
 
 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

УМО-ГУП по направлению «Искусство» 

на базе Казахской национальной академии искусств им.Т.К.Жургенова 

на тему «Организация образовательного процесса 

творческих вузов в условиях пандемии» 

 

Дата проведения -  24.08.2020 год 

Время  проведения - 15:00 

Формат проведения - в режиме онлайн 

Подключиться к конференции - ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/3898222892?pwd=UWJGQThXVGNPT0xDOHRXY1J

URG94Zz09 

Идентификатор – 389 822 2892 

Пароль -  9595  

 

Модератор: Абдуалиев Акан Жылкышыбаевич – председатель УМО-ГУП, 

ректор КазНАИ им.Т.К.Жургенова, заслуженный деятель РК 

 

Темы докладов: 

1.О готовности вузов искусств к новому 2020-2021 учебному году  

Докладчики: 

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

КазНАИ им.Т.К.Жургенова; 

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

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

Курмангазы. 

 

2. Утверждение плана работы УМО-ГУП на 2020-2012 учебный год. 

Докладчик: 

- Гизатова Г.Б.- администратор УМО-ГУП (КазНАИ им.Т.К.Жургенова). 

 

3. О совершенствовании учебно-методической работы в условиях 

пандемии: 

Докладчики: 

3.1 «Создание платформы  Н5Р: инструментарий и  использование в онлайн 

обучении ОП по направлению «Искусство» 

- Сатыбалдиева Ф.А. заведующая кафедрой компьютерных технологий 

КазНАИ им.Т.К.Жургенова; 

https://us02web.zoom.us/j/3898222892?pwd=UWJGQThXVGNPT0xDOHRXY1JURG94Zz09
https://us02web.zoom.us/j/3898222892?pwd=UWJGQThXVGNPT0xDOHRXY1JURG94Zz09


3.2 Творческий опыт преподавателя — база и ресурс методики преподавания 

дисциплин искусства 

- Соловьева М.В. профессор кафедры звукорежиссуры и операторского 

искусства 

3.3 «OPEN UNIVERSITY KZ”: новые подходы к практике высшего 

образования  

- Батурина О.В. профессор кафедры истории и теории изобразительного 

искусства 

3.4 Интегрирование цифровых технологий в образовательном процессе: опыт 

внедрения дисциплины в магистратуре  

- Кульшанова А.А. – руководитель научно-исследовательского центра 

послевузовского образования 

 

4.Обмен мнениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Пандемия жағдайында шығармашылық жоғары оқу орындарында 

білім беру үдерісін ұйымдастыру» атты тақырыптағы 

Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА базасындағы «Өнер» мамандықтар тобы 

бойынша Оқу-әдістемелік бірлестігі - Жобаларды басқару тобының 

(ОӘБ-ЖБТ) ВЕБИНАР БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Өткізілетін күні -  24.08.2020 жыл 

Өткізілетін уақыты - 15:00 

Формат проведения - в режиме онлайн 

Конференцияға қосылу - ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/3898222892?pwd=UWJGQThXVGNPT0xDOHRXY1J

URG94Zz09 

Идентификатор – 389 822 2892 

Пароль -  9595  

 

Модератор: Әбдуалиев Ақан Жылқышыбаевич – ОӘБ-ЖБТ төрағасы, 

Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА ректоры, ҚР еңбек сіңірген қайраткері 

 

Баяндамалар тақырыбы: 

1. 2020 – 2021 жаңа оқу жылына жоғары оқу орындарының дайын дығы 

туралы  

Баяндамашылар: 

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

жұмыс жөніндегі проректор; 

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

жөніндегі проректор; 

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

жөніндегі проректор. 

 

2. 2020 – 2021 оқу жылының ОӘБ-ЖБТ жұмыс жоспарын бекіту. 

Баяндамашы: 

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

администраторы. 

 

3. Пандемия жағдайында оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру туралы: 

Баяндамашылар: 

3.1 Н5Р құралдарының платформасын құру және онлайн оқыту барысында 

пайдалану 

https://us02web.zoom.us/j/3898222892?pwd=UWJGQThXVGNPT0xDOHRXY1JURG94Zz09
https://us02web.zoom.us/j/3898222892?pwd=UWJGQThXVGNPT0xDOHRXY1JURG94Zz09


- Сатыбалдиева Ф.А. «Компьютерлік технологиялар» кафедрасының 

меңгерушісі (Т.К.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА); 

3.2 Оқытушының шығармашылық тәжірибесі – өнер бағыты бойынша 

пәндерді оқытудың әдістемелік базасы және ресурсы 

- Соловьева М.В., дыбыс режиссурасы және операторлық өнер 

кафедрасының профессоры. 

3.3 «OPEN UNIVERSITY KZ”: жоғары білім тәжірибесіндегі жаңа тәсілдер  

- Батурина О.В. бейнелеу өнерінің тарихы мен теориясы кафедрасының 

профессоры. 

3.4 Білім беру үдерісіндегі интегралды сандық технология: пәнді 

магистратураға енгізу тәжірибесі  

- Кульшанова А.А. – жоғары оқу орнынан кейінгі ғылыми зерттеу 

орталығының басшысы 

 

4. Пікір алмасу 


