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Оқыту мерзімі: 

Жоғары базалық білім (бакалавриат) – 4 жыл. 

Мамандықты дайындау мемлекеттік тілде 

жүргізіледі. 

5В040300 -Вокалдық өнер мамандығы бойынша

түлектер келесі кәсіптік қызмет түрлерін орындай

алады:
- Шығармашылық: Орындаушылық қызмет, түрлі

жанрлардағы, стильдердегі, кезеңдердегі

композиторлардың, халықтардың музыкалық

шығармаларын талдау, түсіндіру; Мамандық бойынша

жалпы орта, бастауыш немесе кәсіптік деңгейдегі оқу

орындарында білім беру қызметін жүргізу;

- Сазды драма театры, Опера театры, Өнер мектептері

мен студиялар, шығармашылық орталықтар мен

мәдениет үйлерінде, балалар мекемелерінде,

ансамбльдер мен клубтарда қоғамдық ұйымдардың

өндірістік бөлімшелерін басқару.

Мамандық  бойынша анықтама
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мамандығының кәсіптендіру пәндері

Вокал 

Камералық ән салу 

Камералық класс 

Гармония, Сольфеджио, Би 

Шетел және қазақ  музыка тарихы, Ән қоры 

Опералық класс,  Фортепиано, Вокалдық ансамбль  

Вокал партияларын оқыту, Хор класы, Сөйлеу мәдениеті 



Профессор-оқытушылар құрамы 

ҚР  Халық әртісі, 

профессор  

Р.Т.Жубатурова 

ҚР Мәдениет 

қайраткері, доцент 

С.Е.Елеуов 

Оқытушы Қ.Нагимбаев 

Аға оқытушы 

А.Тобағабылова 

“Орындаушылық өнер” 

кафедрасының меңгерушісі, 

ө.ғ.к.,  Б.Ж.Оспанов 



Профессор-оқытушылар құрамы 

Аға оқытушы А.Якуб 

П.ғ.д. Доцент 

Р.Сыдыкова 

ҚР Мәдениет қайраткері 

Ә.Ботақараев 

Оқытушы  

С.Қырқынбекова 



Іс-тәжірибе
Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒ М бекіткен стандарттарда көрсетілген 

мерзім  бойынша өткізіледі:

1 курста Оқу тәжірибесі: 3 

апта. Университет 

мәдениет орталығы

2 -3 курста Өндірістік тәжірибе : 

5 апта. Түркістан саз өнер 

мектебі.

4 курста Өндірістік 

тәжірибе: 10 апта. Түркістан 

сазды драма театры .

4 курста Диплом алды 

тәжірибе: 5 апта. 

Облыстық опера театры.



Біздің түлектеріміз

Оразкүл Даулетова

ҚР Мәдениет қайраткері 

Облыстық опера театрының бас 

солисі 

Ерлан Жандарбай

ҚР Мәдениет қайраткері. Облыстық 

опера театрының көркемдік 

жетекшісі

Досболат Әділов

“Семсер” тобының әншісі

Бекжан Сапаров

“Семсер” тобының 

продюссері

Мақпал Үртбекова

Түркістан қалалық 

Мәдениет үйінің әншісі

Мира Омарова

Түркістан қалалық 

Мәдениет үйінің әншісі

Жұлдыз Мұсаева

Облыстық опера 

театрының бас солисі 
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Оқу деңгейлері - Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері - Күндізгі

Таңдау пәні

Шығармашылық емтихан

Профильдік пәні

Шығармашылық емтихан

Өту балы: Мамандық бойынша 2 

шығармашылық емтихан -50 балл

Тест қорытындысы бойынша қазақ тілі мен 

Қазақстан тарихы пәндерінің балдары 

алынады

Талапкерлердің назарына!




