
№ Атауы Ескерту 

1  Тіркеу номері Бұл жер өтінім формасы алғаш сақталған соң көрінуі тиіс. Бұл жерде редакция жасалмайды. 

2  Білім беру саласының коды мен 

классификациясы  

8D02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 

Жоғары және ЖОО кейінгі кадр дайындау бағытының классификаторы  

(Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрінің 2018 жылдың 13 қазанындағы  

№569 бұйрығы) 

3  Дайындау бағытының коды мен 

классификациясы  

8D021 Өнер 

Жоғары және ЖОО кейінгі кадр дайындау бағытының классификаторы  

(Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрінің 2018 жылдың 13 қазанындағы 

№569 бұйрығы) 

4  Білім беру бағдарламаларының тобы  ҚР БҒМ БҰЙРЫҚ № 604, 31 қазан 2018 жыл 

«Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын 

бекіту туралы». Қосымша 8. Тарау 1. Жалпы ережелер. Тарау 2. Оқыту нәтижелеріне 

бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мазмұнына қойылатын талаптар.  

Параграф 2. Докторантура. Тарау 3. Докторанттың максималды оқу жүктемесіне 

қойылатын талаптар. Тарау 4. Докторантты дайындау деңгейіне қойылатын талаптар. 

Тарау 5. Докторантурада білім алу мерзіміне қойылатын талаптар. 

5  Білім беру бағдарламасының атауы   8D02194– Эстрада өнері 

6  БББ түрі a) Әрекет етуші БББ 

7  БББ мақсаты Эстрада өнері 8D02194 – білім беру бағдарламасы бойынша – тарих және теория саласында, 

әлемдік және отандық өнертану сынында, сондай-ақ жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру жүйесінде, басқару саласында заманауи ғылыми-практикалық 

проблемаларды шеше алатын, қызметінде кәсіби ғылыми білімді (оның ішінде 

инновациялық) және өнертану және/немесе гуманитарлық білім саласы тоғысында тәжірибені 

синтез жасайтын эстрада өнері білім беру бағдарламасы бойынша білікті маман-философия 

докторын (PhD) – білікті маман даярлау. 

8  БХСК бойынше деңгейі 8 Докторантура 

9  ТТК бойынша деңгейі  8 Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім, практикалық тәжірибе 

10  СБШ бойынша деңгейі 8.1–8.2 

11  БББ айрықша ерекшеліктері  a) Жоқ 

Серіктес ЖОО (БББ)  



 

Қосымша  Пәндер туралы мәлімет және ББ оқытудағы қалыптастырушы нәтижелердің сәйкестік матрицасы 

Серіктес ЖОО (ЕДББ)  

12  Оқыту нәтижесі ОN 1 Шығармашылықтың негізгі философиялық-эстетикалық мәселелерін шешуді жүзеге 

асыру 

ON 2 Өзіндік  ғылыми жұмыстардағы тарих пен стиль теориясын зерттеу мәселелерін талдау 

ON 3 Өткен кезеңдер мен қазіргі уақыттағы өнер туындылары мен құбылыстарының жаңа 

зерттеулерін жасау 

ON 4 Ғылыми зерттеуге әдіснамалық принциптер мен тәсілдерді білу 

ON 5 Өнер туындыларын семиотикалық талдаудың негізгі әдістері мен принциптерін, 

классикалық семиотиканың концепцияларын түсіну 

ON 6 Рухани мәдениетті талдау кезінде Мәдени антропология категорияларын қолдану,  

шығармашылық үдерістегі сабақтастық мәселелерін зерттеу 

ON 7 Өнертанушылық зерттеу мен педагогика тәжірибесін жетілдіру 

ON 8 Алыған білім, біліктілік және дағды нәтижелерін жетілдіру 

ON9 Докторлық диссертацияны жазады әрі қорғайды 

13  Оқыту формасы  Күндізгі  

14  Оқыту тілі Казақ тілі – ағылшын тілі – орыс тілі 

15  Кредиттер көлемі 180 ECTS кредиті ; 75 ҚР кредиті 

16  Берілетін академиялық дәреже 8D02108– Эстрада өнері мамандығы бойынша PhD докторы  

17  Кадр дайындау бағыты бойынша 

лицензияға қосымшаның болуы  

Лицензия номері  KZ71LAA00005325 

Лицензияның берілген уақыты 14 шілде  2015 жыл 

18  БББ-на аккредитацияның болуы  Бар 

Аккредитациялық мекеменің атауы  АРТА В/М,  Халықаралық институционалдық реаккредитация 

