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1 ЖМ  1.Жалпы модуль (ЖМ)

АT 010101

ЖБП МК 1 ME 5 3 135 30 15 15 75 3

Fil 2102 Философия ЖБП МК 4 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

ЖБП МК 2 емтихан 5 3 135 15 30 15 75
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К 010202

Шетел тілі/ Иностранный язык ЖБП МК 1.2 емтихан 10 6 270 90 15 165

Ф
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ия

3 3

Қазақ (орыс) тілі /Казахский (русский) язык ЖБП МК 1.2 емтихан 10 6 270 90 15 165 3 3

2.2 ТМ 2.2.   Таңдау  модульдері  (ТМ)

KА 010303

Әлеуметтану / Социология ЖБП ТК 4 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

ЖБП ТК 3 емтихан 3 2 90 15 15 15 45
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Модульдің  
коды

Модульдің  
атауы

Кредит 
көлемі

П
ән

 б
ек

іт
іл

ге
н

 
к

аф
ед

р
ал

ар
ды

ң
 а

та
уы

 

Оның ішінде 
ауд.сағат

E
C

T
S

 
к

р
ед

и
тт

ер
і

К
Z

 
к

р
ед

и
тт

ер
 

Зе
рт

ха
н

ал
ы

қ

Ақпараттық- 
тарихи модуль - 9  

кредит  (405 
сағат)

1. Қазақстанның  ерте дәуірдегі тарихы мен  тәуелсіздік алған кезеңдер аралығындағы  
әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси, мәдениеті туралы тарихты білу керек. 
Философия пәнін, қызметтерін, негізгі бөлімдерін және бағыттары білу керек. 
Компьютерлік негіздерді, кәсіби ақпаратпен іздеу үшін интернетті пайдалануға қабілетін 
дамыту керек. 2.Отандық тарих пәнінің мақсаты мен міндетін ұғынып, нақты тарихи 
ситуациялық мәселелерді бағалап, білім беру барысында қолдана алу керек. Арнайы 
философиялық терминологияны және философияның категориялық ұғымдық апаратын 
қолдану керек; Күнделікті өмірде мен кәсіби қызметінде алған білімдерін қолдана білу 
керек.
3.Қазақстанның ерте дәуірден қазіргі заман аралығындағы  тарихын, негізгі 
көзқарастарын, кезеңдерді обьективті  саралай алу, қазіргі  технологияны пайдалана 
отырып, ақпаратты жинау, сақтау және өндеу керек. Философияның ережелерімен 
категорияларын әр түрлі әлеуметтік ағымдарды, фактілермен құбылыстарды бағалауда 
және сараптауда пікір айтуды қалыптастыру керек. Талдауға қабілеттілік, ғаламдық 
мәселелерді және пайымдауларды қалыптастыру керек.
4. Ғылым салаларындағы жаңа ғылыми жетістіктерді игере білу және сол туралы  
жазбаша және ауызша формада көрсете білу керек; Өз бетінше дербес интелектуалды 
және дүние танымды кеңейту және дамыту, шығармашылық іскерлікке деген, үздіксіз 
оқып, үйренуге деген  қызығушылықты  жетілдіру керек. Қазіргі ақпараттық ресурстарды 
тиімді пайдалану керек. 
5.Басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау дағдысына ие болу керек. 
Философиялық білімдерді әр түрлі  жеке жағдайларда және қоғамдық құбылыстарды 
сараптауда қолдана білу керек. Топта жұмыс істеу  дағдысын қалыптастыру керек. 

KZТ 1101/ SIK 
1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ 
Современная история Казахстана
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АКТ 1105/ ІКТ 
1105

Ақпараттық-комуникативтік технологиялар 
(Ағылшын тілінде)/ Информационно-
коммуникационные технологии (Англ. языке)

Коммуникативті 
модуль - 12 
кредит  (540 

сағат)

1.Орыс, шетел тілдері оқыту мақсаты мен міндеттері, негізгі түсініктері, даму тарихы мен 
қазіргі жағдайы туралы білу және түсіну керек. 
2.Орыс, шет ел тілдерінің жүйесін, құрылымы мен қызметін, тіл жүйесінің негізгі 
категорияларын, олардың деңгейлік құрылысын, фонетикалық және лексика-
фразеологиялық жүйелердің өзгешелігін, қазіргі әдеби тілдердің грамматикалық 
құрылысын біліп, кәсіби қызметінде қолдана білу керек.
3.Орыс, шетел тілдерінің лексикалық қабаттары мен стильдік мінездемесіне сәйкес 
ажырата білу керек.
4.Білім беру саласында инновациялық үрдісті жүзеге асыруы, қазіргі заман талабына сай 
ақпараттандыру қоғамының жаңа талаптарын орындауы, оқыту үрдісінде ақпараттық 
технологияларды қолданылу керек.
5.Орыс, шетел тілдерінің құрылымы, тілдік бірліктері мен олардың қызметін, негізгі даму 
сатылары туралы негізгі білімдерін қолдана алуы керек.     

