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БІЛІМ БЕРУ 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
МАҚСАТЫ 

Музыкалық білім берудің әлемдік тенденцияларын ескере отырып, 
мәдениетаралық өзара әрекеттесу жағдайында инновациялық қызметке 
қабілетті әмбебап, ғылыми және кәсіби құзыреттіліктері бар бәсекеге 
қабілетті  педагог-музыканты дайындау. 

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ 
АЙМАҒЫ 

Музыкалық білім беруге байланысты ғылыми-зерттеу қызметі, мемлекеттік 

реттеу, және де ресми және бейресми музыкалық білім беру. 



ОҚЫТУ 
НӘТИЖЕЛЕРІ 
(OТ) 

ОТ1 – жоғары музыкалық білім беру саласындағы практикалық және ғылыми мәселелерді, 
әлеуметтік-этикалық мәселелерді шешуде заманауи компьютерлік технологияларын,  
музыкалық білім беру жүйесінің жаңа (теориялық және эмпирикалық) әдістерін қолданады; 

ОТ2 – дүниетанымдық нұсқауларды кеңейте отырып, педагогикалық әрекеттерді түсінудің жаңа 
деңгейге көтеріледі; әлемдік музыканың негізгі тақырыптарының мағынасын синтездей 
отырып, музыканың басқа құбылыстармен байланысын түсіндіреді; 

ОТ3 - жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтардың мәдени жүйесінің бірлігіне қосылуды 
көрсете отырып, зерттеудің әдістері мен практикасын және олардың антропологиямен 
байланысын меңгереді, сонымен қатар музыкалық мәдениетті өзінің дамуының барлық тарихи 
кезеңдерінде көркемдік объектілер жиынтығы ретінде қабылдайды; 

ОТ4 – білім алушыларға сауалнама жүргізе отырып, новацияларды практикада қолданудағы 
зерттелетін құбылыстың деңгейін ашады, инновациялық процестердің тәуекелдерін 
анықтайды; 

РТО5 – музыканы қабылдаудың өзіндік есту тәжірибесін түсінеді және құзыреттіліктің жалпы 
педагогикалық деңгейіне бейімделе отырып, музыкалық іс-әрекеттің барлық түрлерін 
ұйымдастыру үшін байытылған жеке тәжірибе жинақтайды (ғылыми жетекшінің 
басшылығымен); 

ОТ6 – сыни және креативті ойлауды, тұлғалық білім мен кәсіби өсуді дамытатын оқыту мен 
бағалау стратегиясын қолдана отырып білім беру ресурстарын талдайды, озық педагогикалық 
оқыту технологияларына негізделген оқыту әдістерін қолданады; 



ОҚЫТУ 
НӘТИЖЕЛЕРІ 
(OТ) 

ОТ7 – музыкалық фольклор мен халықтық кәсіби музыканың, халықтық музыкалық 
аспаптардың дамуын түсінеді, халық музыкасына тән ерекшеліктерді, түрік фольклоры 
музыкасының (вокалды, аспаптық, ән мен би) байланысын, батыс классикалық музыкасына 
түрік музыкасының әсері арақатынасын зерттейді; 

ОТ8 –  музыкалық материалды қабылдаудың әлеуметтік-функционалдық (жастық, этникалық, 
психологиялық, мәдени) өлшемдерін анықтайды, қоғам мен тыңдаушы аудиториясың 
түсінеді; 

ОТ9 – ақпарат жинау және ғылыми нәтижелерді шетел тілінде апробациялауды белсенді 
ғылыми-зерттеу қызметін енгізу үшін оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын 
(соның ішінде АКТ және мультимедиялық бағдарламалар мен Интернет-ресурстарды) 
қолданады; ғылыми кеңесшінің және ғылыми кеңесшінің басшылығымен өткізілетін әртүрлі 
оқу-тәжірибелік сабақтарға, баяндамаларды, хабарламаларды, тезистерді талқылауға 
қатысады; 

ОТ10 – оқыту мен тәрбиелеуде көпмәдениетті тәсілді жүзеге асырады; кәсіби-педагогикалық 
қарым-қатынас негіздерін білуге сүйене отырып, өз қызметін өздігінен құрады; ғылыми 
жетекшінің басшылығымен оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын (соның ішінде АКТ 
және мультимедиялық бағдарламалар мен интернет-ресурстарды) қолданады; 

ОТ11 – жаһандану және білім беруді ақпараттандыру жағдайында дамыған инновациялық 
құзыреттілік ерекшеліктерін, талаптарын ескере отырып ғылыми және кәсіби міндеттерді 
орындайды. 