Аккредитацияның әрекет ету мерзімі  10-12.12.2015 - 25.12.2020 (АРТА) 

2018-2023 ( Халықаралық институционалдық реаккредитация ) 

19  Пәндер туралы мәлімет   Пәндер туралы мәлімет ЖК/ТК БП, КП (Қосымша) 

Пән 

коды 

Пәндердің 

атауы 

Пәндердің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) К
р

ед

и
т
 

са
н

ы
 

Қалыптастыратын компетенциялар (кодтары) 



NО1 NО2 NО3 NО4 NО5 NО6 NО7 NО8 NО9  

ТЕОРИЯЛЫҚ ОҚЫТУ 

AP 

7201 

 

Академиялық 

хат 

Академическое 

письмо 

Academic 

writing 

Курс ғылыми зерттеулердің 

нәтижелерін талдауға және оларды 

ғылыми дүниетаным негізінде нақты 

зерттеу міндеттерін шешуде қолдануға 

арналған. 

3  +        

MNT 

7202 

 

Ғылыми 

зерттеу 

әдістері  

Курста ғылыми ізденістердің деңгейі 

мен дәстүріне, тарихына, үлгісіне және 

бағыт-бағдарына шолу жасалынады, 

олардың танымдық, логикалық, 

әдістемелік, аксиологиялық, 

ұйымдастырушы функцияларына 

талдау жасалынады және теориялық 

білімін кәсіби саладағы зерттеу 

жұмыстарында қолданылуы 

қарастырылады.  

3  +        

PP 

8203 

Педагогикалық 

практика  

Педагогикалық тәжірибенің мақсаты: 

- педагогикалық және оқу-әдістемелік 

жұмыс негіздерін оқу; 

- оқытудың практикалық дағдыларын 

қалыптастыру; 

- білім беру процесінің сапасын 

арттыруға ықпал ететін пәндік 

материалды ауызша және жазбаша 

баяндаудың әртүрлі білім беру 

технологияларын, әдістері мен 

тәсілдерін меңгеру. 

10       +   

IP 

8394 

Зерттеу 

практикасы 

Пәннің міндеті – 

докторантты өз бетінше теориялық 

және практикалық зерттеу 

10          



жұмыстарын жүргізуді үйрету. 

Сонымен қатар, қажетті ақпаратты 

іздеу, әдебиеттерді қолдана білу, 

мәселенің зерттеу дәрежесіне 

байланысты библиография құру. 

SPM 

KPM 

ChII 

8301 

Әлемдік 

мәдениеттегі 

стильдер мен 

парадигмалар: 

өнердегі әлем 

мен адам 

мәселесі 

(авторлық 

курс) 

Курс докторанттардың пәнаралық 

диалог негізінде өнердегі процестерді 

талдауға жүйелі көзқарастар 

қалыптастыру дағдыларын дамытады: 

мәдениет, эстетика, философия және 

өнер тарихы антропологиясының 

қазіргі заманғы теориялары. Қазіргі 

өнертанудағы стильдің категориялық 

ұғымдарының, ағымдары және басқа 

ұғымдарын нақты түсіндіруге ерекше 

назар аударылады.  Курс адам мен әлем 

бейнесін диахрондық тұрғыда көрсету 

мәселесі толассыз тақырыпқа 

негізделген және көрнекі мысалдарға 

толы. 

3 + +        

FI 

7203 

Өнер 

философиясы                                                                                                                                                                                                                                                

 

Курс өнерді мәдени-тарихи құбылыс 

ретінде қарастырады, оның 

философиялық түсінігі мен бағалауын, 

философиялық білім аясындағы 

маңызды-субстанционалды мағынасын 

ашады, шығармашылықтың негізгі 

философиялық және эстетикалық 

мәселелерін шешу тәсілдерімен 

таныстырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

+    +     

KA 

7203 

 

Мәдени 

антропология 

Курста мәдени антропологияның 

тақырыбымен, қағидаттарымен, 

категорияларымен, шығармашылық 

процесстегі сабақтастықпен, 

+     +  +  



әлеуметтік және мәдени 

антропологияның негізгі 

мәселелерімен таныстырады.  

