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«Қазақстанның балалар би өнерін дамыту тенденциялары» кәсіби білім 

жобасы бойынша республикалық оқыту семинар-практикумы 

 

Жобаның ұйымдастырушылары 

 ҚР БҒМ балалар құқығын қорғау Комитетінің, Ақмола облысының білім, 

мәдениет басқармасының ұйымдастырушылық-идеологиялық қолдауымен, 

Ақан сері атындағы мәдениет колледжінің (Көкшетау қ.), Педагогикалық 

колледждің (Щучье қ.) және Мәскеу қ., мәдениет министрлігінің 

М.А.Балакирев атындағы (хореография бөлімшесі) Балалар өнер мектебінің 

қатысуымен, “Жұлдыз” балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы” ҚБ 

«Қазақстанның балалар би өнерін дамыту тенденциялары» кәсіби білім 

жобасының ұйымдастырушылары болып табылады. 

    

Жобаның өзектілігі 

 Хореография ешбір өзге өнер сияқты даму үстіндегі тұлғаның толық 

эстетикалық жетілуі үшін, балалар мен жастардың үйлесімді рухани әрі денелік 

дамуы үшін зор мүмкіндіктерге ие.  

 Би адамның эстетикалық әсерлерінің бай дереккөзі болып табылады, 

әсіресе, балалық шақта оның "мен" көркемдігін қалыптастырады. 

Хореографияда пайдаланылатын қимылдар балалардың денсаулығына, олардың 

тұлғалық дамуына оң әсерін тигізеді. Бимен айналысу мүсінінің дұрыс 

қалыптастырады, қоғамда өзін ұстаудың этикет негіздері мен сауатты жүріс-

тұрысына ықпал етеді 

 Би ұлттық өзіндік түсінісуге тәрбиелеу және полимәдениетті тарбиелеу 

негіздерінің тәсілі ретінде үлкен мәнге ие. Жүйелі хореографиялық білімнің 

рақасында үйренушілер жалпы эстетикалық әрі би мәдениетіне ие болады, ал 

би және музыкалық қабілеттерін дамыту кәсіби хореографиялық өнерді одан 

бетер түсінуге көмектеседі.   

 Мектепке дейінгі және қосымша білім жүйесінде, сонымен қатар 

жалпы білім мектептерінде және ТжКО ұйымдарында, әсіресе селолық 

жерде хореограф-педагог кадрлардың жіті жетіспеушілігі осы жобаның 

ерекше өзектілігі мен білімдік құндылығын білдіреді.  

 

 



Жобаны жүзеге асыру мерзімдері 

Жоба бір күнтізбелік оқу жылына 2017 жылдың қаңтарынан желтоқсаны 

аралығына есептелген. Мұнда:  

1. Ұйымдастыру кезеңі – 2017 ж.қаңтар-ақпан  

2. Білім үрдісін ұйымдастыру: 2017ж.ақпан – желтоқсан  (бағдарламаның 

жалпы көлемімен төрт күндізгі сессия  – 72 сағат (ақпан, сәуір, тамыз және 

қараша, әрбір сессия 18 сағат білім жүктемесі көлемімен, сонымен қатар аралық 

кеңестік-жаттықтыру вебинарлар). 

 

   Семинара-практикумның бағдарламасы 

       «Қазақстанның балалар би өнерін дамыту тенденциялары» кәсіби білім 

жобасы бойынша оқыту семинар-практикумының бағдарламасы жүйелі-

кешенді ұстаным бойынша құрастырылған және оған хореографияның 

көркемдік-эстетикалық бағдары бойынша бірқатар оқытушы практикалық 

сабақтар кіреді:  

 - хореографиялық өнер туралы әңгімелер;  

 - ритмика;  

 - классикалық би;  

 - халықтық-сахналық би;  

 - эстрадалық би; 

 - тарихи-тұрмыстық және балдық би;  

 - сахналық практика; 

 - шығармашылық есептер; 

 - семинар-практикумның (білім жобасының) қатысушыларын кәсіби 

шеберлік Сертификаттарын табыстаумен аттестациялау. 

