
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

Т.Қ.ЖҮРГЕНОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ӨНЕР АКАДЕМИЯСЫ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЖОБА ШЕШІМІ 

 

«Өнер» бағыты бойынша  

оқу – әдістемелік бірлестік-жобаларды басқару тобының 

(ОӘБ - ЖБТ) отырысының шешімі 

2020 жылғы 04 маусымдағы № 4 хаттама 
 

Уақыты: 15:00 онлайн режимде 

Өткізу платформасы-ZOOM 

Идентификатор - 3898222892 

Пароль -  9595 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  

 

Т. Қ. ЖҮРГЕНОВ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ӨНЕР АКАДЕМИЯСЫ 

    
 

Өнер» бағыты бойынша  

оқу – әдістемелік бірлестік-жобаларды басқару тобының 

(ОӘБ - ЖБТ) отырысы 

2020 жылғы 04 маусымдағы № 4 хаттама 
  

 

Уақыты: 15:00 онлайн режимде 

Өткізу платформасы-ZOOM 

Идентификатор - 3898222892 

Пароль -  9595 
 

КҮН ТӘРТІБІ 

 

1. Пандемия жағдайында өнер жоғары оқу орындарында оқу процесін ұйымдастыру. 

   

Баяндамашылар: 

  - Әмірбеков Шәріпбек Ағабайұлы - Т. Қ Жүргенов атындағы Қазақ ҰӨА оқу, оқу-

әдістемелік  жұмыстар жөніндегі проректор; 

- Сметова Алмагүл Амантайқызы – ҚазҰӨУ оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі 

проректор. 

 

2. Қашықтықтан Оқыту Технологиясы (ҚОТ) режимінде шығармашылық 

мамандықтар бойынша қабылдау емтихандарын өткізу туралы. 

  

Баяндамашылар - қабылдау комиссиясының жауапты хатшылары: 

- Тазабекова Айгерім - Т. Қ Жүргенов атындағы Қазақ ҰӨА; 

- Омарова Жанна Нұрхалыққызы – ҚазҰӨУ. 

 

3. "Өнер" бағыты бойынша (операторлық өнер, дыбыс режиссурасы) бекітілген 

Кәсіби Стандарттар негізінде білім беру бағдарламаларын әзірлеу барысы туралы. 

 

Баяндамашы:   

-  Ғизатова Гүлнар Бейсенғалиқызы – Т. Қ Жүргенов ат. Қазақ ҰӨА «Өнер» бағыты 

бойынша Оқу – әдістемелік бірлестік-жобаларды басқару тобының ғылыми хатшысы. 

 

4. ҚазҰӨУ профессоры, өнертану докторы, Джумакова Үмітжан 

Рахметоллақызының  «Заманауи музыкатанудың методологиясы»  оқулығын 

басып шығаруға ұсыныс. 

 

Баяндамашы: 

- Ғизатова Гүлнар Бейсенғалиқызы – Т. Қ Жүргенов ат. Қазақ ҰӨА «Өнер» 

бағыты бойынша ОӘБ-ЖБТ ғылыми хатшысы. 

 

5. Әр түрлі. 
 

 

 
 

 



КҮН ТӘРТІБІ: 

 
1. Пандемия жағдайында өнер жоғары оқу орындарында оқу процесін ұйымдастыру. 

 

 

Бірінші мәселе бойынша шешім жобасы 

Проректорлар Ш. А. Әмірбеков пен А. А. Сметованың баяндамаларын тыңдап және талқылап  

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

  
1. Пандемия жағдайында өнер жоғары оқу орындарында оқу үдерісін ұйымдастыру туралы 

проректорлардың есебі 

Назарға алынсын және бекітілсін 

 

 2. ҚР Өнер жоғары оқу орындарының жұмысын пандемия жағдайында қанағаттанарлық 

деп тану. 

3. Қашықтықтан оқыту режимінде іске асыру үшін "Өнер" бағыты бойынша Білім беру  
Бағдарламалар тізімін ұсыну:(І Қосымша- Қазақ ҰӨА; 2 Қосымша - Т. Қ Жүргенов 

атындағы Қазақ ҰӨА) 

4. Қашықтықтан оқыту жағдайында Білім беру Бағдарламаларын іске асырудың заңдық, 
қаржылық мәселелерін әзірлеу; іске асыру технологиясы және тиісті педагогикалық 

жағдайларды қамтамасыз ету. 

