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Сведения о содержании модулей/дисциплин:

№
Наименование

модуля/дисципл
ины

Результаты
обучения/Кратко

е описание
дисциплины

Объем 
кредитов/ча
сов

ЖБП 1. Қазақ әдебиеті

Креативті ойлауға 
бағыттау, ойларын ауызша 
еркін жеткізуіне және жаза
білуіне қолдау көрсету, 
дәлелдер келтіру, 
салыстыру және анализ 
жасау, бағалау 
дағдыларын қалыптастыру.
Білім алушылар әдеби 
жанрларға эксперимент 
жасау арқылы драмалық 
шығарманы проза тілімен, 
прозаны поэзия тілімен 
жазу тәсілдерін меңгере 
алады.

3/72

ЖБП 2. Қазақ тілі

Қазақ тілін ана тілі 
ретінде тани отырып, 
өмірлік қажеттіліктерінде
коммуникативтік 
әрекеттер түрінде 
(тыңдалым, оқылым, 
айтылым, жазылым) 

3/72



сауаттылықпен қолдану, 
күнделікті өзі еркін 
қолданып жүрген қарым -
қатынас құралынан оны 
тілдік заңдылықтар 
негізінде танып

№
Наименование

модуля/дисципл
ины

Результаты
обучения/Кратко

е описание
дисциплины

Объем 
кредитов/ча
сов

білу дағдыларын 
қалыптастырады.

ЖБП 3. Орыс тілі және 
әдебиеті

Орыс тілі мен әдебиетін 
кіріктірілген  оқыту  
негізінде тілдік 
дағдыларды жетілдіруге 
ықпал етеді, 
коммуникативтік 
құзыреттілігін 
қалыптастырады және 
дамытады, ғылыми- 
техникалық, көркем-
эстетикалық, әлеуметтік 
салалардағы ақпаратты  
пайдалануға мүмкіндік 
береді, жалпы әлемдік білім
беру кеңістігінде 
бағдарлануға көмектеседі.

6/144

ЖБП 4. Шетел тілі

Білім берудің алдыңғы 
сатысында қол жеткізілген 
шет тілін меңгерудің 
бастапқы деңгейін 
арттырады, студенттердің 
тұрмыстық, мәдени, кәсіби 
және ғылыми қызметтің 
әртүрлі салаларындағы 
әлеуметтік- 
коммуникативтік 
міндеттерді шешу үшін 
қажетті және жеткілікті 
коммуникативтік 
құзыреттілік деңгейін 
меңгеруіне ықпал етеді.

3/72

Білім алушылардың 
Қазақстанның түрлі 
тарихи кезеңдердегі 
этникалық, саяси, 



ЖБП 5. Қазақстан 
тарихы

әлеуметтік-экономикалық 
және мәдени дамуының 
негізгі мәселелерін 
ұғынуына, оның әлемдік 
тарихи үдерістегі орны 
мен рөлін айқындауына; 
тарихи санасы, 
азаматтылығы мен 
патриотизмі бар тұлғаны 
қалыптастыруға ықпал 
етеді.

3/72

ЖБП 6. Математика

Байланысты пәндерді 
оқу үшін практикалық іс-
әрекетте қолдануға 
қажетті математикалық 
білімді

3/72



№
Наименование

модуля/дисципл
ины

Результаты
обучения/Кратко

е описание
дисциплины

Объем 
кредитов/ча
сов

қалыптастырады.

ЖБП 7. Информатика

Аппараттық және 
бағдарламалық 
қамтамасыз ету 
саласындағы білім, білік 
және дағдыны, деректерді,
ақпараттық процестер мен 
жүйелерді ұсынуды, 
ақпараттық объектілерді, 
компьютерлік желілерді 
және ақпараттық 
қауіпсіздікті құру және 
түрлендіруді 
қалыптастырады.

3/72

ЖБП 8. Алғашқы 
әскери және 
технологиялық 
дайындық

Мемлекет қорғанысының 
негіздері, Қазақстан 
Республикасы Қарулы 
Күштерінің тағайындалуы, 
олардың сипаты мен 
ерекшеліктері туралы 
түсініктерді 
қалыптастырады, әскери 
қызметке саналы 
көзқарасты  тәрбиелейді, 
төтенше жағдайларда 
адамның тіршілік әрекеті 
қауіпсіздігінің дағдыларын 
қалыптастырады.

3/72

ЖБП 9. Өзін-өзі тану

Жеке тұлғаның 
адамгершілік негіздерін 
қалыптастыруға, оның 
рухани жетілуіне және 
өзін-өзі жүзеге асыруына, 
үйлесімді дамуына ықпал 
етеді, өзін және басқа 
адамдарды қабылдауға 
және түсінуге ықпал етеді, 
ашықтықтың, әлеуметтік 
жауапкершіліктің, 
шығармашылық 
белсенділіктің және өмірді 
жағымды қабылдаудың 
дамуына ықпал етеді. 

