
Оқу сабақтарының кестесі 

Кәсіптік білім беру мектеп-колледжі 

Код: 18-37

Басылым: 1

1 - 3 беттен

Апта күні/ 

день 

недели

Уақыты / 

Время 

Балет әртісі/ Артист балета                                  

301 топ/группа (каз.)

Балет әртісі/ Артист балета                          

302 топ/группа (рус.)

Би ансамблінің әртісі/ 

Артист ансамбля танца                                                    

301 топ/гр. (каз.)

Би ансамблінің әртісі/ Артист 

ансамбля танца                                                                           

302 топ/гр. (русс.)

Педагог- организатор                                 

301 топ/гр. (каз)

Педагог- организатор                                  

302 топ/гр. (русс.)

14.00-14.15

14.15-.14.30

14.45-15.00

Кәсіби қазақ тілі және 

мемлекеттік тілде іс- 

қағаздарын жүргізу                           

Основы экономики                                         

15.00-15.15

Кәсіби қазақ тілі және 

мемлекеттік тілде іс- 

қағаздарын жүргізу                          

Основы экономики                                         

15.40-.15.55
Әлеуметтану және 

саясаттану негіздері                                                      

Профессиональный казахский 

язык и делопроизводство на 

государственном языке  

Основы социологии и 

политологии                                      

15.55-16.10

Профессиональный казахский 

язык и делопроизводство на 

государственном языке   

Основы социологии и 

политологии                                      

16.25-16.40

Профессиональный казахский 

язык и делопроизводство на 

государственном языке                                                       

Апта күні/ 

день 

недели

Уақыты / 

Время 

Балет әртісі/ Артист балета                                  

301 топ/группа (каз.)

Балет әртісі/ Артист балета                          

302 топ/группа (рус.)

Би ансамблінің әртісі/ 

Артист ансамбля танца                                   

301 топ/гр. (каз.)

Би ансамблінің әртісі/ Артист 

ансамбля танца                                                              

302 топ/гр. (русс.)

Педагог- организатор                                 

301 топ/гр. (каз)

Педагог- организатор                                  

302 топ/гр. (русс.)

14.00-14.15

14.15-14.30

14.45-15.00 Арт - менеджмент негіздері                                                Психология                                                    

15.00-15.15 Арт - менеджмент негіздері                                                Психология                                                    

15.30.-15.45
Әлеуметтану және 

саясаттану негіздері                                                          
Основы арт - менеджмента                                              

15.45-16.00
Әлеуметтану және 

саясаттану негіздері                                                          
Основы арт - менеджмента                                              

16.15-16.30

16.30-16.45

"ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ" КАҚ / НАО "КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ"

2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ II ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҒЫНА ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ КЕСТЕСІ / РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ НА II ПОЛУГОДИЕ 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА

КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕП-КОЛЛЕДЖІ / ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3 КУРСТАР /3 КУРСЫ (06 сәуірден бастап/ с 06 апреля) 

С
ей

се
н

б
і 

/ 
В

т
о

р
н

и
к

Классикалық би / Классический танец  Классикалық би / Классический танец Тарихи-тұрмыстық би / Историко-бытовой танец   

Актерлік шеберлік / Актерское мастерство  Халықтық-сахналық би / Народно-сценический танец  

Халықтық-сахналық би / Народно-сценический танец  

Әлем әдебиеті / Мировая литература                                                                                                                                                                     
Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі  / Теория и 

методика преподавания классического танца 
Әлем әдебиеті / Мировая литература                                                                                                                                                                         

Д
ү

й
се

н
б

і 
/ 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к

Классикалық би / Классический танец  Классикалық би / Классический танец 
Дене тәрбиесі (классикалық би экзерсисі) / Физкультура (экзерсис 

классического танца) 

Қазақ биі/ Казахский танец  Би қойылымының композициясы / Композиция постановки танца 

Дуэтті-классикалық би / Дуэтно-классический танец Бос уақытты ұйымдастыру 



Оқу сабақтарының кестесі 

Кәсіптік білім беру мектеп-колледжі 

Код: 18-37

Басылым: 1

2 - 3 беттен

Апта күні/ 

день 

недели

Уақыты / 

Время 

Балет әртісі/ Артист балета                                  

301 топ/группа (каз.)

Балет әртісі/ Артист балета                          

302 топ/группа (рус.)

Би ансамблінің әртісі/ 

Артист ансамбля танца                                                                  

301 топ/гр. (каз.)

Би ансамблінің әртісі/ Артист 

ансамбля танца                                                              

302 топ/гр. (русс.)

Педагог- организатор                                 

301 топ/гр. (каз)

Педагог- организатор                                  

302 топ/гр. (русс.)

14.00-14.15

14.15-14.30

14.45-15.00
Би және балет музыкасының  

талдауы

Профессиональный казахский 

язык и делопроизводство на 

государственном языке                                                

Әлеуметтану және 

саясаттану негіздері                                                      

Основы социологии и 

политологии                                                
Педагогикаға кіріспе                                     

15.15-15.30

15.30-15.45

15.45-16.00

16.15-16.30 Балеттануға кіріспе                                                                  Введение в балетоведение                                                     

Кәсіби қазақ тілі және 

мемлекеттік тілде іс- 

қағаздарын жүргізу -                           

Основы социологии и 

политологии                                                

Жунусов С.К. 