 

Күн тәртібі 

Өнер мамандықтары бойынша ОӘБ-ЖБТ 

 

2. Қашықтықтан Оқыту Технологиясы (ҚОТ) режимінде шығармашылық мамандықтар 
бойынша қабылдау емтихандарын өткізу туралы. 

 

Екінші мәселе бойынша шешім жобасы 
- А. Т. Тазабекова мен Ж. Н. Омарованың баяндамаларын тыңдап және талқылап 

 

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 
1. ҚазҰӨА қабылдау комиссиясының жауапты хатшылары А. Т. Тазабекова мен ҚазҰӨУ 

Ж. Н. Омарованың "ҚОТ режимінде шығармашылық мамандықтар бойынша қабылдау 

емтихандарын өткізу туралы" есебі бекітілсін және назарға алынсын. 

2. Пандемия жағдайында санитарлық-эпидемиологиялық нормаларды қатаң сақтай отырып, 
дәстүрлі форматтағы барлық ББ021 Өнер бойынша қабылдау емтихандарын бекіту туралы ҚР 

БҒМ ұсыныстар енгізу. 

 

Күн тәртібі 

"Өнер" мамандықтары бойынша ОӘБ-ЖБТ 

 

 3. "Өнер" бағыты бойынша (операторлық өнер, дыбыс режиссурасы) бекітілген Кәсіби 
Стандарттар негізінде білім беру бағдарламаларын әзірлеу барысы туралы. 

 

Үшінші мәселе бойынша шешім жобасы 

 

 - Г. Б. Ғизатованың баяндамасын тыңдап, талқылап, 

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 
1. Г. Б. Ғизатованың "Өнер" (Операторлық өнер, дыбыс режиссурасы) бағыты бойынша 

бекітілген Кәсіби Стандарттар негізінде білім беру бағдарламаларын әзірлеу барысы 

туралы Есебі бекітілсін және назарға алынсын. 

2.  ҚР МСМ, ҚР ЕХӘҚМ және "Атамекен" ҰКП-ға "кинофильмдер өндіру жөніндегі 
қызмет" кәсіби стандартын әзірлеу туралы ұсыныс енгізу» ҚР МСМ, ҚР ЕХӘҚМ және 

"Атамекен" ҰКП-ға "кинофильмдер өндіру жөніндегі қызмет" кәсіби стандартын әзірлеу 

туралы ұсыныс енгізу». 



3."Кино режиссурасы", "Операторлық өнер" , "Аудиоөндіріс" білім беру бағдарламаларын 

әзірлеу үшін КС негізінде жұмыс берушілермен, "Қазақфильм" АҚ – мен бірлесіп 
"кинофильмдер өндіру бойынша қызмет" КС құруға бастамашылық жасау (жауаптылар: 

Мурсалимова Г. А., Азимов С. Ж., Лаврик Н. А., Мырзашева А. Т.- Т. Қ. Жүргенов 

атындағы ҚазҰӨА) 
 

Күн тәртібі 

"Өнер" мамандықтары бойынша ОӘБ-ЖБТ 

4. ҚазҰӨУ профессоры, өнертану докторы Джумакова Үмітжан Рахметоллақызының  
"Заманауи музыкатанудың методологиясы " оқулығының баспаға ұсынымы 

 

Төртінші мәселе бойынша шешім жобасы 
- Г. Б. Ғизатованың хабарламасын тыңдап және талқылап, 

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 
 1. "Заманауи музыкануының методологиясы" оқулығын баспаға ұсыну. 

2. " Заманауи музыкануының методологиясы " оқулығына "өнер" бағыты бойынша» ОӘБ 

грифі берілсін. 
 

 

 

«Өнер» бағыты бойынша  

ОӘБ-ЖБТ төрағасы, ректор                                                           А. Абдуалиев 

  

«Өнер» бағыты бойынша 

 ОӘБ-ЖБТхатшысы,                                      Г. Ғизатова  

      
 

 