ShT 1103/ IYa 
1103

К(O)T 1104 / 
К(R)Ya 1104

Қоғамдық-
әлеуметтік 

модуль- 7  кредит  
(315 сағат)

1.Әлеуметтанудың даму тарихын және ғылым ретінде қалыптасуын, әлеуметтік зерттеудің 
 әдіснамалары туралы білуі керек. Графикалық және экономика-математикалық талдауы 
қолдана отырып, экономикалық процестерді модельдеу керек. 2.Әлеуметтану пәнінің 
мақсаты мен міндетін ұғынып, нақты әлеуметтік ситуациялық мәселелерді бағалап, білім 
беру барысында қолдану керек. Ээкономикалық үлгілерді құрастыру әдістерімен 
таныстыру және оларды талдауда пайдалануға үйрету керек. 
3.Әлеуметтанудың өзекті мәселелеріне байланысты негізгі көзқарастарын, кезеңдерді 
обьективті  саралай алу керек. Мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік саясатын 
жүзеге асыру, экономикалық дүниетаным мен белсенді азаматтық поцизияны 
қалыптастыру керек.
4. Ғылым салаларындағы жаңа ғылыми жетістіктерді игере білу және сол туралы  
жазбаша және ауызша формада көрсете білу керек. Өз бетінше дербес интелектуалды 
және дүние танымды кеңейту және дамыту, шығармашылық іскерлікке деген, үздіксіз 
оқып, үйренуге деген  қызығушылықты  жетілдіру керек.
5. Басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау дағдысына ие болу керек. Өзінің 
азаматтық ұстанымын қалыптастыру мен қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін 
сезіну керек.

Ale 2106 / Soc 
2106

Қ
аз

ақ
ст

ан
 

та
ри

хы
, 

қо
ға

м
ды

қ 
пә

нд
ер

 ж
ән

е 
ге

ог
ра

ф
ия

ETN 2107/ OET 
2107

Экономикалық теория негіздері/ Основы 
экономической теории 



KА 010303

Құқық негіздері/ Основы права ЖБП ТК 4 емтихан 3 2 90 15 15 15 45
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1 модуль бойынша барлығы: 8 46 28 1260 135 285 0 120 720 9 9 2 8 0 0 0 0

2 ММ 2. Мамандық  модулі (ММ) 

2.1 ММ 2.1 Міндетті модульдер (ММ) 

PT 020401

Музыка теориясы / Теория музыки БП МК 1.2 емтихан 5 3 135 30 15 15 75

П
ед

аг
ог

ик
а 

ж
ән

е 
пс

их
ол

ог
ия

2 1

Ped 2202 Педагогика БП МК 3 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Psi 2203 Психология БП МК 3 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

МTA 020502

БП МК 3.4 емтихан 6 4 180 30 30 15 105
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БП МК 5 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

БП МК 5 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

БП МК 6 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

КП МК 7 емтихан 3 2 90 30 15 45
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КП МК 7 емтихан 5 3 135 45 15 75 3

2.1  модуль бойынша барлығы 9 40 25 1125 165 210 0 135 615 2 1 8 2 5 2 5 0

2.2 ТМ 2.2.   Таңдау  модульдері  (ТМ)

Soll 2(3)208 Сольфеджио І,ІІ,ІІІ БП ТК 3,4,5 емтихан 10 6 270 90 15 165
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2 2 2

БП ТК 1,2,3 емтихан 12 8 360 120 15 225 2 3 3

БП ТК 1,2,3 емтихан 10 6 270 90 15 165 2 2 2

ОК 2(3)211 БП ТК 4,5,6 емтихан 14 9 405 135 15 255 3 3 3

Қоғамдық-
әлеуметтік 

модуль- 7  кредит  
(315 сағат)

1.Әлеуметтанудың даму тарихын және ғылым ретінде қалыптасуын, әлеуметтік зерттеудің 
 әдіснамалары туралы білуі керек. Графикалық және экономика-математикалық талдауы 
қолдана отырып, экономикалық процестерді модельдеу керек. 2.Әлеуметтану пәнінің 
мақсаты мен міндетін ұғынып, нақты әлеуметтік ситуациялық мәселелерді бағалап, білім 
беру барысында қолдану керек. Ээкономикалық үлгілерді құрастыру әдістерімен 
таныстыру және оларды талдауда пайдалануға үйрету керек. 
3.Әлеуметтанудың өзекті мәселелеріне байланысты негізгі көзқарастарын, кезеңдерді 
обьективті  саралай алу керек. Мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік саясатын 
жүзеге асыру, экономикалық дүниетаным мен белсенді азаматтық поцизияны 
қалыптастыру керек.
4. Ғылым салаларындағы жаңа ғылыми жетістіктерді игере білу және сол туралы  
жазбаша және ауызша формада көрсете білу керек. Өз бетінше дербес интелектуалды 
және дүние танымды кеңейту және дамыту, шығармашылық іскерлікке деген, үздіксіз 
оқып, үйренуге деген  қызығушылықты  жетілдіру керек.
5. Басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау дағдысына ие болу керек. Өзінің 
азаматтық ұстанымын қалыптастыру мен қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін 
сезіну керек.

