определять потенциал различных 

моделей рассмотрения сущности музыки для процесса музыкально-эстетического 

воспитания; анализируют программы музыкально-эстетического воспитания с точки 

зрения их потенциала для формирования творческой личности. 

В результате прохождения курса обучающийся будет:  

1.Демонстрировать знание о сущности музыки как отражении логики 

общественной жизнедеятельности человека; 

2. Обладать культурой интеллектуальной деятельности, навыками моделирования 

социально-культурной ситуации, выражением которой явилось то или иное 

произведение; концептуального анализа программ музыкально-эстетического 

воспитания; 

3. Организовывать деятельность учащихся на основе  представления  о музыке 

как о востребованном общечеловеческом явлении, о ее значимости и роли в жизни 

людей, ее месте среди других видах искусства,  о формах коммуникации посредством 

музыки; 

4. Аргументировать свою точку зрения на сущность музыки и музыкально-

эстетического воспитания; 

5.Создавать благоприятную образовательную среду  для развития критического 

мышления  обучающихся; 

6. Анализировать, аргументировать, делать необходимые обобщения и выводы, 

применять их для выявления и решения новых проблем. 

The purpose of this course - to give an idea of music as a holistic phenomenon in 

human existence. 

Course content.  The discipline is aimed at philosophical understanding of music as a 

cultural phenomenon. This course is an understanding of the essence of music as a reflection of 

human existence, students learn to determine the capacity of the various models is the 

consideration of the essence of music for the process of musical-aesthetic education; analyse the 

programmes of musical-aesthetic education from the point of view of their potential for the 

formation of a creative personality. 

As a result of completion of the course the student will be:  
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1.To demonstrate knowledge about the essence of music as a reflection of the logic of 

human social life; 

2. Possess the culture of intellectual activity, skills of modeling the socio-cultural 

situation, the expression of which was a particular product; conceptual analysis of programs of 

musical and aesthetic education; 

 

3. To organize the activities of students on the basis of the idea of music as a popular 

universal phenomenon, its importance and role in people's lives, its place among other forms of 

art, forms of communication through music; 

4. To argue his point of view on the essence of music and musical-aesthetic education; 

5.To create a favorable educational environment for the development of critical thinking 

of students; 

6. Analyze, argue, make the necessary generalizations and conclusions, apply them to 

identify and solve new problems. 

 

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. 

 

 

Мұғалім-музыканттың ғылыми-зерттеу қызметі 

Исследовательская деятельность педагога-музыканта 

The research activities of the teacher-musician 

Курстың мақсаты: студенттердің ғылыми-зерттеу қызметі саласында білім, білік, 

дағды, қабілеттерін қалыптастыру. 

Курстың мазмұны. Пән студенттердің әдіснамалық мәдениетін қалыптастыруға 

бағытталған. Ол болашақ мұғалімдерді оқушылардың зерттеу-іздеу қызметін 

ұйымдастыруға және Музыкалық білім беру мәселелері бойынша дипломдық жұмысты 

жазуға дайындайды. Курста Музыкалық білім беру педагогикасының философиямен, 

музыканумен, психологиямен және басқа да ғылымдармен байланысы, Музыкалық білім 

беру мәселелерін әдіснамалық талдау мәселелеріне көңіл бөлінеді. 

Курсты өту нәтижесінде білім алушы: 

1. Музыкалық-педагогикалық зерттеудің әдіснамалық негіздері туралы білімді 

көрсету; 

2. Философиялық-әдіснамалық, психологиялық-педагогикалық, музыкатану және 

музыкалық-педагогикалық әдебиеттермен өзіндік жұмыс істеу, материалды жүйелеу 

және жинақтау, ғылыми-зерттеу қызметінің негізгі түрлерін практикалық орындау 

дағдысын меңгеру; 

3. Өзінің кәсіби қызметіне рефлексия жасау; 

4. Музыкалық педагогика саласында оқушылардың жобалау-зерттеу қызметіне 

басшылықты жүзеге асыру; 

5. Зерттеу іс-әрекеті барысында мәндік тәсіл негіздерін қолдану; 

6. Жобалау-зерттеу қызметін жүзеге асыру кезінде оқушылардың сын тұрғысынан 

ойлауын дамыту үшін жағдай жасау. 

 

Цель курса: формирование у студентов знаний, умений, навыков, способностей 

в области научно-исследовательской деятельности. 

Содержание курса. Дисциплина направлена на формирование методологической 

культуры студентов. Она готовит будущих учителей к организации исследовательско-

поисковой деятельности школьников и написанию дипломной работы по проблемам 

музыкального образования. В курсе уделяется внимание вопросам связи педагогики 
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музыкального образования с философией, музыкознанием, психологией и другими 

науками, методологического анализа проблем музыкального образования и др. 

В результате прохождения курса обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание о методологических основах музыкально-

педагогического исследования; 

2. Обладать навыками       самостоятельной работы с философско-

методологической, психолого-педагогической, музыковедческой и музыкально-

педагогической литературой, систематизации и обобщения материала, практического 

выполнения основных видов научно-исследовательской деятельности; 

3. Осуществлять рефлексию над  своей профессиональной деятельностью; 

4. Организовывать исследовательскую и проектную деятельность обучающихся в области 

музыкальной культуры; 

5. Демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной, общественной и иной деятельности;  

6.  Создавать благоприятную образовательную среду для развития критического 

мышления учащихся  при  осуществлении проектно-исследовательской деятельности. 