  

 Бағдарламаның мақсаттары: 

 - мектепке дейінгі білім және балалар мен жастарға қосымша білім 

берудің заманауй стандарттары негізігде арнайы білімге ие педагог-

хореографтардың біліктілігін жоғарылату; 

 - арнайы білімі жоқ практикант хореографтар үшін педагог-хореограф 

мамандығы бойынша хореографиялық шеберліктің (бастапқы кәсіби білім) 

негізі мен мәдениетін қалыптастыру; 

- өзінің тәрбиеленушілерін хореографиялық өнерге баулудың жаңа 

тәсілдері мен формаларын іздеу, хореографиялық студия және жалпы білім 

мектептеріндегі үйірмелердің, сонымен қатар мектепке дейінгі және мектептен 

тыс мекеме жетекшілерінің кәсіби шеберліктерін жоғарылату. 

 

 Білім жобасының міндеттері  :  

 - хореографиялық шеберліктің негіздерін меңгеру, би техникасын, 

тәрбиеленушілерді би өнерінің педагогикалық шеберлік негіздеріне оқыту; 

 - педагог-хореографтардың кәсіби құзырлылық деңгейін жоғарылату; 

 - тәрбиеленушілерде хореография сабақтарында білімдерін, біліктері мен 

дағдыларын қалыптастыру бойынша қазіргі тәсілдерді анықтау және 

бағдарламалық-әдістемелік қамсыздандырылуды жетілдіру; 



- педагогикалық мекемелердің хореография саласындағы инновациялық жұмыс 

тәжірибесін тарату.  

 

Білім үрдісін ұйымдастыру  

 Хореография негіздері бойынша оытқу семинар – практикумының 

бағдарламасы мектепке дейінгі, мектеп және қосымша білім жүйесінде жұмыс 

істейтін педагог-хореографтар үшін арналған.   

 Жоғарыда аталған пәндер тәртібі бойынша сабақтар 72 академиялық 

сағатымен ұсынылған шығармашылық-есептік бағдарламалар нәтижесі 

бойынша міндетті қорытынды аттестациялануымен 6 күндік курсқа есептелген 

2017 жылдың ішінде сессия аралық кезеңде (барлығы төрт сессия) өтеді.  

Бағдарламаның әдіснамалық және әдістемелік қамсыздандырылуы 

  Оқыту кәсіби семинар-практикумның негізінде оның 

қатысушыларының жалпы педагогикалық үрдісін және жоғары тұлғалық 

маңызды уәждемесінің әрі Қазақстан Республикасының қазіргі білім жүйесі 

үшін педагог-хореографтар кадрларын кәсіби оқытудың жіті әлеуметтік түрде 

талап етілген өзектілік теориясы жатыр. 

 Оқыту ұйымдастырушылық-технологиялық формасы бойынша білім 

үрдісі бөлінеді: топтық, кішігірім топ және мынадай түрлер бойынша жеке 

сабақтар: лекциялар, семинарлар, әңгімелер, практикудар, тренингтер, 

концерттер, кеңестер, өзіндік жұмыс, аттестациялар. 
 

       1. Сессия 

Өткізу мерзімі:10-15 ақпан 2017ж. (келісім бойынша), Ақмола облысы, 

Бурабай ауданы, Щучье қаласы, педагогикалық колледж. 

 Сессия тақырыбы: «Хореографиялық тәртіптегі дәстүрлі және 

инновациялық әдістердің өзара байланысы». 

 Жоба бағдарламасының көлемі:18 академиялық сағат, қорытынды тест. 

Аттестация. 

 Қорытынды: Қатысушы мен жоба ұйымдастырушыларының 

сертификаты  

 

II. Сессия  

Өткізу мерзімі:17-22 тамыз 2017ж. (келісім бойынша), Ақмола облысы, 

Бурабай ауданы, Щучье қаласы, педагогикалық колледж. 

 Сессия тақырыбы: «Қазіргі және халықтыө-сахналық бидің 

сабақтастығы мен дәстүрлері». 

 Жоба бағдарламасының көлемі:18 академиялық сағат, тестілеу және 

аттестация, қорытынды тест. Аттестация. 

 Қатысушы мен жоба ұйымдастырушыларының сертификаты  

 

III.Сессия 

Өткізу мерзімі:10-15 тамыз 2017ж. (келісім бойынша), Ақмола облысы, 

Бурабай ауданы, Щучье қаласы, педагогикалық колледж. 