KN 2108/ OP 
2108

 Педагогика және 
теория модулі  - 9 
кредит (405 сағат)

1. .  Музыка теориялық және практикалық негізінде, яғни нота сауаттылығының 
жазылуын, музыка түрлерінің күрделі құрылымдарын ажыратып, семинарлық сабақтарда 
жауап беру пайыздығын артыру. Қазіргі педагогиканың әдіснамалық негіздері. Педагогика 
ғылымының тарихы.  2. Психология және адам дамуы оқу пәні әрі ғылым, әрі тәжірибені 
қамту керек. Осы оқу пәні шеңберінде психологиялық педагогиканың идеялары мен 
тәжірибесінің тегі. Әлеуметтік педагогиканың мәні мен мазмұны, негізгі категориялары, 
атқаратын қызметтері, міндеттері; әлеуметтік-педагогикалық процесс түсінігі, оның мәні 
мен мазмұны; әлеуметтендіру институттары; баланың әлеуметтік-мәдени әлеміне ықпал 
ететін факторлар. Ақпаратты компьютерде беру керек.
3. Болашақ мұғалімдерді педагогика ғылымдарының  теориялық негіздерімен таныстыру; 
орта мектепте тәрбие мен оқыту процесін нәтежелі ұйымдастыруға қажетті 
педагогикалық білім, білік және дағды қалыптастыру; оларды кәсіптік-педагогикалық 
даярлығына бағдар беру керек. Мұғалімнің кәсіби қызметі және оның әлеуметтік-
педагогикалық мәнін білу керек. 
4. Адамның  өзіндік бейімділіктерін   ашу және оның темпераментін, мінез-құлқын, 
қабілеттерін ескере отырып, оны жеке тұлға ретінде, іс-әрекет субъектісі әрі жеке дара 
субъект ретінде дамыту керек; студенттердің өзіне, қоршаған ортаға және бүкіл адамзатка 
деген  қарым-қатынасын   айкындайтын адамгершілік мінез-құлықтарының, әлеуметтік 
маңызы бар бағдарларының негізін қалыптастыру керек. Білім беру – кәсіби іс-әрекеттің 
жүйесі мен компетенті маманның қалыптасу нәтижесін білу керек. Маманның жеке 
тұлғалылығын қалыптастыру және оны шынайы бағалау қабілеті, сондай-ақ, өзінің 
интеллектуалдық даму деңгейлерін арттыру дағдыларын меңгеру икемділігі керек.
5. Қазақстан  этнопедагогикасының  жалпы негіздерін оқыту арқылы Қазақстан 
Республикасын мекендеген әрбір этностың дамуын ынталандыру, жалпы мәдени 
құндылықтарды меңгеру, этникалық мәдениетті өзара шығармашылықпен  байыту 
бағытында студенттердің  педегогикалық дүниетанымын, педагогикалық мәдениетін және 
 жалпы кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру керек.

МТ 1201 / ТМ 
1201

Музыка тарихы 
және әдістеме 

модулі -7 кредит 
(315 сағат)

1. Қазақ музыка  тарихи кезеңдері мен олардың шығармашылық бағыты. Өзінің ойын 
жүйелі сауатты түрде тұжырымдау және оны жеткізу. 2.  Музыканы оқытудағы музыкалық 
аспаптарды, ноталық сауатты меңгеру. 3.  Педагогикалық процестегі музыка мұғалімі мен 
балалар ұжымының және дарында балалардың өзара іс-әрекеті. 4.  Қазақ музыка өнерінің 
өсу жолдары. Музыкалық шығармаларға өз бетінше жұмыс жүргізу. 5.  Музыкалық 
жүйенің оқушы санасында даму барысында қалыптасуы.                                                          
               

КМТ 2204/        
ІКМ 2204

Қазақ музыкасының тарихы / История 
казахской музыки

МРОА 3205 / 
МPМ 3205

Музыка пәнін оқыту әдістемесі / Методика 
преподавания музыки                                           
                                                        

КТОSh  
020603

Кәсіби тілдер 
және 

орындаушылық 
шеберлік модулі - 

9  кредит (405 
сағат)

1.  Кәсіби орыс тіліне тән грамматиканы сенімді пайдалануды білу, музыкалық 
аспаптарды айыра білу. 2.  Оқытылған кәсіби бағытталған жағдайларға сәйкес 
(телефонмен сөйлесу, итервью алу, алғашқы таныстыру рәсімін жасау және т.б), 
коммуникативті стратегияны қолдану, дискурс (монолог, диолог) жасауды білу. 
Музыканың жанрлық түрлерін айыра біліп, олардың негізгі стильдерін білу, сабаққа 
байланысты барлық іс-құжаттарды білу, музыкалық аспаптарды, музыкалық 
орындаушылық шеберлікті біліп, жеке сабақтарда жауап беру пайыздығын арттыру.3.  
Музыкалық оранжировка жасап шығарманы көркемдей білуді қалыптастыру.  5.  Білім 
беру кәсіби іс-әрекеттің жүйесі мен компанентті маманның қалыптасу нәтижесі.                  
                                                            