 

The purpose of the course: the formation of students ' knowledge, skills, abilities in the 

field of research. 

Course content. The discipline is aimed at the formation of methodological culture of 

students. It prepares future teachers for the organization of research and research activities of 

students and writing a thesis on music education. The course focuses on the connection of 

pedagogy of music education with philosophy, musicology, psychology and other Sciences, 

methodological analysis of problems of music education, etc. 

As a result of the course the student will be: 

1. Demonstrate knowledge of the methodological foundations of musical and 

pedagogical research; 

2. Have the skills of independent work with philosophical and methodological, 

psychological and pedagogical, musicological and musical-pedagogical literature, 

systematization and generalization of the material, practical implementation of the main types of 

research activities; 

3. To reflect on their professional activities; 

4. To lead the project and research activities of students in the field of music pedagogy; 

5. Apply the basics of the essential approach in the course of research; 

6. To create conditions for the development of critical thinking of students in the 

implementation of design and research activities. 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites 

 Музыканы оқыту әдістемесі 

 Методика преподавания музыки 

Methods of teaching music 

 Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмыс 

Дипломная работа  

The thesis 

 

 

 

Дінтану 

Религиоведение 

               Religion studies 

"Дінтану" пәні біліктілік шеңберінен шығатын таңдау модульдерінің пәндеріне 

жатады.  Ол конфессияаралық үнқатысу дәстүрлерін сақтау мен дамытуға және 

қазақстандықтардың бойында Отанға, отбасына, жеке тұлғаға қатысты деструкция алып 

келетін бөгде діни ілімдерге қарсы иммунитетті қалыптастыруға жәрдемдесуге 

бағытталған. 
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Мақсаты-қоғам өміріндегі діннің рөлін түсінуді қалыптастыру, діни өмірдің әр 

түрлілігін ашу. 

Курстың мазмұны. Пән дін, әлемдік және негізгі ұлттық діндер, Қазіргі 

Қазақстандағы конфессиялық жағдай туралы жалпы түсінік алуға, төзімділік пен діни 

төзімділікті қалыптастыруға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1.Дінтану пәнін, әдістерін, ғылым жүйесіндегі дінтану орнын, дінтану 

құрылымын, осы білім саласының даму тарихын; діни ұсыныстардың, 

табынушылықтардың, институттардың, әлемдік және өңірлік діндердің мазмұны мен 

нысандарын, қазіргі заманғы діндердің өзгеру үрдістерін, Қазақстандағы діни 

конфессиялардың тарихын; жаңа діни қозғалыстарды, олардың тарихын, оларды бөлу 

және жіктеу критерийлерін базалық білімдерді көрсету;  

2.  Діни қозғалыстарды олардың Конституцияға, Қазақстанның мемлекеттік-

құқықтық құжаттарына, сондай-ақ халықаралық-құқықтық құжаттарға сәйкестігі 

тұрғысынан бағалау дағдыларына ие болу;  

3. Этносаралық, конфессияаралық және мәдениетаралық диалогқа қабілетін 

көрсету; 

4. Қоғамның рухани мәдениеті саласындағы құзыреттілігін көрсету; 

5. Отанға, отбасына, жеке тұлғаға қатысты деструкция алатын бөтен діни 

ілімдерге қарсы тұру қабілеті болу; 

6. Білім алушылардың басқа наным-сенімдеріне, бейбітшілік пен әдет-

ғұрыптарға көзқарастарына төзімділігін қалыптастыру үшін қолайлы білім беру ортасын 

құру; олардың мәдени әралуандығына ашықтығы. 

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. Дисциплина направлена на получение общих представлений 

о религии, мировых и основных национальных религиях, конфессиональной ситуации в 

современном Казахстане, формирование толерантности и веротерпимости. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1.Демонстрировать базовые знания предмета, методов религиоведения, места 

религиоведения в системе наук, структуры религиоведения, истории развития данной 

отрасли знания; содержания и форм религиозных представлений, культов, институтов, 

мировых и региональных религий, тенденций изменения в современных религиях, 

истории религиозных конфессий в Казахстане; новых религиозных движений, их 

истории, критериев их выделения и классификации;  

2.  Обладать навыками оценки религиозных движений с точки зрения их 

соответствия  Конституции, государственно-правовым документам Казахстана, а также 

международно-правовым документам;  

3. Демонстрировать способность к межэтническому, межконфессиональному и 

межкультурному диалогу; 

4. Демонстрировать компетентность в области духовной культуры общества; 

5. Обладать способностью противостоять  инородным  религиозным учениям, 

несущим деструкцию по отношению к Отечеству, семье, личности; 

6. Создавать благоприятную образовательную среду для формирования 

толерантности  обучающихся к другим убеждениям, взглядам на мир и обычаям; их 

открытости  к культурному многообразию. 

 

The discipline "religious Studies" refers to the disciplines of elective modules that go 

beyond qualification.  It is aimed at promoting the preservation and development of traditions of 

interfaith dialogue and the development of Kazakhstan's immunity against foreign, religious 

teachings that carry destruction in relation to the Fatherland, family and personality. 
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The aim is to form an understanding of the role of religion in society, to reveal the 

diversity of forms of religious life. 

