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БІЛІМ БЕРУ 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
МАҚСАТЫ 

Хореография саласындағы қазіргі заманғы пәндік, 
коммуникативтік, цифрлық, кәсіпкерлік құзыреттерге ие, 
қазақстандық қоғамның сұраныстарына сай келетін және 
оның рухани-эстетикалық дамуына ықпал ететін өнер 
бакалаврларын даярлау 

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ 
САЛАСЫ 

Ресми және бейресми шығармашылық индустриялар, 

сондай-ақ мәдениетпен және хореографиялық өнермен 

байланысты ғылыми қызмет, мемлекеттік реттеу. 



ОҚЫТУ 
НӘТИЖЕЛЕР
І (ОН) 

ОН 1-хореография өнерінің ерекшелігі мен жоғары әлеуметтік маңыздылығын, шығармашылық 
педагогикасының бақылау-өлшеу құралдарының ерекшеліктерін, сондай-ақ электрондық құжаттаманы 
жүргізу негіздерін ажыратады;  
ОН 2 -шығармашылық процестің барлық субъектілерінің (педагогтің, педагог-репетитордың, білім 
алушылардың және олардың ата-аналарының) қызметін талдайды, зияткерлік, дене бітімі және рухани 
жағынан дамыған, сыни ойлай алатын, әлеуметтік және экономикалық құбылмалы жағдайларда өмір сүруге 
дайын тұлғаны тәрбиелеуге нысаналы бағытпен шығармашылық, білім беру процесін жүзеге асырады; 
ОН3-хореография өнерінің жұмыс істеуінің теориялық және қолданбалы аспектілерін талдайды, 
сараптамалық-талдау және шығармашылық қызметтің кешенді құралдарын меңгерген; 
ОН4-нормативтік құқықтық базаның, халықаралық шығармашылық тәжірибенің өзгерістерін, шешім 
қабылдау үшін ішкі факторлардың әсерін ескере отырып, хореографиялық білім берудің даму үрдісін 
түсіндіреді; 
ОН5-әлеуметтік - кәсіби және шығармашылық міндеттерді шешуде Гуманитарлық, әлеуметтік және 
экономикалық ғылымдардың жүйеленген теориялық және практикалық білімдерін қолданады;  
ОН6-ресми және бейресми хореографиялық оқытуда ақпараттық және коммуникациялық технологияларды 
этномәдени және конфессиялық оқытуды қоса алғанда, әртүрлі қабілеттері мен қажеттіліктері бар білім 
алушылардың шығармашылығын, эмоционалды мәнерлілігін, аналитикалық және сыни ойлауын дамытуға 
ықпал ететін құралдар ретінде қолданады; 
ОН7-өзгермелі еңбек нарығына бейімделу үшін қажетті кәсіби міндеттерді шешу үшін пәнаралық және 
ведомствоаралық өзара іс-қимылды болжайды.  
ОН8-оқыту материалдарын жаңарта отырып, хореографиялық білім беру жүйесінде оның барлық 
деңгейлерінде Менеджмент және мониторинг стратегияларын әзірлейді. 
ОН9-балалардың хореографиялық шығармашылыққа белсенді қатысуына және оған қол жетімділікті 
кеңейтуге ықпал ете отырып, хореографиялық өнер саласындағы білім беру процесін жүзеге асырады;  
ОН10-хореографиялық өнер саласындағы ақпаратты оқу-тәрбие үрдісінде әр түрлі көздерден жинақтайды 
және шығармашылықпен түрлендіреді. 
ОН11-мәдени және эстетикалық құндылықтарды, ұлттық би формаларының өзіндік ерекшеліктерін және 
мәдениеттердің алуан түрлілігін беру және сақтау, сондай-ақ оларды халық арасында насихаттау мақсатында 
мектептер, шығармашылық қызметкерлер және мәдениет мекемелері арасындағы әріптестік байланыстарды 
қоса алғанда, әлемдік хореографиялық білім берудің озық тәжірибесін жүйелейді және білім беру  