KK(O)T 3206/ 
PK(R)Ya 3206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі/ Профессиональный 
казахский (русский) язык

KBShT 3207 / 
POIYa 3207

Кәсіби бағытталған шетел тілі/ 
Профессионально-ориентированный 
иностранный  язык

Ф
ил

ол
ог

и
я

MMOSh 4301 / 
IMUM 4301

Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі 
(Негізгі музыкалық аспап) / Исполнительское 
мастерство учителя музыки (Основной 
музыкальный инструмент)

MMOSh 4301 / 
IMUM 4301

Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі 
(Хорды дирижерлау) / Исполнительское 
мастерство учителя музыки (Дирижирование 
хором)

SHKNMA 
020704

Сольфеджио, хор 
класы және негізгі 
музыкалық аспап 
модулі - 20 кредит 

(900 сағат)

1. Аспапта ойнау, дауыспен сольфеджиолау тәсілдерін меңгеру.  Музыка теориясының 
негізгі терминдерімен түсініктерін және сольфеджиолап нотаны айту және дирижерлау 
тәсілдерін меңгеру. 2  Нота сызықтарды пайдалана отырып, нотаның жазылу 
таңбаларының әдісімен гармонизациялық жүйені композициялық тұрғыда үйрену 3. 
Хорды басқару және хор үндестігінің негіздерін оқу. Дирижердың өзбетінше қызметінің 
теориялық және әдістемелік дайындығы. Хор ұжымындағы вокалдық тәрбиенің әдістері. 
Жоғары музыкалы есту белсенділігіне тәрбиелеу. 4. . Ноталарды бірден оқу дағдыларына 
бейімдеу, Аспапта орындау шеберлігін шыңдау, Музыкалық шығармаларға өз бетінше 
жұмыс істеуді  қалыптастыра білу көзделеді 5 Орындаушылық дағдыларды 
қалыптастыру..

НКНZһР 
1(2)209 / НКРRН 
1(2)209

Хор класс және хормен жұмыс практикумы 
І,ІІ,ІІІ/Хоровой класс и практикум работы с 
хором І,ІІ,ІІІ

NМА 1(2)210/ 
ОМІ 1(2)210

Негізгі музыкалық аспап (фортепиано, баян, 
аккордеон, домбыра, қобыз) І,ІІ,ІІІ/ Основной 
музыкальной инструмент (фортепиано, баян, 
аккордеон, домбра, кобыз) І,ІІ,ІІІ

OHFADTA 
020805

Оркестрді, хорды 
және фольклорлі 

аспаптарды 
дирижерлап, 

тәрбиелеу 
әдістемесі модулі 
24 кредит (1080 

сағат)

1. Жоғары музыкалы есту белсенділігіне тәрбиелеу, Ноталарды бірден оқу дағдыларына 
бейімдеу, 2  Аспапта орындау шеберлігін шыңдау, 3. Музыкалық шығармаларға өз бетінше 
жұмыс істеуді  қалыптастыра білу көзделеді. 4. Оркестр жұмысын жүргізуде аспаппен 
орындаушылық біліммен қаруландыру.  Қазақ фольклорындағы музыкалық аспаптарды 
таныстыру арқылы орындаушылық шеберлігін  жетілдіру. 5.  Тәрбие мен білім беруде 
инновациялық іс-әрекеттің ғылыми маңыздылығын талқылау.Тәрбие үрдісін жаңаша 
дамыту, яғни оның нәтижесінің қалыптасуы жаңашыл болуы

Оркестр класы І,ІІ,ІІІ/ Оркестровый класс 
І,ІІ,ІІІ



НD 3212 БП ТК 5.6 емтихан 6 4 180 60 15 105
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2 2

БП ТК 4,5,6 емтихан 14 9 405 135 15 255 3 3 3

БП ТК 5 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

БП ТК 2 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Өзін-өзі тану/ Самопознание БП ТК 3 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

Базалық пәндер циклінің  таңдауы бойынша: 77 49 2205 60 675 0 135 1335 0 4 8 9 8 12 8 0 0

КП ТК 1 емтихан 5 3 135 30 15 15 75
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ж
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е 
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ия

3

КП ТК 6 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

Дауыс айқындау / Постановка голоса КП ТК 6 емтихан 5 3 135 45 15 75 3

Voc 4305 Вокал КП ТК 7 емтихан 3 2 90 30 15 45 2

КП ТК 5.6 емтихан 6 4 180 60 15 105 2 2

КП ТК 7 емтихан 5 3 135 45 15 75 3

Кәсіптендіру пәндер циклінің  таңдауы бойынша: 7 29 18 810 45 225 0 90 450 0 3 0 0 0 2 8 5 0