Course content. The discipline is aimed at obtaining General ideas about religion, 

world and major national religions, the confessional situation in modern Kazakhstan, the 

formation of tolerance and religious tolerance. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1.To demonstrate basic knowledge of the subject, methods of religious studies, the 

place of religious studies in the system of Sciences, the structure of religious studies, the history 

of this branch of knowledge; 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, criteria for their allocation and 

classification;  

2.  Have the skills to assess religious movements in terms of their compliance with the 

Constitution, state and legal documents of Kazakhstan, as well as international legal documents;  

3. Demonstrate the capacity for interethnic, interfaith and intercultural dialogue; 

4. Demonstrate competence in the field of spiritual culture of the society; 

5. Have the ability to resist foreign religious teachings, carrying destruction in relation 

to the Fatherland, family, personality; 

6. To create a favorable educational environment for the formation of tolerance of 

students to other beliefs, world views and customs; their openness to cultural diversity 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

               Оркестрлік сынып 

               Оркестровый класс 

               Orchestral class  

Курстың мақсаты: оркестрлік орындаушылық дағдыларын қалыптастыру.  

Курстың мазмұны. Пән халық оркестрінің музыкалық аспаптарында ойнау 

дағдыларын меңгеруге және мектеп оркестр ұжымының жетекшісі ретінде жұмысқа 

дайындалуға ниет білдірген студенттерге арналған. Сабақтарда халықтық аспаптар 

оркестріне арналған аспапты, педагогикалық және концерттік репертуармен өзіндік 

жұмыс істеу, оркестрлік партитураларды оқу, оркестр аспаптарын баптау дағдылары 

қалыптасады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Ұжымдық музыкалық орындаушылық туралы негізгі білімдерін көрсету;  

2. Халық аспаптар оркестріне арналған шығармаларды аудару дағдысын меңгеру;   

3 "Рухани жанғыру" жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сыныптан тыс 

музыкалық тәрбие жұмысын және музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен 

солисттердің қызметін ұйымдастыру»; 

4. Ұжымдық музыкалық орындаушылық дағдыларын меңгеру;  

5. Білім берудің жаңартылған мазмұнына сәйкес музыкалық қызметті жоспарлау 

және құрастыру; 

6. Әлемдік және отандық музыканың үздік үлгілеріне баулу негізінде білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолайлы білім беру ортасын 

құру. 

 

Цель курса:  формирование навыков оркестрового исполнительства.  

Содержание курса. Дисциплина предназначена для студентов, желающих 

освоить навыки игры на музыкальных инструментах народного оркестра и подготовиться 
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к работе в качестве руководителя школьного оркестрового коллектива. На занятиях 

формируются навыки инструментовки для оркестра народных инструментов, 

самостоятельной работы над педагогическим и концертным репертуаром, чтения 

оркестровых партитур, настройки инструментов оркестра. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать базовые знания о коллективном музыкальном 

исполнительстве;  

2. Обладать навыками переложения  произведений для оркестра народных 

инструментов;   

3 Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру»; 

4. Обладать навыками     коллективного музыкального  исполнительства;  

5. Планировать и конструировать музыкальную деятельность деятельность в 

соответствии с обновленным содержанием образования; 

6. Создавать благоприятную образовательную среду для развития творческих  

способностей  обучающихся на основе приобщения к лучшим образцам мировой и 

отечественной  музыки. 

 

The purpose of the course: the formation of skills of orchestral performance.  

Course content. The discipline is designed for students who want to master the skills 

of playing musical instruments of the national orchestra and prepare for work as the head of the 

school orchestra. During the lessons the skills of instrumentation for folk instruments orchestra, 

independent work on pedagogical and concert repertoire, reading of orchestral scores, tuning of 

orchestra instruments are formed. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate basic knowledge of collective musical performance;  

2. Have skills of arrangement of works for orchestra of folk instruments;   

3 Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and 

creative groups and soloists in accordance with the national program " rukhani zhangyru»; 

4. Possess the skills of collective musical performance;  

5. Plan and design music activities activities according to the updated education content; 

6. To create a favorable educational environment for the development of creative 

abilities of students on the basis of familiarization with the best examples of world and national 

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. 

 

 

Хор класы және және хормен жұмыс жасау практикумы 

Хоровой класс и практикум работы с хором  

Choral class and workshop of work with a choir  

Курстың мақсаты: оқушылардың музыкалық – эстетикалық дамуы мен вокалды-

хордық тәрбие әдістерін меңгерген білікті музыкант педагог – хормейстердің 

шығармашылық тұлғасын қалыптастыру.  

Курстың мазмұны. Пән болашақ музыка мұғалімдерінің вокалдық-хор 

шеберлігін қалыптастыруға бағытталған: олардың хор ұжымында шығармаларды кәсіби, 

вокалдық және көркемдік сапалы орындау, ансамбльдік хормен ән айту мәдениетін 

меңгеру, ән салудың вокалдық-хор тәсілдерін, хор репертуарын, хормен жұмыс істеу 

дағдысы мен іскерліктерін меңгеру, соның ішінде өзіндік талдау, хор шығармаларын 

түсіндіру және үйрету. 
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Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

             1. Хор ұжымындағы вокалдық тәрбие әдістері туралы базалық білімді көрсету; 

2. Тиісті музыкалық мәнерлілік құралдарының көмегімен хор шығармаларының 

көркемдік мазмұнын ашу дағдыларын меңгеру; 

3. Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында балалардың вокалдық-хор 

ұжымымен жұмыс әдістемелерінің ғылыми жетістіктерін шығармашылықпен қолдану; 

4. Сабақта және сыныптан тыс жұмыста балалар хорымен жұмыс істеу үшін 

репертуарды өз бетінше таңдау; 

5. Рухани жанғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сыныптан тыс 

тәрбие музыкалық жұмысын және музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен 

солисттердің қызметін ұйымдастыру»; 

6. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолайлы білім беру 

ортасын құру 

Цель курса: формирование творческой личности квалифицированного 

музыканта педагога – хормейстера, владеющего методами целенаправленного вокально-

хорового воспитания и музыкально – эстетического развития школьников.  