 Сессия тақырыбы: «Балалармен және жастармен жұмыс істеудегі би-

қозғалыс терапиясының тәсілдері». 

 Жоба бағдарламасының көлемі:18 академиялық сағат, тестілеу және 

аттестация, қорытынды тест. Аттестация. 

 Қатысушы мен жоба ұйымдастырушыларының сертификаты  

 

IV. Сессия 

 Өткізу мерзімі:10-15 қараша 2017ж. (келісім бойынша), Ақмола облысы, 

Бурабай ауданы, Щучье қаласы, педагогикалық колледж. 

 Сессия тақырыбы: «Авторлық білім бағдарламаларын әзірлеу және 

енгізу технологиясы». 

 Жоба бағдарламасының көлемі:18 академиялық сағат, тестілеу және 

аттестация, қорытынды тест. Қорытынды аттестация. 

 Қорытынды естілеу: жобалық жұмыстарды қорғау, әрбір 18 сағатқа 

барлық төрт сертификаттың міндетті түрде болуымен жобаның (сессияның) 

барлық сатыларындағы жұмыста табысты қатысқандығы үшін 72 сағат Куәлігін 

табыстау.  

 

Жобаны қаржыландыру 

Жоба Қазақстан Рреспубликасының қолданыстағы Заңнамасына және 

нормативті құжаттар шеңберінде спонсорлық көмекке жүгіну мүмкіндігімен 

қатысушылардың ерікті ұйымдастырушылық жарналарының есебінен өзіндік 

қаржыландыру шартымен жүзеге асырылады  

Әрбір қатысушының сессия үшін ұйымдастырушылық жарнасы 20 000 

теңге. 

  

Ұйымдастырушылық жарна төлемін қолма-қолақшасыз мына 

реквизиттер бойынша жүргізуге болады: 

 «Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы» ҚБ 

020000, Көкшетау қ, Абай к-сі, 112а, 207 

РНН 032600222656 

ИИК  KZ 276010321000017832 

«Қазақстан халық банкі» АҚ Ақмола ОФ 

БИК  HSBKKZKX 

ИИН  040840005670 

Код 18 

КНП 859  

 

 

 Жоба өтетін орынға және кері қайтатын (үйге қайту) жол шығындарының 

төлемі жіберуші ұйымның есебінен немесе жеке қаражаттан (яғни, 

Ұйымдастырушылық жарнаның төлеміне кәрмейді). 

 Практикалық сабақтар үшін әрбір қатысушыда екінші (арнайы) аяқ-киім 

және жеңіл жаттықтырушы киім міндетті түрде болуы тиіс.  

 



 Жобаға қатысу үшін 2017 жылдың 8-ақпанына дейін бекітілген үлгі 

бойынша өтінім беру қажет.  (№ 1-қосымша) 

 Осы білім жобасына қатысу бойынша анықтама алу үшін 

ұйымдастырушы Комитетке мына телефондарға хабарласыңыз: 

Көкшетау қ: 5025 91, 72 12 26,ұялы байланыс: +7 701 533 70 28 -Елена 

Александровна Дмитриенко, 8705226 56 02 (Пятков Александр Сергеевич) 

 - Астана қ:  (8 717 2) 21 74 22, ұялы + 7 701 533 70 28 (Елена 

Александровна Дмитриенко, «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ президенті);  

 - Көкшетау қ:  (8 716 2) 50 25 91 (факс), 8 (716 2) 72 12 26,+ 7 705 226 56 

02 (Александр Сергеевич Пятков, «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ вице-президенті); 
 

№1-қосымша 

 

 «Қазақстанның балалар би өнерін дамыту тенденциялары» 

республикалық кәсіби білім жобасына қатысуға  

өтінім 

 

 

1.  Тегі, аты, әкесінің аты 

 

 

2.  Туған жылы, айы, күні  

3.  Базалық кәсіби білімі  

4.  Жұмыс орны  

5.  лауазымы  

6.  Жалпы еңбек өтілі  

7.  хореограф ретіндегі еңбек өтілі  

8.  хореография бойынша 

специализациясы 

 

9.  мекенжайы  

10.  байланыс телефондары (үй., 

ұялы.) 

 

11.  Электрондық пошта  
 

Өтінім берушінің (немесе ұйым жетекшісінің) қолы 

мерзімі 

 

МП 