1 траектория:  Музыка және би

МВ 021209

КП ТК 7 емтихан 5 3 135 15 30 15 75

П
ед

аг
ог

ик
а 

ж
ән

е 
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ия 3

KB 4309/КТ 4309 Қазақ  биі / Казахский   танец КП ТК 7 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

КП ТК 7 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

1 траектория бойынша: 4 15 9 405 45 90 0 45 225 0 0 0 0 0 0 0 9 0

2 траектория:  Педагог-музыкант

РМ 031310

KK 4308 КП ТК 7 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

КП ТК 7 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

EG  4310 Эстрадалық гармония/Эстрадная гармония КП ТК 7 емтихан 5 3 135 15 30 15 75 3

2 траектория бойынша: 4 15 9 405 45 90 0 45 225 0 0 0 0 0 0 9 0

2.2  модулі бойынша барлығы: 121 76 3420 150 990 0 270 2010 0 7 8 9 8 14 16 14 0

2 модуль бойынша барлығы: 161 101 4545 315 1200 0 405 2625 0 9 9 17 10 19 18 19 0

1  және 2 модуль бойынша барлығы: 207 129 5805 450 1485 0 525 3345 0 18 18 19 18 19 18 19 0

OHFADTA 
020805

Оркестрді, хорды 
және фольклорлі 

аспаптарды 
дирижерлап, 

тәрбиелеу 
әдістемесі модулі 
24 кредит (1080 

сағат)

1. Жоғары музыкалы есту белсенділігіне тәрбиелеу, Ноталарды бірден оқу дағдыларына 
бейімдеу, 2  Аспапта орындау шеберлігін шыңдау, 3. Музыкалық шығармаларға өз бетінше 
жұмыс істеуді  қалыптастыра білу көзделеді. 4. Оркестр жұмысын жүргізуде аспаппен 
орындаушылық біліммен қаруландыру.  Қазақ фольклорындағы музыкалық аспаптарды 
таныстыру арқылы орындаушылық шеберлігін  жетілдіру. 5.  Тәрбие мен білім беруде 
инновациялық іс-әрекеттің ғылыми маңыздылығын талқылау.Тәрбие үрдісін жаңаша 
дамыту, яғни оның нәтижесінің қалыптасуы жаңашыл болуы

Хорды дирижерлау І,ІІ/ Хоровое 
дирижирование І,ІІ

FMA 2(3)213/ 
FMІ  2(3)3213

Фольклорлық музыкалық аспаптар І,ІІ,ІІІ/ 
Фольклорные музыкальные инструменты 
І,ІІ,ІІІ

TJTA 3214/ 
TMVR 3214

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі/ 
Теория и методика воспитательной работы

OOTKBT 
020906

Өзін-өзі тану 
және қазақ биі 

теориясы модулі 5 
кредит (225 сағат)

1. Педагогтың идеалды бейнесі өзін-өзі тану мен өзіндік дамуының бағдары 
педагогикалық іс-әрекеті жетістігінің шарты ретінде қалыптастыру. 2.  Өзін-өзі тану, өзін-
өзі дамыту, өзін-өзі ұйымдастыру , өзін-өзі басқару т.б.  3. Қазақ биінің шарттарын 
зерттеу, адамның дене бітімінің дұрыс қалыптасуын қадағалау музыкалық қызметінің 
механизмі және заңдылықтары, сонымен қатар музыкалық ырғаққа ықпалы арқылы 
олардың ерекше функциялығын білу. 4. Қазақ классификациясын, биін білу және 
компазициялық қабілетін қалыптастыру. 5. Халық биі арқылы өскелең ұрпақты музыка 
қимылына үйрету

КВТА 1215/ 
ТМКТ 1215

Қазақ биінің теориясы мен әдістемесі/ Теория 
и методика казахского танца

ООТ 2216/Sam 
2216

КМАZhО   
021007

Қазақтың 
музыкалық 

әдебиеті мен 
жанрлық оқыту 

модулі - 6 кредит 
(270сағат)

1.  Қазақ музыканың әдебиеті кезеңдері мен олардың шығармашылық бағыты, ағымдары 
мен стильдік өркендеу жолдарымен таныстырып сол кезеңмен осы кезеңді салыстырып 
көзқарастарымен ұғымдарын қалыптастыру болып келеді.  2.   Ән айтуда дауыс 
аппаратының ерекшелігі және вокалдық әдістеменің негіздері. Ән айтудағы музыкалық 
көркемдік.  3.    Курстың негізгі мақсаты келешек мамандардың ұлттық  кәсіби музыка 
өнерінің кезеңдері мен олардың шығармашылық бағыты, ағымдары мен стильдік 
өркендеу жолдарымен таныстыру болып келеді.  4.   Қазақ музыка өнерінің өсу жолдары 
мәселесіндемузыкалық творчествоның құбылыстары мен байланыстары, оның халықтың 
әлеуметтік өзгерістерін, философия, мәдениет пен өнер өзара толықтырылып идеялық 
көзқарасты көркемдік талғамды тәрбиелеу мақсатындағы бағытта толық мағлұмат алуы 
мен меңгеруі көзделеді. 5.   Жоғары музыкалы есту белсенділігіне тәрбиелеу, Ноталарды 
бірден оқу дағдыларына бейімдеу, Аспапта орындау шеберлігін шыңдау, Музыкалық 
шығармаларға өз бетінше жұмыс істеуді  қалыптастыра білу көзделеді.