Содержание курса. Дисциплина направлена на формирование вокально-

хорового мастерства будущих учителей музыки: их умения профессионально, вокально и 

художественно качественно исполнять произведения в хоровом коллективе, обладать 

культурой ансамблевого хорового пения, владеть вокально-хоровыми приемами пения, 

хоровым репертуаром, умениями и навыками работы с хором, в том числе 

самостоятельного анализа, объяснения и разучивание хоровых произведений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Демонстрировать базовые знания о хоровой звучности и управлении хором;  

методах  вокального воспитания в хоровом коллективе; 

2. Обладать навыками раскрытия художественного содержания хоровых 

произведений с помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; 

3. Творчески применять научные достижения методик работы с детским 

вокально-хоровым коллективом в условиях обновления содержания среднего 

образования; 

4. Самостоятельно подбирать  репертуар для работы с детским хором на уроках и 

во внеклассной работе; 

5. Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру»; 

6. Создавать благоприятную образовательную среду для развития творческих 

способностей учащихся. 

  

The purpose of the course: the formation of a creative personality of a qualified 

musician teacher – choirmaster, who owns the methods of targeted vocal and choral education 

and musical and aesthetic development of students.  

Course content. The discipline is aimed at the formation of vocal and choral skills of 

future music teachers: their ability to perform professionally, vocally and artistically 

qualitatively works in the choir, have a culture of ensemble choral singing, own vocal and 

choral singing techniques, choral repertoire, skills and abilities to work with the choir, including 

self-analysis, explanation and learning choral works. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. Demonstrate basic knowledge of choral sonority and choir management; methods of 

vocal education in the choir; 

2. Have the skills to reveal the artistic content of choral works with the help of 

appropriate means of musical expression; 

3. To creatively apply scientific achievements of methods of work with children's vocal 

and choral collective in the conditions of updating of the maintenance of secondary education; 

4. Independently select the repertoire to work with the children's choir in the classroom 

and in extracurricular activities; 

5. Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and 

creative groups and soloists in accordance with the national program " rukhani zhangyru»; 
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6. Create a favorable educational environment for the development of creative abilities 

of students 

  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. 

 

Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (хорды дирижирлеу) 

Исполнительское мастерство учителя музыки (дирижирование хором)  

Performance skills of music teacher (choir conductor)  

Курстың мақсаты – болашақ мұғалімдерді балалар хорымен жұмыс істеуге 

дайындауды жетілдіру.  

 Курстың мазмұны. Пән білім алушыларды мектептегі білім беру мазмұнын 

жаңарту жағдайында өзіндік вокалдық-хор қызметіне дайындауға бағытталған; олардың 

дирижерлау және орындаушылық интерпретация өнерінің техникалық тәсілдерін 

меңгеруі; практикалық сынып және сыныптан тыс жұмыс үшін мектеп бағдарламасының 

ән-хор материалдарын оқып үйрену; балалардың хор ұжымымен қарым-қатынас 

дағдыларын қалыптастыру; оқушылармен вокалдық-хор жұмысының әдістері мен 

тәсілдерін меңгеруі. Жұмыстың негізгі түрлері хор партитурасымен жұмыс істеу, мектеп 

әндеріне аннотациялар мен көрнекі материалдарды құрастыру болып табылады. 

Музыкалық цикл пәндері бойынша алған білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын 

жинақтайтын пән бола отырып, ол кең бейінді музыкантты тәрбиелеуге ықпал етеді.  

Білім алушылар курсын өту нәтижесінде: 

1.Дирижерлік-хор орындаушылық негіздерін білуін көрсету; 

2. Мануалды техника бойынша дағдыларға ие болу; 

3.Оқушылармен вокалдық-хор жұмысының әдістері мен тәсілдерін меңгеруде 

құзыреттілікті көрсету. 

4.Әртүрлі хор құрамы үшін репертуарды өз бетінше таңдау; орындалатын 

шығармалар туралы аннотациялар, әңгімелер, хабарламалар құрастыру; 

5.Әлемдік және отандық хор мәдениетінің тарихымен, классикалық хор 

музыкасының жауһарларымен, көрнекті дирижерлермен, композиторлармен және хор 

өнерінің қайраткерлерімен таныстыру мәселелерінде құзыреттілікті көрсету; 

6. Рухани жанғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сыныптан тыс 

тәрбие музыкалық жұмысын және музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен 

солисттердің қызметін ұйымдастыру»; 

7. Ұжымдық шығармашылық қызмет үдерісінде ынтымақтастық дағдыларын 

көрсету. 

 

Цель курса –  совершенствование подготовки будущих учителей к работе с 

детским хором.  

Содержание курса. Дисциплина направлена на подготовку обучающихся к 

самостоятельной вокально-хоровой деятельности в условиях обновления содержания  

школьного образования; овладение ими техническими приемами дирижирования и 

искусством исполнительской интерпретации; изучение песенно-хорового материала 

школьной программы для практической классной и внеклассной работы; формирование 

навыков общения с детским хоровым коллективом; овладение методами и приемами 

вокально-хоровой работы с учащимися. Основными формами работы являются работа 

над хоровой партитурой, составление аннотаций и наглядного материала к школьным 

песням. Являясь предметом, аккумулирующим знания, умения, навыки, приобретаемые 

на дисциплинах музыкального цикла,  он способствует воспитанию музыканта широкого 

профиля. 