1,5/36



Пәннің мазмұны келесі 
бөлімдерден тұрады: 
"Таным жолында", 
"Тұлғаның қалыптасуы", 
"Қоғамдағы өмір", "Адамзат
әлемі".

ЖБП 10. Дүниежүзі 
тарихы

Түрлі тарихи кезеңдерде 
әлем тарихының 
этникалық, саяси, 
әлеуметтік-экономикалық
және

2/48



№
Наименование

модуля/дисципл
ины

Результаты
обучения/Кратко

е описание
дисциплины

Объем 
кредитов/ча
сов

мәдени дамуының 
негізгі мәселелерін 
ұғыну арқылы 
тұлғаның тарихи 
санасын 
қалыптастырады.

ЖБП 11. География

Географиялық кеңістіктің 
барлық деңгейлерінде 
туындайтын 
геоэкологиялық, 
экономикалық, әлеуметтік, 
геосаяси және жаһандық 
проблемаларды шешуге 
бағытталған білімді, 
іскерлікті және 
дағдыларды 
қалыптастырады.

1,5/36

ЖБП 12. Физика

Ғылыми дүниетанымның 
негіздерін, әлемнің 
жаратылыстану бейнесін 
тұтас қабылдауды, табиғат
құбылыстарын бақылау, 
талдау және бекіту 
қабілеттерін 
қалыптастыруға ықпал 
етеді.

1,5/36

ЖБП 13. Биология

Оны ұйымдастырудың 
әртүрлі деңгейлеріндегі 
өмірдің мәнін, дамуын 
және көріністерін 
түсінуге ықпал етеді.

1,5/36

БМ 1. Ақпараттық- 
коммуникациялық 
технологияларды 
қолдану

ОН 1.1. Ақпараттық- 
коммуникациялық 
технологиялардың 
негіздерін меңгеру және 
пайдалану.

1/24

ОН 2.2. Ақпараттық-
анықтамалық және 
интерактивті веб-портал 
қызметтерін пайдалану.

0,5/12

БМ 2. Экономика 
және кәсіпкерлік 
негіздері туралы 

ОН 2.1. Экономикалық 
теория саласындағы 0,5/12



базалық білімді 
қолдану

негізгі мәселелерді 
меңгеру.

ОН 2.2. Кәсіпорында болып 
жатқан экономикалық 
процестерді талдау және 
бағалау.

0,25/6

ОН 2.3. Әлемдік 
экономиканың даму 
үрдістерін, "жасыл" 
экономикаға көшудің 
негізгі міндеттерін 
түсіну.

025/6



№
Наименование

модуля/дисципл
ины

Результаты
обучения/Кратко

е описание
дисциплины

Объем 
кредитов/ча
сов

ОН 2.4. Қазақстан 
Республикасында 
кәсіпкерлік қызметті 
ұйымдастыру мен 
жүргізудің ғылыми және 
заңнамалық негіздерін 
меңгеру.

0,25/6

ОН 2.5. Іскерлік қарым-
қатынас этикасын сақтау.

0,25/6

БМ 3. Қоғамда және 
еңбек ұжымында 
әлеуметтену және 
бейімделу үшін 
әлеуметтік 
ғылымдар негіздерін
қолдану

ОН 3.1. Толеранттылық пен 
белсенді жеке позицияны 
қалыптастыратын 
моральдық құндылықтар 
мен нормаларды түсіну.

1/24

ОН 3.2. Қазақстан 
Республикасы халықтары 
мәдениетінің әлемдік 
өркениеттегі рөлі мен 
орнын түсіну.

1,5/36

ОН 3.3. Әлеуметтану мен 
саясаттанудың негізгі 
ұғымдарын меңгеру.

1/24

ОН 3.4. Құқықтың негізгі 
салалары туралы 
мәліметтерді меңгеру.

1,5/36

КМ 1. Ұлттық және 
әлемдік хореография 
жетістіктері негізінде 
мәдени-ағарту 
қызметін жүргізу

ОН 1.1. Әлемдік мәдениет 
тарихы саласында білімді 
меңгеру.

3,2/76

ОН 1.2. Орындаушылық 
қызметте музыкалық-
теориялық пәндер білімін 
қолдану.

1,5/36

ОН 1.3. Отандық және 
әлемдік балет тарихы 
саласында білімді 
қолдану.

3,2/76

ОН 1.4. Музыкалық 
аспапта ойнау 
дағдыларын меңгеру.

2,1/52



КМ 2. 
Хореографиялық 
шығарма стиліне 
сәйкес көркем-
сахналық образ 
жасау

ОН 2.1. Рөл бойынша 
практикалық жұмыста 
психотехника мен тиімді 
талдау әдістерін қолдану.