КМА 1302/КМL 
1302

Қазақтың музыкалық әдебиеті / Казахская 
музыкальная литература

MАSВUA 
3303/МОТSMI 
3303

Музыкалық аспапта сүйемелдеу мен би 
үйрету әдістемесі / Методика обучения танцам 
 и сопровождение на музыкальных 
инструментах 

DAV   
021108

Дауыс айқындау 
және Вокал 

модулі - 12 кредит 
(540сағат)

1.  Дауыс айқындауда вокалдық жаттығу жұмысын жүргізе отырып білімін жетілдіру.  2. 
Вокалдық кәсіби деңгейде мәнерлі ән айтуды қалыптастыру.  3. Мектеп ән 
репертуарларын меңгеруде қосымша музыкалық-ұлттық аспаптардың сүйемелдеуінде 
шығармаларды тыңдату.  4. Мектеп ән репертуарынның қорын жинақтау.   5. Музыкалық 
аспаптың сүймелдеуінде мектеп әндерін орындатуды меңгерту.   

DA 3304/ PG 
3304

КМА 3306/DMI 
3306

Қосымша музыкалық аспаптар (жалпы 
фортепиано)/  Дополнительный музыкальный 
инструмент (общее фортепиано) І-ІІ

МАRP 4307/ 
PSһPR 4307

Мектеп әндері репертуары бойынша 
практикум/ Практикум по школьному 
песенному репертуару 

Музыка және би 
модулі  - 9 кредит 

(405 сағат)

1.  Курстың негізгі мақсаты келешек мамандардың ұлттық  кәсіби музыка өнерінің 
кезеңдері мен олардың шығармашылық бағыты, ағымдары мен стильдік өркендеу 
жолдарымен таныстыру болып келеді.  2.   Қазақ, шетел музыка әдебиеті мен тарихымен 
танысу. 3.   Көркемдік шығармалар қазақ және шетел музыкасында дамыту, орындау. 4.  
Жеке шығармалардың көркемдік ерекшеліктерін сипаттау, шетел композиторлары мен 
музыкатанушыларының шығармашылығы, әртүрлі жанрлар туралы тарихи-теориялық 
білімін көрсету.  5.  Келешекте мамандықтары бойынша жұмыс істеген кезде керек 
болатын білім беру. Эстрадалық гармония музыкалық шығармаларды өңдеуде сахна 
мәдениетіне ән айту арқылы ән қорын жинақтау Музыка тыңдау арқылы ырғаққа түсу 
шығару, орындау қабылдау, музыка жүргізу анализінің тәсілдерін меңгеру.                             
                                                                  

ShМА 4308/  
SML 4308

Шетелдік музыка тарихы/ История 
зарубежной музыке

ZһМS 4310/  
MDM 4310

Жастардың музыкалық сауығы/ Музыкальный 
досуг молодежи

Педагог-музыкант 
модулі  - 9 кредит 

(405 сағат)

1. Концертмейстрлік класс орындаушылық пәндер арасында педагогикалық өзінің 
сүйемелдеу бағдары арқылы түрленіп мазмұнын аша түсуге мүмкіндік береді. 2. Әнді өз 
сүйемелінде орындау, жеке орындаушыны, вокальдік ансамбльді суйемелдеу білігін 
бамыту.3. Сүйемел мен фактура түсінігі. Шығарма жанры мен берілген әуеннің сәйкестік 
сипаты мен көркемөнерлік бейнесін ашуға себеп құралдарын іздестіру, фактура типтерін 
таңдау.4. Әншілік тыныс алудың негізгі ережелерін пайдалана отырып, резанаторлар мен 
артикуляциялық аппарат жұмыстапрын саналы түрде қолдану. 5. Балалар дауысымен 
жұмыс жүргізу әдістемесін үйрету.