В результате прохождения курса обучающихся будет: 

1.Демонстрировать  знание основ дирижерско-хорового исполнительства; 
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2. Обладать навыками по мануальной технике; 

3.Демонстрировать компетентность в овладениии методами и приемами 

вокально-хоровой работы с учащимися. 

4.Самостоятельно подбирать репертуар для различных хоровых составов; 

составлять аннотации, беседы, сообщения  об исполняемых произведениях; 

5.Демонстрировать компетентность  в  вопросах ознакомления  учащихся с 

историей мировой и отечественной хоровой культуры, шедеврами классической хоровой 

музыки, выдающимися дирижерами, композиторами и деятелями хорового искусства; 

6. Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру»; 

7. Демонстрировать навыки сотрудничества в процессе коллективной творческой 

деятельности. 

 

The aim of the course is to improve the training of future teachers to work with the 

children's choir.  

 Course content. The discipline is aimed at preparing students for independent vocal 

and choral activities in terms of updating the content of school education; mastering their 

techniques of conducting and the art of performing interpretation; the study of song and choral 

material of the school program for practical classroom and extracurricular work; the formation 

of communication skills with children's choir; mastering the methods and techniques of vocal 

and choral work with students. The main forms of work are work on the choral score, 

preparation of annotations and visual material for school songs. As a subject that accumulates 

knowledge, skills acquired in the disciplines of the musical cycle, it contributes to the education 

of a wide profile musician. 

As a result of the course students will: 

1.Demonstrate knowledge of the basics of conducting and choral performance; 

2. Have skills in manual technique; 

3.Demonstrate competence in mastering the methods and techniques of vocal and 

choral work with students. 

4.Independently select the repertoire for various choral compositions; make 

annotations, conversations, messages about the performed works; 

5.Demonstrate competence in familiarizing students with the history of world and 

domestic choral culture, masterpieces of classical choral music, outstanding conductors, 

composers and choral artists; 

6. Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and 

creative groups and soloists in accordance with the national program " rukhani zhangyru»; 

7. Demonstrate skills of cooperation in the process of collective creative activity.  

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Choir conductor 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, дипломдық жұмыс 

Педагогическая практика, дипломная работа  

Teaching practice, the thesis 

 

 

Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (Негізгі музыкалық аспап)  

Исполнительское мастерство учителя музыки (Основной музыкальный 

инструмент)  

Performance skills of music teacher (Basic musical instrument) 

Курстың мақсаты – болашақ музыка мұғалімдерінің аспаптық дайындығын 

жетілдіру. 

 Курстың мазмұны. Пән студенттерді Музыка сабағында және сыныптан тыс 

жұмыста әр түрлі іс-әрекеттерде музыкалық құралдарды еркін пайдалануға дайындауға 

                Хорды дирижирлеу  

Хоровое дирижирование  
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бағытталған. Студенттер әртүрлі жанрлардың, формалардың, стильдердің және 

бағыттардың шығармаларын қамтитын көркем репертуарды меңгеруі тиіс. Курс нота 

мәтінін парақтан оқу және аккомпанементті есту арқылы іріктеу дағдыларын меңгеруді 

қарастырады. 

Курсты өту нәтижесінде білім алушы:  

1.   Атқарушылық қызмет мәдениетін көрсету;  

2. Әр түрлі стильдегі, дәуірдегі, ұлттық мектептердің, көркем бағыттағы 

аспаптық музыка ерекшеліктерін талдау;  

3. Тиісті музыкалық мәнерлілік құралдары арқылы шығармалардың көркемдік 

мазмұнын аша білу; 

4. Рухани жанғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сыныптан тыс 

тәрбие музыкалық жұмысын және музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен 

солисттердің қызметін ұйымдастыру»; 

5. Орындалатын шығармалардың көркемдік-педагогикалық әлеуетіне өз 

көзқарасын дәлелдеу; 

6.  Орындалатын жұмыстар туралы аннотацияларды, әңгімелесулерді, 

хабарламаларды өз бетінше құрастыру.  

7. Білім алушылардың жеке және жеке қажеттіліктерін ескере отырып, оның 

ішінде инклюзивті білім беру кеңістігінде ерекше білім беру қажеттілігі бар музыкалық-

эстетикалық тәрбиені жүзеге асыру..  

 

Цель   курса – совершенствование инструментальной подготовки будущих 

учителей музыки. 

Cодержание курса. Дисциплина направлена на подготовку студентов к 

свободному использованию музыкального инструмента в разных видах деятельности на 

уроке музыки и во внеклассной работе. Студенты должны овладеть художественным 

репертуаром, включающим произведения разных жанров, форм, стилей и направлений. 

Курс предусматривает овладение навыками чтения нотного текста с листа и подбора на 

слух аккомпанемента. 

В результате прохождения курса обучающийся будет:  

1.   Демонстрировать культуру исполнительской деятельности;  

2. Анализировать особенности   инструментальной музыки разных стилей, эпох, 

национальных школ, художественных направлений;  

3. Обладать умением раскрыть художественное содержание произведений с 

помощью соответствующих средств музыкальной выразительности; 

4. Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру»; 

5. Аргументировать свою точку зрения на художественно-педагогический 

потенциал исполняемых произведений; 

6.  Самостоятельно составлять аннотации, беседы, сообщения  об исполняемых 

произведениях.  