1,5/36

ОН 2.2. Гримдеудің негізгі
әдістері мен дағдылары 
туралы білімдерін 
көрсету.

1,5/36



№
Наименование 

модуля/дисципли
ны

Результаты
обучения/Краткое

описание
дисциплины

Объем 
кредитов/ча
сов

КМ 3. Классикалық би 
техникасын меңгеру

ОН 3.1. Классикалық бидің 
негізгі қимылдарын меңгеру. 37/888

ОН 3.2. Классикалық 
би қозғалысы 
элементтерінің күрделі
үйлесімін көрсету.
ОН 3.3. Сабақта жеке 
қозғалыстар мен олардың 
комбинацияларын орындау 
техникасын меңгеру.

КМ 4. Тарихи-
тұрмыстық биді 
орындау техникасын 
меңгеру

ОН 4.1. Тарихи-
тұрмыстық би 
қимылдарының негізгі 
элементтері мен күрделі 
үйлесімін көрсету.

 
    3/72

ОН 4.2. Тарихи-тұрмыстық 
бидің жекелеген қимылдары
мен стильдерін орындау 
техникасын меңгеру

КМ 5. Халықтық-
сахналық биді орындау 
техникасын меңгеру

ОН 5.1. Халықтық-сахналық 
бидің негізгі элементтері 
мен қимыл элементтерінің 
күрделі үйлесімін көрсету.

18,5/444

ОН 5.2. Әр түрлі 
хореографиялық 
формаларда, кеңейтілген 
композициялар мен 
этюдтерде халықтық - 
сахналық биді орындау 
техникасын көрсету.

КМ 6. Қазақ биін 
орындау техникасын 
меңгеру

ОН 6.1. Қазақ биінің негізгі 
элементтері мен қимыл 
элементтерінің күрделі 
үйлесімін көрсету.

18,5/372

ОН 6.2. Кеңейтілген 
композицияларда және түрлі
хореографиялық 
формаларда қазақ биін 
орындау техникасын 
көрсету.

КМ 
7.

Шығыс биін ОН 7.1. Шығыс халықтары



№
Наименование

модуля/дисципл
ины

Результаты
обучения/Кратко

е описание
дисциплины

Объем 
кредитов/ча
сов

орындау техникасын 
меңгеру

билерінің негізгі 
элементтерін көрсету.

   6/144

ОН 7.2. Шығыс биінің 
жекелеген қимылдары мен 
комбинацияларын орындау 
техникасын меңгеру.

КМ 8. Заманауи 
хореографияны 
орындау техникасын 
меңгеру

ОН 8.1. Негізгі 
элементтерді және 
заманауи хореографияның 
қозғалыс элементтерінің 
күрделі үйлесімін көрсету.

9/216

ОН 8.2. Орындаушылық 
қызмет кезеңінде жеке 
қозғалыстар мен 
стильдерді, заманауи 
хореография түрлерін 
орындау техникасын 
меңгеру.

КМ 9. Концерттік 
нөмірлерді, 
партияларды түрлі 
хореографиялық 
нысандарда орындау

ОН 9.1. Би 
комбинацияларын, 
классикалық бидің 
вариацияларын көрсету.

3/72

ОН 9.2. Халықтық-сахналық 
би композициялары мен 
қимылдарының би 
үйлесімін көрсету.

6/144

ОН 9.3. Қазақ биінің 
концерттік нөмірлерін, 
түрлі хореографиялық 
нысандағы партияларды 
көрсету.

1,5/36



ОН 9.4. Классикалық бидің 
хореографиялық 
репертуарын орындау.

1,5/36

ОН 6.5. Халық биінің 
хореографиялық 
репертуарын орындау.

1,5/36

ОН 9.6. Қазақ биінің 
хореографиялық 
репертуарын орындау.

1,5/36

ОН 9.7. Кәсіби ұжымдарда 
өзіндік орындаушылық 
қызметке дайындығын 
көрсету.

6/144

ОН 9.8. Концерттік 
нөмірлерді, партияларды
қазақ және

1/24

№
Наименование

модуля/дисципл
ины

Результаты
обучения/Кратко

е описание
дисциплины

Объем 
кредитов/ча
сов

халықтық-сахналық бидің 
түрлі хореографиялық 
нысандарында орындау.

КМ 10. Кәсіби 
жарақаттардың 
алдын алу 
әдістемесін меңгеру

ОН 10.1. Жарақаттанудың 
пайда болу себептері мен 
жарақаттанудың алдын 
алу тәсілдерін түсіну.

1/24

ОН 10.2. Жарақаттан кейін
кәсіби форманы тез
қайтару әдістемесін
меңгеру.

Аралық, 
қорытынды 
аттестаттау

- 12/288