Концертмейстерлік класс/ 
Концертмейстерский класс

SOT 4309/ TIS 
4309

Синтезаторда ойнау технологиясы/ 
Технология игры на синтезаторе



3. OKT 3.  Оқытудың  қосымша түрі

3.1 ММ 3.1 Міндетті модульдер (ММ) 

DSh 031401 Дене шынықтыру/ Физическая культура ОҚТ МК 1-4 8 8 240 240 2 2 2 2

КР 031502

ОҚТ МК 5 сынақ 2 4 60 60

П
ед

аг
ог

ик
а 

ж
ән

е 
пс

их
ол

ог
ия

4

ОҚТ МК 8 сынақ 5 2 150 30 120 2

ОҚТ МК 8 сынақ 5 2 150 30 120 2

3 модуль бойынша барлығы: 20 16 600 0 360 0 0 240 2 2 2 2 4 0 0 4

4. Мемлекеттік  қорытынды аттестация

MKA 4501

1. Мамандық бойынша мемелекеттік емтихан МК 8 4 1 105 15 90

П
ед

аг
ог

ик
а 

ж
ән

е 
пс

их
ол

ог
ия

1

МК 8 8 2 210 30 180 2

МҚА модулі бойынша барлығы: 12 3 315 45 0 0 0 270 3

Жалпы: 32 19 915 45 360 0 0 270 2 2 2 2 4 0 0 7

Жалпы барлығы: 239 148 6720 495 1845 0 525 3615 0 20 20 21 20 23 18 19 7

Құрастырушылар:   1. Кафедра меңгерушісі - Сихынбаева Ж.С. п.ғ.к.,  аға оқытушы 

2.  Кафедраның аға оқытушылары:  Асантаева Ұ.С., Әділова Ш.С.

     4. Жұмыс беруші - Биқожаева  Ж., №24 ЖОМ- лицейінің  жоғары санатты мұғалімі

Дене шынықтыру 
модулі - 8 кредит 

(240 сағат)

1.  Практикалық дене шынықтыру мен орта және жоғары оқу орындарында арналған 
спорт түрлерінің теорися, әдістемесінің жалпы теориясы: 2.  Әдістерді меңгеру, жарыстар 
ережелерін үйрену, жарыстарды өткізу, жаттығуларды дұрыс қолдану. 3.  Меңгерген 
әдістерді талдау, бақылау және іріктеу, қателіктерді көрсету. 4.  Құралдармен, әдістермен, 
дайындықтармен және жаңа технологиялар мен сабақтарды өткізу: 5.  Таңдап алған спорт 
түрлері бойынша шеберлікті арттыру.

DSh  1(2)401/ FK 
1(2)401

Диф.сын
ақ

Д
ен

е 
ш

ы
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қт
ы

ру
 

ж
ән

е 
сп

ор
т

Кәсіби практика / 
Профессиональна

я практика - 8 
кредит (360 сағат)

1.  Мектептің, сыныптың тұтас педагогикалық процесс жағдайы мен оқушы тұлғасын 
қалыптастыру және диагностикасын жүргізу үшін жалпы педагогикалық пен жалпы 
психологиялық білім, іскерлік дағдыларды жетілдіру.  2.   Жаңа білім беру 
технологияларына және жаңа педагогикалық білім беру технологияларына сәйкес мұғалім 
мен оқушының жұмысын ұйымдастыру. 3.  Оқу процесіне инновациялық 
технологияларды пайдалану. Пән бойынша оқудан және сыныптан тыс жұмыстар жүйесі.  
Жоғары сынып оқушыларының психологиялық аспектісі сабақтың психологиялық 
құрылымы, оқушылардың қызығушылығы, педагогтік іс-тәжірибе танымдық іс-әрекетінің 
ерекшеліктер. 4.  Кәсіптік пәндер бойынша меңгерген теориялық білімдерін тереңдету 
және бекіту.  5 Кәсіптік пәндер бойынша меңгерген теориялық білімдерін тереңдету және 
бекіту.                                                                                                                                                
                   

ОP 3402 / UP 
3402

І. Оқу практика/ Учебная практика - 2 
апта/ 2 неделя

ОРP 4403 / PP 
4403

ІІ. Өндірістік  (педагогикалық) практика/ 
Производственная (педагогическая) практика 
- 5 апта / 5 недель

DР 4404 / PP 
4404

ІІІ.Дипломалды  практика/ Преддипломная 
практика -5 апта / 5 недель

MKA 041603

Мемлекеттік  
қорытынды 

аттестация - 3 
кредит (315 сағат)

1.  Музыкалық шығармаларды аспапта ойнау шеберлігін меңгеруге бағытталған. 
Мамандықтардың профиліне сәйкес шығармашылық емтихандарды "Орындаушылық 
шеберлік" аспапта ойнау немесе хорды дирижерлеу пәндері бойынша шығармашылық 
емтиханды тапсыру. 2.  Мамандық бойынша теориялық білімі мен практикалық дағдысын 
жүйелеуге бекіту мен кеңейтуге және нақты ғылыми техникалық экономикалық өндірістік 
сонымен қатар мәдени мақсаттарды біілімінің ғылыми зерттеу әдісін меңгеру. 3.  
Педагогикалық тәжірибелер мен кәсіби әрекер дағдыларын диплом жұмысын қорғауда өз 
практикасын байланыстыра орындау. 4.  Меңгерген білімі мен кәсіби даярлығын жан-
жақты көрсету. 5.  Орындалған жұмыстың ғылыми бағыттары мен құндылықтарын 
орындау. 