7. Осуществлять музыкально-эстетическое воспитание с учетом личностных и 

индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе, с особыми образовательными 

потребностями  в пространстве инклюзивного образования. 

 

The aim of the course is to improve the instrumental training of future music teachers. 

Course content. The discipline is aimed at preparing students for the free use of a 

musical instrument in different activities in the music lesson and in extracurricular activities. 

Students must master the artistic repertoire, including works of different genres, forms, styles 

and directions. The course provides for mastering the skills of reading sheet music and selection 

of the accompaniment by ear. 

As a result of completion of the course the student will be:  

1.   Demonstrate a culture of performance;  

2. To analyze the peculiarities of instrumental music of different styles, epochs, national 

schools, artistic trends;  
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3. Have the ability to reveal the artistic content of works with the help of appropriate 

means of musical expression; 

4. Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and 

creative groups and soloists in accordance with the national program " rukhani zhangyru»; 

5. To argue his point of view on the artistic and pedagogical potential of the performed 

works; 

6.  Independently make annotations, conversations, messages about the performed 

works;  

7. To carry out musical and aesthetic education taking into account the personal and 

individual needs of students, including those with special educational needs in the space of 

inclusive education. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Негізгі музыкалық аспап 

Основной музыкальный инструмент  

Basic musical instrument 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, дипломдық жұмыс 

Педагогическая практика, дипломная работа  

Teaching practice, the thesis 

 

 

Қазіргі заманғы музыкалық технологиялар 

Современные муыкальные технологии    

Modern musical technologies 

Курстың / пәннің / юниттің атауы: Музыка теориясы мен әдістемесі курстың / 

пәннің мазмұны: Музыка сабағында заманауи музыкалық-компьютерлік 

технологияларды қолдануды үйрету.  

Курстың мазмұны.  Пән Музыка сабағында заманауи музыкалық-компьютерлік 

технологияларды қолдануға, фонограмманы дауыспен және дауыссыз жазуға, 

фонограмманы редакциялауға, Аналогты форматтан сандық форматқа көшіруге, 

компьютерде ноталық мәтін теруге, CD-дисктерді жазуға үйретуге бағытталған. 

Студенттер FINALE ноталық редакторы, CUBASE бағдарламасын және т. б. меңгереді. 

Курсты өту нәтижесінде білім алушы:  

1.Музыкалық ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеруін көрсету; 

2. Музыкалық білім беру саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін 

педагогикалық, ақпараттық-коммуникациялық, цифрлық технологияларды таңдау және 

барабар қолдану;  

3. Музыкалық-шығармашылық жұмыстарды (шығармалар, импровизациялар, 

фонограммалар, аранжировкалар) құру процесінде креативті көзқарас көрсету); 

4. Музыкалық-компьютерлік технологияларды қолдану барысында оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолайлы білім беру ортасын құру; 

5. Рухани жанғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сыныптан тыс 

тәрбие музыкалық жұмысын және музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен 

солисттердің қызметін ұйымдастыру»; 

6.     Педагогикалық инновацияларға ашықтықты көрсету. 

 

Цель курса:  научить использовать современные музыкально-компьютерные 

технологии на уроке музыки.  

Содержание курса.  Дисциплина направлена на обучение использованию 

современных музыкально-компьютерных технологий на уроке музыки, формирование 

умений записи фонограммы, как с голосом, так и без голоса, редактирования 

фонограммы, перевода из аналогового формата в цифровой, набора нотного текста на 

компьютере, записи CD-дисков. Студенты осваивают нотный редактор FINALE, 

программу CUBASE и др. 

В результате прохождения курса обучающийся будет:  

1.Демонстрировать владение музыкальными информационно-

коммуникационными технологиями; 
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2. Отбирать и адекватно применять педагогические, информационно-

коммуникационные, цифровые технологии для осуществления  деятельности  в области 

музыкального образования;  

3. Проявлять креативный подход в процессе  создания  музыкально-творческих 

работ  (сочинений, импровизаций, фонограмм, аранжировок); 

4. Создавать благоприятную образовательную среду  для развития  творческих  

способностей  обучающихся в процессе применения музыкально-компьютерных 

технологий; 

5. Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру»; 

6.     Демонстрировать открытость к педагогическим инновациям.  

  

The purpose of the course: to teach the use of modern music and computer technology 

in the music lesson.  

Course content.  The discipline is aimed at teaching the use of modern music and 

computer technology in the music lesson, the formation of the skills of recording a phonogram, 

both with voice and without voice, editing a phonogram, translation from analog to digital, 

typing a musical text on a computer, CD recording. Students learn music editor FINALE, 

CUBASE program, etc. 

As a result of the course the student will be:  

1.To demonstrate knowledge of historical-theoretical and practical bases of 

application of musical-computer technologies; 

2. Have the skills of using music and computer technology in the music lesson; 

3. To create the musical-creative work (composition, improvisation, soundtracks, 

arrangements); 

4. Create conditions for the development of creative abilities of students in the 

application of music and computer technology; 

5. Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and 

creative groups and soloists; 

6. Demonstrate understanding of the updated content of secondary education.  

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 

Курстың мақсаты: студенттердің музыкалық-компьютерлік бағдарламалар және 

олардың мүмкіндіктері туралы түсінік алу.  