16.45-17.00 Введение в балетоведение                                                     

17.00-17.15

Апта күні/ 

день 

недели

Уақыты / 

Время 

Балет әртісі/ Артист балета                                  

301 топ/группа (каз.)

Балет әртісі/ Артист балета                          

302 топ/группа (рус.)

Би ансамблінің әртісі/ 

Артист ансамбля танца                                   

301 топ/гр. (каз.)

Би ансамблінің әртісі/ Артист 

ансамбля танца                                                                 

302 топ/гр. (русс.)

Педагог- организатор                                 

301 топ/гр. (каз)

Педагог- организатор                                  

302 топ/гр. (русс.)

14.00-14.15

14.15-14.30

14.45-15.00 Психология                                                    

15.00-15.15 Психология                                                    

15.30-.15.45

Анатомия, балет әртістерінің 

еңбегін және денсаулығын 

қорғау 

Анализ балетной и 

танцевальной музыки 

Кәсіби қазақ тілі және 

мемлекеттік тілде іс- 

қағаздарын жүргізу

Профессиональный казахский 

язык и делопроизводство на 

государственном языке   

Введение в педагогику                    

15.45-16.00

Анатомия, балет әртістерінің 

еңбегін және денсаулығын 

қорғау 

Анализ балетной и 

танцевальной музыки 

Кәсіби қазақ тілі және 

мемлекеттік тілде іс- 

қағаздарын жүргізу -                                                                  

16.15-16.30

16.30-16.45

17.00-17.15
Би және балет музыкасының  

талдауы

Б
ей

се
н

б
і 

/ 
Ч

ет
в
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г

Классикалық би / Классический танец  Классикалық би / Классический танец 
Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі  / Теория и 

методика преподавания классического танца 

 Қазіргі заманғы хореография / Современная хореография Қазақ биі / Казахский танец (факультатив)  Организация досуга 

Дуэтті-классикалық би / Дуэтно-классический танец 

С
әр

се
н

б
і 

/ 
С

р
ед

а

Классикалық би / Классический танец Қазіргі заманғы хореография / Современная хореография 
Халық биін оқытудың теориясы мен әдістемесі / Теория и 

методика преподавания народного танца 

Қазақ биі / Казахский танец Классикалық тренаж /Классический тренаж (фак)

Тарихи-тұрмыстық би / Историко-бытовой танец

Қазақ биің оқытудың теориясы мен әдістемесі / Теория и 

методика преподавания казахского танца 

Қазақ ұлттық киімінің 

тарихы/История казахского 

национального костюма-  

(факультатив)



Оқу сабақтарының кестесі 

Кәсіптік білім беру мектеп-колледжі 

Код: 18-37

Басылым: 1

3 - 3 беттен

Апта күні/ 

день 

недели

Уақыты / 

Время 

Балет әртісі/ Артист балета                                  

301 топ/группа (каз.)

Балет әртісі/ Артист балета                          

302 топ/группа (рус.)

Би ансамблінің әртісі/ 

Артист ансамбля танца                                                                    

301 топ/гр. (каз.)

Би ансамблінің әртісі/ Артист 

ансамбля танца                                                                      

302 топ/гр. (русс.)

Педагог- организатор                                 

301 топ/гр. (каз)

Педагог- организатор                                  

302 топ/гр. (русс.)

14.00-14.15

14.15-14.30

14.45-15.00

15.00-15.15

15.30-15.45

16.00-16.15 Балеттануға кіріспе                                                                  Введение в балетоведение                                                     

16.15-16.30 Балеттануға кіріспе                                                                  Введение в балетоведение                                                     

16.45-17.00 Экономика негіздері                                             
Анатомия, охрана труда и 

здоровья артистов балета 

17.00-17.15 Экономика негіздері                                             
Анатомия, охрана труда и 

здоровья артистов балета 

Апта күні/ 

день 

недели

Уақыты / 

Время 

Балет әртісі/ Артист балета                                  

301 топ/группа (каз.)

Балет әртісі/ Артист балета                          

302 топ/группа (рус.)

Би ансамблінің әртісі/ 

Артист ансамбля танца                                                             

301 топ/гр. (каз.)

Би ансамблінің әртісі/ Артист 

ансамбля танца                                                                        

302 топ/гр. (русс.)

Педагог- организатор                                 

301 топ/гр. (каз)

Педагог- организатор                                  

302 топ/гр. (русс.)

14.00-14.15

14.15-14.30

14.45-15.15

15.30-15.45 Балеттануға кіріспе                                                                  

Қазақ ұлттық киімінің 

тарихы/История казахского 

национального костюма

 С
ен

б
і 

/ 
су

б
б

о
т
а

Классикалық би / Классический танец 
 Қазақ биі бойынша факультатив/ факультатив по казахскому 

танцу (факультатив)-
учебная практика

Қазіргі заманғы хореография / Современная хореография Қазіргі заманғы хореография / Современная хореография учебная практика

16.15-16.45

Ж
ұ

м
а

 /
 П

я
т
н

и
ц

а

Классикалық би / Классический танец 

Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі  / Теория и 

методика преподавания классического танца 

Классикалық би / Классический танец
Дене тәрбиесі (классикалық би экзерсисі) / Физкультура (экзерсис 

классического танца)

Халықтық-сахналық би / Народно-сценический танец  Халықтық-сахналық би / Народно-сценический танец 
Қазақ биің оқытудың теориясы мен әдістемесі / Теория и 

методика преподавания казахского танца  