Кешенді  
МЕ

2. Диплом жұмысын (жоба) жазу және қорғау 
немесе екі кәсіби пәннен мемлекеттік емтихан 
тапсыру                           

Диплом 
қорғау

«Педагогика және психология» кафедрасының әдістемелік комиссиясында (2016 жылдың _____ ________ № ___ хаттама) және мәжілісінде (2016 
жылдың _____  ________  № ___  хаттама) талқыланып, бекітуге ұсынылды.



Қазақстан Республикасы  Білім  және ғылым министрлігі

Шымкент  университеті

5B010700- Бейнелеу өнері және сызу  мамандығының  

МОДУЛЬДІК  БІЛІМ  БЕРУ  БАҒДАРЛАМАСЫ

1.  Білім беру бағдарламасының паспорты:

1.1  Біліктілік және лауазымдар тізбесі:

1.3.Білім беру бағдарламасы түлегінің біліктілік сипаттамасы

Мамандығы: 5B010700- Бейнелеу өнері және сызу 

Білім беру бағдарламасының деңгейі: Бакалавриат.

Академиялық дәреже: 5B010700- Бейнелеу өнері және сызу мамандығы бойынша білім бакалавры.

5B010700- Бейнелеу өнері және сызу мамандығы бойынша жоғары білімнің кәсіби оқу бағдарламасын меңгеруде қорытынды  аттестаттаудан табысты өткен тұлғаларға  5B010700- Бейнелеу өнері 
және сызу мамандығы бойынша «білім бакалавры» академиялық дәрежесі және (немесе) біліктілік беріледі.                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                     Біліктілік пен лауазымдар Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрінің 25 қараша 2010 жылғы №385-ө бұйрығымен бекітілген «Басшылар, мамандар және басқа қызметкерлер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына» және Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 бұйрығымен бекітілген «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік 
біліктілік сипаттамаларына» сәйкес анықталады.   (Егер бұдан жаңасы шыққан болса, соны қою керек).

1.2  Білім беру бағдарламасының мақсаты мен  міндеттері:  Еліміздің экономикасының еңбек нарығында өркендеп даму мүмкіншіліктері мен жеке тұлғаның қажеттіліктерін 
қанағаттандыратын және білім беру саласындағы үздік әлемдік  тәжірибелерге сай келетін жоғары білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізуді мақсат етеді. Сол себепті, білім алушы саналы 
ұрпаққа сапалы  білім  беру. Дүниетаным, тіршіліктің ғылыми-философиялық, діни негіздері, адам өмірі және  қызметінің мазмұны мен теориялық мәні туралы терең білім беру.  Кәсіби 
қалыптасқан  маман дайындау.

Кәсіби қызмет саласы:  Білім беру, ғылым, мәдениет, бұқаралық-ақпарат құралдары, баспа ісі, мемлекеттік қызмет және т.б.

Кәсіби қызмет нысандары:  Оқу бітіруші түлектердің кәсіптік қызмет объектісіне жалпы білім беретін мектептер, лицей, гимназия, колледж, ғылыми-зерттеу орындары, шығармашылық 
ұйыдар, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар жатады.

Кәсіби қызмет пәні:  Білім бакалаврының негізгі қызмет пәні замануи корнекі құралдар мен инновациялық  әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, оқыту мен  тәрбиелеу  процесін өз дәржесінде 
жүргізу.

Кәсіби қызмет түрлері:  білім беру (педагогикалық):  әр түрлі білім беру мекемелерінде бейнелеу өнері және сызу мұғалімі; ғылыми-зерттеу (ғылыми-зерттеу мекемелерде, баспа орындарында);  
әдеби-шығармашылық (әдеби, мәдени мекемелерде, баспа орындарында); ұйымдастыру-басқару (орта мектептерде, гимназиялар мен лицей, колледждерде мамандығына тікелей қатысы бар 
мекемелерде); суретші.

Кәсіби қызмет фнукциялары:  әр түрлі білім мекемелерінде (жалпы білім беретін орта мектептерде, гимназиялар мен лицейлерде, орта арнайы, техникалық, жоғары білім беру) бейнелеу өнері 
және сызу пәндерінен дәріс беру, мамандығына қатысты ғылыми, әдеби, мәдени шаралар ұйымдастыру. 

Кәсіби қызмет типтік  міндеттері:  5B010700- Бейнелеу өнері және сызу бакалавры келесі міндеттерді шешуге даярланған болу тиіс: адамға, қоршаған орта, ойлау мәдениетіне қарым-қатынасты 
реттейтін гуманитарлық мәдениет, этникалық және құқықтық нормаларын игерту; студенттің жеке білім бағдарламасын таңдауы;  жоғары білімнің келесі баспалдағында білімді жалғастыру.

БЕКІТЕМІН:
Шымкент университетінің ректоры, 
 х.ғ.к., доцент   Шингисбаев Б.М.
_________________________

Ғылыми кеңес мәжілісінің хаттамасы 
№ _____  "___"__________ 2016 ж.
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