              Курстың мазмұны. Пән музыкалық-компьютерлік бағдарламалар және 

Sound Forge, Nuendo бағдарламаларында және осыған ұқсас Audio және Midi 

редакторларында жұмыс істей алатын олардың мүмкіндіктері туралы түсінігі бар қазіргі 

заманғы музыка мұғалімін қалыптастыруға бағытталған. Курс бағдарламасына 

редакциялау,тасымалдау, микширлеу, бүлінген фонограммаларды қалпына келтіру, өз 

кемшіліктерін жазу кіреді. 

Курсты өту нәтижесінде білім алушы:  

1. Музыкалық жабдықтардың кең таралған типтерінің және жинақтаушылардың 

техникалық сипаттамалары саласындағы базалық білімдерін көрсету; 

2. Ноталық материалды теру және редакциялау дағдыларына ие болу; 
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3. Музыкалық-компьютерлік технологияларды қолдану негізінде Музыкалық-

білім беру үдерісін құрастыру; 

4. Жеке компьютерлік аранжировкаларды құру процесінде креативті тәсіл 

көрсету; 

5.  Музыкалық-компьютерлік технологияларды қолдану барысында оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін қолайлы білім беру ортасын құру; 

6. Рухани жанғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сыныптан тыс 

тәрбие музыкалық жұмысын және музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен 

солисттердің қызметін ұйымдастыру»; 

7. Педагогикалық инновацияларға ашықтықты көрсету 

 

Цель курса: получение студентами представления о музыкально-компьютерных 

программах и их возможностях  

              Содержание курса. Дисциплина направлена на формирование 

современного учителя музыки, имеющего представление о музыкально-компьютерных 

программах и их возможностях, имеющего навыки работы в программах Sound Forge, 

Nuendo и аналогичных им Audio и Midi редакторах. В программу курса входит 

редактирование,транспонирование, микширование, восстановление испорченных 

фонограмм, запись собственных минусовок. 

В результате прохождения курса обучающийся будет:  

1. Демонстрировать базовые знания в области  технических характеристик наиболее 

распространенных  типов музыкального оборудования и комплектующих; 

2. Обладать навыками  набора  и  редактирования нотного  материала; 

3. Конструировать музыкально-образовательный процесс на основе 

использования музыкально-компьютерных технологий; 

4. Проявлять креативный подход в процессе создания собственных компьютерных 

аранжировок; 

5.  Создавать благоприятную образовательную среду  для развития  творческих  

способностей  обучающихся в процессе применения музыкально-компьютерных 

технологий; 

6. Организовывать внеклассную воспитательную музыкальную работу и 

деятельность музыкально-творческих коллективов и солистов   в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру»; 

7. Демонстрировать открытость к педагогическим инновациям.  

 

The purpose of the course: to provide students with an idea of music and computer 

programs and their capabilities  

              Course content. The discipline is aimed at the formation of a modern music 

teacher who has an idea of music and computer programs and their capabilities, having skills in 

sound Forge, Nuendo and similar Audio and Midi editors. The course program includes 

editing,transposing, mixing, restoration of damaged phonograms, recording your own backing 

tracks. 

As a result of completion of the course the student will be:  

1. Demonstrate basic knowledge of the technical characteristics of the most common 

types of music equipment and components; 

2. Possess the skills of typing and editing musical material; 

3. To design the musical and educational process based on the use of musical and 

computer technologies; 

4. Be creative in the process of creating your own computer arrangements; 

5.  Create a favorable educational environment for the development of creative abilities 

of students in the application of music and computer technology; 

6. Organize extracurricular educational musical work and activities of musical and 

creative groups and soloists in accordance with the national program " rukhani zhangyru»; 

7. Demonstrate openness to pedagogical innovations 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Гармония 
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Гармония 

Harmony 

Постреквизиттер Постреквизиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмыс 

Дипломная работа  

The thesis 

 

 

Қазіргі заманғы музыка мәдениеті 

Современная музыкальная культура 

The modern musical culture 
Курстың мақсаты: қазіргі музыкалық мәдениеттің даму заңдылықтары мен 

жарқын құбылыстарын зерттеу. 

Курстың / пәннің мазмұны: Пән 20-21 ғасыр музыкалық шығармашылығын 

зерттеуге, қазіргі заманғы музыкалық мәдениет құбылыстарын талдау тәсілдеріне және 

оның ең жарқын өкілдерінің шығармаларының педагогикалық әлеуетін талдай білуге, 

жастар арасында маңызды музыканы насихаттай білуге бағытталған. 

Курсты өту нәтижесінде білім алушы:  

1. Қазіргі заманғы музыканың даму заңдылықтары туралы негізгі білімді көрсету 

және музыкатану мәселелерін ұғыну;  

 

2. Білім берудің жаңартылған мазмұны аясында заманауи музыкалық мәдениеттің 

заңдылықтары, заңдарын білу негізінде білім беру процесін құрастыру; 

3. Оқушылардың талап етілген жалпыадамзаттық құбылыс ретінде музыка 

туралы, оның адам өміріндегі маңызы мен рөлі, оның басқа өнер түрлері арасындағы 

орны, музыка арқылы байланыс түрлері туралы түсінігін қалыптастыру үшін жағдай 

жасау; 

4. Музыкалық шығармалардың педагогикалық әлеуетіне өз көзқарасын дәлелдеу;  

5. Музыкалық-білім беру қызметін жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз 

бетінше іздеу және іріктеу дағдыларын көрсету; 

6. Кәсіби коммуникацияны ағылшын тілінде жүзеге асыру. 

 

Цель курса: изучение закономерностей развития и наиболее ярких явлений 

современной музыкальной культуры. 

