
Білім  беру бағдарламаның паспорты 

• 6В01402 – Музыкалық білім 

Білім  беру 
бағдарламаның 
мақсаты 

Заманауи пәндік, коммуникативті, музыкалық-цифрлық, 
кәсіпкерлік құзыреттіліктерін және музыкалық-инклюзивтік 
дағдыларын меңгерген, жоғары сапалы музыкалық-дамыту 
мазмұнды құруға және музыкалық білім беру процесін 
ұйымдастыруға қабілетті кәсіби педагог-музыкантты даярлау 
 
 

Кәсіби қызмет саласы Формальное и неформальное музыкальное воспитание и 

образование, а также научная деятельность, государственное 

регулирование, связанное с музыкальным образованием 

Музыкалық білім беру саласындағы ресми және бей ресми білім 

беру мен оқыту, сондай-ақ ғылыми қызмет пен мемлекеттік реттеу 



Оқу 
нәтижелері 
(ОН) 

ОН1 – тарихи-саяси сипаттағы заманауи үдерістердің мәніне және экономикалық 
даму мен әлеуметтік модернизацияның қазақстандық моделіне назар аударады, 
сонымен қатар қоғамдық-саяси даму перспективалары мен қазақстандықтардың 
жаңа тарихи санасын қалыптастыру саясатына баға береді; 
 ОН2 – ауызша және жазбаша коммуникацияның синтаксистік құрылымдарын іскери 
қарым-қатынас және мемлекеттік, орыс және шетел тілдеріндегі музыкалық білім 
беру мәселелері бойынша пікірталастарға белсенді қатысу үшін қолданады, 
оқушылардың музыкалық шығармашылыққа белсенді қатысуына ықпал етеді және 
оған қол жетімділікті кеңейтеді; 
ОН3 – мектептің электрондық құжаттамасының ақпараттық ресурстарымен жұмыс 
істеу үшін аппараттық және бағдарламалық  құралдарын мақсатты және тиімді 
қолданады; 
ОН4 – музыкалық өнер әлеуетін қолдана отырып, тиімді мәдени-аралық қатынастар 
үшін қазіргі ғылымның философиялық, социологиялық, саяси, мәдени және 
психологиялық-педагогикалық аспектілерін талдайды; 
ОН5 – музыкалық білім беруді жетілдіру мақсатымен экономика және бизнес, 
кәсіпкерлік және көшбасшылық, өмір қауіпсіздігі мен салауатты өмір салты, экология 
және тұрақты даму теориясы мен практикасы, сондай-ақ құқықтық және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негізгі заңдылықтарын талдайды; 
ОН6 –студенттерді дамытудың психологиялық және физиологиялық аспектілеріне 
сүйене отырып, музыка оқыту әдістемесін жетілдіру үшін білім беру менеджмент пен 
электронды құжаттаманы, инклюзивті білім берудің теориясы мен практикасын, 
музыкалық-педагогикалық өлшемдер саласындағы дағдыларды қолданады 



Оқу 
нәтижелері 
(ОН) 

ОН7 – ресми және бей ресми музыкалық білім беру саласында заманауи оқыту әдістерін 
жобалайды, іріктейді және қолданады;  
ОН8 – ынтымақтастық, интеграция және өзектілік принциптеріне негізделген музыкалық 
білімдегі инклюзия принциптерін, әдіс-тәсілдерін қолданады;  
ОН9 – музыкалық білім беру саласындағы ақпараттардан әр түрлі қабілеттері мен 
қажеттіліктері бар оқушылардың, соның ішінде этномәдени және конфессиялық, 
музыкалық шығармашылықты, эмоционалды экспрессивтілікті, сыни ойлауларын 
дамытуға ықпал ететін жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды белсенді 
қолданып, шығармашылық түрде өзгертеді;  
ОН10 – мәдени-эстетикалық құндылықтарды, ұлттық музыканың мәдени ерекшелігін 
сақтау мақсатында мектептер мен мәдени мекемелердің серіктестігін нығайтып, оқу 
үдерісіне әлемдік музыкалық білім берудің озық тәжірибесін жүйелейді;  
ОН11 – студенттерді өзгеріп отырған еңбек нарығына бейімдеу және олардың 
құзыреттіліктерді дамыту мақсатында, музыкалық білім беру саласындағы зерттеу 
тәжірибесінде кәсіби мәселелерді шешуде пәнаралық және ведомствоаралық 
ынтымақтастықты жүзеге асырады. 
ОН12–музыкалық-орындаушылық, интеллектуалдық, адамгершілік, мәдени, 
ұйымдастырушылық және басқару қабілеттеріне ие; оқушының музыканы оқу ынтасын 
арттырудағы оның жеке музыкалық қабілеттерін ескере отырып, даму траекториясын 
анықтайды. 