SI 

7204 

Өнер 

семиотикасы                                                                                                                                

 

Пән докторанттарды классикалық 

семиотиканың негізгі өкілдері мен 

түсініктерімен,  өнер туындыларын 

семиотикалық талдаудың негізгі 

әдістерімен, принциптерімен және 

рәсімдерімен таныстырады. оның 

әдістерін, семиотикалық талдаудың 

принциптері мен процедураларын, 

семантиканың өнердегі маңызы мен 

рөлін ашады. Өнердегі семантиканың 

мәні мен рөлін, өнерге ақпараттық-

семиотикалық көзқарасты ашады, 

өнердің маңызды құралдарын белгілі 

бір ақпаратты алып жүретін осы 

құралдар арқылы құрастырылған 

"мәтіндер" ретінде қарастырады.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

    +     

IOKI 

7204 

Өнер 

креативтілігіні

ң 

инварианттық 

негіздері 

Курс өнер мен мәдениет дамуының 

негізгі кезеңдерін, этика мен 

эстетиканың өзекті мәселелерін 

әлемдік мәдениет пен өркениеттің 

даму тарихын, өнердің рөлі мен 

функцияларын, адам талантының 

қырларын және оның қазіргі қоғамдағы 

көріністерінің ерекшеліктерін 

бейнелейтін тұрғылардан қарастырады. 

         

SPMI

N 7302 

Музыкалық 

өнер мен  

ғылымның 

заманауи 

өзекті 

Курс музыка өнері мен ғылымның 

өзекті мәселелерін, қазіргі 

композиторлық және музыкалық-

орындаушылық көркем өмірдің 

заманауи процестеріне назар аудара 

 

 

 

 

 

+      +   



мәселелері отырып, заманауи музыка мәдениетінің 

дамуына байланысты мәселелерді 

қарастырады; ақпараттық мәдениеттің 

жаһандану жағдайында музыка 

мәдениеті және оған байланысты өнер 

түрлеріндегі көркемдік бағыттар 

ғылыми-талдамалық тұрғыдан 

айқындалады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MCEI

SUG 

7302 

Әлемдік 

жаһанданудағы 

көпшілік 

мәдениеті және 

элитарлық 

өнер 

 

Пәннің мақсаты: заманауи кезінің 

бұқаралық мәдениетінде, элиталық 

өнерде, жаһандану сияқты қазіргі 

жағдайда еркін жүре алатын 

музыкалық өнер саласының жоғары 

білікті мамандарды даярлау. Пәнді 

игеру нәтижесінде докторант элиталық 

және бұқаралық өнер дамуының жалпы 

заңдылықтарын білуі керек: оның 

түрлерін, формаларын, бағыттарын, 

стильдерін және олардың өнер 

теориясы менпрактикасына көрсететін 

әсерін. 

+ +        

MAP

MO 

7303 

Музыкалық 

білім беру 

мәселерінің 

методологиялы

қ талдауы 

Әдіснамалық талдау курсы музыкалық 

білім беру мәселелерін білім 

алушылардың музыкалық болмысты 

танудың және түрлендірудің ғылыми-

зерттеу әдісін меңгеруіне, музыкалық 

білім беру теориясы мен 

практикасының негізгі проблемалары 

бойынша тұлғалық-құндылық 

бағдарларын әзірлеуге бағытталған.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

+   +      

TMPS

DEV 

7303 

Арнайы 

пәндерді 

оқытудың 

Курстың мақсаты осы пәннің қажетті 

білімін, іскерлігін, дағдыларын игеру; 

арнайы пәндерді оқытудың теориялық 

  +  +  +   



 

 

теориясы мен 

әдістемесі 

және әдістемелік аспектілеріне кәсіби-

саналы көзқарасты дамыту; музыкант – 

педагог пен орындаушының жеке 

кәсіби ұстанымын қалыптастыруға 

бағытталу, оны өздігінен білім алуға 

ынталандыру болып табылады. 

 NIRD 

7394 

Докторанттың 

ғылыми-

зерттеу 

жұмысы, 

тағылымдамад

ан өту және 

докторлық 

диссертацияны 

орындауды 

қоса алғанда 

 

Пәннің мақсаты - зерттеу нәтижелерін 

кәсіби деңгейде дайындау және ұсыну, 

өзін-өзі сынау қабілеті. 

123 +  +     + + 

NZDD 

® 

9394 

Докторлық 

диссертацияны 

жазу және 

қорғау   

Курс диссертация жазу және қорғау 

барысында үйренген білім мен 

дағдыларды  музыкалық білім беру 

саласында педагогикалық қызметті 

атқару мақсатында талдауға және 

синтездеуге бағытталған. Докторант 

әртүрлі дәуірлердің, бағыттар   

музыкасының стильдік ерекшеліктерін, 

композиторлардың шығармашылығын 

біледі және жұмыста көрсетеді. 

12         + 