Содержание курса: Дисциплина направлена на изучение музыкального 

творчества 20-21 век, обучение способам анализа явлений современной музыкальной 

культуры и умениям анализировать педагогический потенциал произведений наиболее 

ярких ее представителей, умениям пропагандировать серьезную музыку среди молодежи. 

В результате прохождения курса обучающийся будет:  

1. Демонстрировать базовые  знания о закономерностях развития современной 

музыки и осмыслении этих вопросов  в музыковедении;  

2. Конструировать образовательный процесс на основе знания законов, 

закономерностей развития современной музыкальной культуры в рамках обновленного 

содержания образования; 

3. Создавать условия для формирования у  учащихся представления  о музыке 

как о востребованном общечеловеческом явлении, о ее значимости и роли в жизни 

людей, ее месте среди других видах искусства,  о формах коммуникации посредством 

музыки; 

4. Аргументировать свою точку зрения на педагогический потенциал 

музыкальных произведений;  

5. Демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления музыкально-образовательной  деятельности; 

6. Осуществлять профессиональную коммуникацию на английском языке. 

 

The purpose of the course: the study of the laws of development and the most striking 

phenomena of modern musical culture. 
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Course content: the Discipline is aimed at the study of musical creativity of the 20th-

21st century, learning how to analyze the phenomena of modern musical culture and the ability 

to analyze the pedagogical potential of the works of its brightest representatives, the ability to 

promote serious music among young people. 

As a result of completion of the course the student will be:  

1. To demonstrate basic knowledge about the laws of modern music development and 

understanding of these issues in musicology;  

2. To design educational process on the basis of knowledge of laws, regularities of 

development of modern musical culture within the updated contents of education; 

3. To create conditions for the formation of students ' ideas about music as a popular 

universal phenomenon, its importance and role in people's lives, its place among other forms of 

art, forms of communication through music; 

4. To argue his point of view on the pedagogical potential of musical works;  

5. Demonstrate the skills of independent search and selection of necessary information 

for the implementation of musical and educational activities; 

6. To carry out professional communication in English. 

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 

Курстың мақсаты: тұтас ұсыну туралы өнер нысаны, қоғамдық сана-сезім, 

логика дамуының тарихи перспективада, оның жерде қоғам өмірі мен әрбір адам. 

Курстың / пәннің мазмұны: өнер табиғатының мәселелерін, оның қоғам және әр 

адам өміріндегі орнын, көркем бейненің мәні мен ерекшелігін, өнердің әлеуметтік 

функцияларын, әлемдік классиканың әр түрлі өнер және т. б. туындыларының үздік 

үлгілерін меңгеруге бағытталған. 

Курсты өту нәтижесінде білім алушы:  

1. Өнерді дамыту заңдылықтары және өнертанудағы осы мәселелерді ұғыну 

туралы базалық білімді көрсету; 

2. Әлемдік классика шығармаларын өнертанушылық талдау дағдысын меңгеру; 

3. Кең тарихи контексте көркем шығармаларды талдауды жүзеге асыру; 

4. Өнердің даму заңдылықтарын білу негізінде оқу процесін құрастыру;  

5. Рухани жаңғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес тұлғаның 

жалпыұлттық және адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру»; 

6.  Көркем шығармалардың педагогикалық әлеуетіне өз көзқарасын дәлелдеу. 

7. Музыкалық-білім беру қызметін жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз 

бетінше іздеу және іріктеу дағдыларын көрсету. 

 

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: Дисциплина направлена на изучение вопросов природы 

искусства, его места в жизни общества и каждого человека, сущности и специфики 

художественного образа, социальных функций искусства, лучших образцов 

произведений мировой классики в различных видах искусства и т.д. 

В результате прохождения курса обучающийся будет:  

1. Демонстрировать базовые знания о закономерностях развития искусства и 

осмыслении этих вопросов  в искусствоведении; 
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2. Обладать навыками искусствоведческого анализа произведений мировой 

классики; 

3. Осуществлять анализ  художественных произведений в широком историческом 

контексте; 

4. Конструировать учебный процесс на основе знания закономерностей развития 

искусства;  

5. Формировать общенациональные и нравственные ценности личности в 

соответствии с общегосударственной программой «Рухани жаңғыру»; 

6.  Аргументировать свою точку зрения на педагогический потенциал 

художественных произведений. 

7. Демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления музыкально-образовательной  деятельности 

 

The purpose of the course: the formation of a holistic view of art as a form of social 

consciousness, the logic of its development in the historical perspective, its place in the life of 

society and each person. 

Course content: the Discipline is aimed at studying the nature of art, its place in the 

life of society and each person, the essence and specificity of the artistic image, the social 

functions of art, the best examples of works of world classics in various arts, etc. 

As a result of completion of the course the student will be:  

1. To demonstrate basic knowledge about the laws of art development and 

understanding of these issues in art history; 

2. Possess the skills of art analysis of works of world classics; 

3. To analyze works of art in a broad historical context; 

4. To design educational process on the basis of knowledge of laws of development of 

art;  

5. To form national and moral values of the individual in accordance with the state 

programme "Ruhani air»; 

6.  To argue his point of view on the pedagogical potential of works of art. 

7. Demonstrate the skills of independent search and selection of necessary information 

for the implementation of musical and educational activities 

  Пререквизиттер / Пререквизиты /Prerequisites 

Әлем музыкасының тарихы 

История мировой музыки 

History of World Music 

Постреквизиттер Постреквизиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмыс 

Дипломная работа  

The thesis 

 

 

 


