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Özel okullar, 
kolejler, 

saraylar ve 
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dans 
tiyatrolar,
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gruplar,
stüdyo, 

kulüpleri



 Bölüm Pasaportu

 Koreografi Sanatı

 Okulu kazanmak

 Okutulan Dersler

 Bizde yarışmalar ve 

konserler vardır

 Öğretim Elamanları

 Değerli adaylar
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Bizim mezunlar Kazakistanın her eyaletinde, yakın ve uzak
yabancı ülkelerde dalına göre görev yapmaktadır. Bölüm
elemanlarının başlıca sorumluluğu ve yönü, eğitim öğterim
çalışmalarının kalitesini arttırmaktır. Koreografi Bölümü
mezunları, özel okullarda, kolejlerde pedogog koreograf
olarak, koreografi kurumun danışmanı, bale öğretmeni, dans
tiyatrolarında, müzik gruplarında oyunculuk yapabilir.
Sürekli yenilenen dans biçimi ve stili, klasik dans geleneğinin
başlıca şartlarıyla uygun gelir. Bu yüzden sanatın bütününü
benimsemek için, bir yenilikçiliği geniş kapsamda
koreografik eğitim öğretimindeki alışkanlıklarını oluşturma.



Sınav yapma şartları her sene Sınav Komisyonu Başkanı
(Rektör) onaylayacak 5B040900 – “Koregrafi” bölümüne
adaylardan yaratıcı sınavları yapma şartları ile tayın edilir.

Yetenek Sınavı 2-7 Temmuz ayında yapılır.

• .

Kazakistan Tarihi ve Kazak Türkçesi derslerinin puanı da
alınır.

I - Yetenek Sınavı: Dans etmek.

II -Yetenek Sınavı: Klasik dansların çeşitlerini oynamak.



Kazak dansı
Klasik  dans öğretim yöntemlerinin 
temelleri
Klasik dans düet - öğretim kuram ve 
metodoloji I
Halk sahne dansının öğretim  
yöntemlerinin temelleri
Bale Direktörü
Antropoloji dans
Genç Koreografisi
Dans Sanatı
Dans dünya halkları
Kazak  Dans Öğretiminin Teori ve 
Yöntemleri
Klasik dans düet - öğretim kuram ve 
metodoloji  II
Teori ve dansın tarihi ve günlük 
performansı yöntemleri

Okutulan Dersler





.

Оspanov B.J.
Bölüm başkanı, Doç. 

KC  Kültür Emektarı, 
Koreograf. 

Ders “Klasik  dans 
öğretim yöntemlerinin 

temelleri”
Оrınbai А.

Koreograf. 
Ders “Modern 

dans”
Jusipbaev М.

Koreograf.
Ders “Halk sahne
dansının öğretim  

yöntemlerinin temelleri” 
Urazbaeva J.

Koreograf.
Ders 

“Kazak  Dans Öğretiminin 
Teori ve Yöntemleri”

Мustapaeva Т.



DEĞERLİ
ADAYLAR!!!

Sizin geleceğe dair doğru
bir amaç planlayarak bu

mesleği seçeceğinize
eminiz.


