
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ  

имени Т.К.ЖУРГЕНОВА 

 

Заседание  

Учебно-методического объединения – Группы управления проектами  

(УМО - ГУП)  по направлению «Искусство»  

протокол № 3 от 21 апреля 2020 год  

 

Время: 15:00 в режиме онлайн  

Платформа проведения –ZOOM 

Идентификатор - 3898222892 

Пароль -  9595  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Актуальные вопросы учебного процесса в рамках реализации ДОТ в вузах 

искусств; 

Докладчики: 

- Амирбеков Ш.А. - проректор по учебной, учебно-методической работе КазНАИ 

им.Т.К.Жургенова; 

- Абдрахман Г.Б. – проректор по учебно-методической работе КНК имени 

Курмангазы; 

- Нусипжанова Б.Н. – первый проректор КазНАХ; 

- Сметова А.К. – проректор по учебно-методической работе КазНУИ. 

 

2. О ходе разработки ОП по направлению «Искусство» (Режиссура кино и ТВ); 

Докладчик:   

-  Лаврик Н.А. – заместитель зав. кафедрой «Режиссура  экранных искусств», 

доцент КазНАИ им.Т.К.Жургенова; 

 

3. Об утверждении ключевых результатов обучения  в бакалавриате, магистратуре, 

докторантуре по направлению «Искусство»; 

Докладчик: 

- Гизатова Г.Б. - Ученый секретарь УМО-ГУП по направлению «Искусство»; 

 

4. О внесении изменений в ГОП по направлению «Искусство».  

Докладчик: 

-Жумадилова Ж.А. – руководитель УМС КазНАИ им.юТ.К.Жургенова 

 
 
  

Председатель УМО-ГУП 

по направлению «Искусство», 

ректор                                   А. Абдуалиев  

 

 

Секретарь УМО-ГУП 

по направлению «Искусство»              Г. Гизатова  

 



 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Т.Қ.ЖҮРГЕНОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ӨНЕР АКАДЕМИЯСЫ 

 

«Өнер» мамандықтар тобы бойынша 

Оқу-әдістемелік бірлестігі - Жобаларды басқару топтары 

(ОӘБ-ЖБТ) отырысының № 3 хаттамасы 

21 сәуір 2020 жыл 

 

Уақыты: 15:00 онлайн режимінде 

Өткізу алаңы - ZOOM 
Идентификатор - 3898222892 

Пароль -  9595  

       
КҮН ТӘРТІБІ 

 

1. «Өнер» мамандықтар бойынша жоғары оқу орындарында қашықтықтан білім 

беру технологиясының оқу процесі шеңберіндегі өзекті мәселелер; 

Баяндамашылар: 

- Әмірбеков Ш.А. – Т.К.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА оқу, оқу-әдістемелік жұмыс 

жөніндегі проректор; 

- Әбдрахман Г.Б. – Құрманғазы атындағы ҚҰК оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректор; 

- Нүсіпжанова Б.Н. – Қазақ ұлттық хореография академиясының бірінші 

проректоры; 

- Сметова А.К. – Қазақ ұлттық өнер университетінің оқу-әдістемелік жұмыс 

жөніндегі проректор; 

 

2. «Өнер» мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеу барысы 

туралы (Кино және ТД режиссурасы); 

Баяндамашы:   

-  Лаврик Н.А. – Т.К.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА «Экрандық өнер режиссурасы» 

кафедра меңгерушісінің орынбасары, доцент 

 

3. «Өнер» мамандықтар бойынша бакалавриатта, магистратурада және 

докторантурада оқытудың нәтижелерін бекіту; 

Баяндамашы: 

- Ғизатова Г.Б. - «Өнер» мамандықтар бойынша ОӘБ-ЖБТ хатшысы; 

 

    4. «Өнер» бағыты бойынша БББТ-на өзгерістер енгізу туралы. 

 

  Баяндамашы:   

- Жұмаділова Ж.А. - Т. Қ. Жүргенов ат. ҚазҰӨА ОӘҚ басшысы. 

 

 

"Өнер" мамандықтар тобы бойынша 

ОӘБ-ЖБТ төрағасы, ректор      А.Әбдуалиев 

 

 

ОӘБ-ЖБТ хатшысы       Г.Ғизатова 


