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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

Т.Қ.ЖҮРГЕНОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ӨНЕР 

АКАДЕМИЯСЫ 

 

 
 

 

ШЕШІМ ЖОБАСЫ 

 

"Өнер" бағыты бойынша 

Оқу-әдістемелік бірлестік-Жобаларды басқару тобының (ОӘБ-ЖБТ) 

2020 жылдың  21 сәуіріндегі отырысының № 3 хаттамасы 

 

 

Уақыты:15:00 онлайн режімде 

Өткізу платформасы-ZOOM 

Идентификатор - 3898222892 

Пароль -  9595 
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Алматы 2020 

 

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) 

2020 жылдың  21 сәуіріндегі отырысының № 3 хаттамасы 

 

 

Уақыты:15:00 онлайн режімде 
Өткізу платформасы-ZOOM 

Идентификатор - 3898222892 

Пароль -  9595 

 

 

КҮН ТӘРТІБІ 

 

1. "Өнер "бағыты бойынша жоғары оқу орындарында Қашықтықтан 

оқыту технологиясын (ҚОТ) жүзеге асыру аясындағы оқу үдерісінің өзекті 

мәселелері; 

Баяндамашылар: 
- Әмірбеков Ш.А. - Т. Қ. Жүргенов ат. ҚазҰӨА оқу және оқу-

әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректор; 

- Абдрахман Г.Б. – Құрманғазы атындағы ҚҰК оқу-әдістемелік 

жұмыстар жөніндегі проректор; 

- Нусипжанова Б.Н. – ҚазҰХА бірінші проректоры; 

- Сметова А.К. – ҚазҰӨУ оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі 

проректор. 

 

2.  "Өнер "бағыты бойынша БББ әзірлеу барысы туралы (Кино және ТВ 

режиссурасы); 

Баяндамашы:   

-  Лаврик Н.А. – "Экрандық өнер режиссурасы" кафедра меңгерушісінің 

орынбасары, Т. Қ. Жүргенов ат. ҚазҰӨА доценті; 

 

3. "Өнер" бағыты бойынша бакалавриатта, магистратурада, 

докторантурада оқытудың негізгі нәтижелерін бекіту туралы»; 
  Баяндамашы:   
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- Ғизатова Г.Б. - "Өнер" бағыты бойынша ОӘБ-ЖБТ-ның ғылыми 

хатшысы»; 

 

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

 Баяндамашы:   

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

 

 

Күн тәртібі 

"Өнер" бағыты бойынша ОӘБ-ЖБТ 

 

1. "Өнер "бағыты бойынша жоғары оқу орындарында Қашықтықтан 

оқыту технологиясын (ҚОТ) жүзеге асыру аясындағы оқу үдерісінің өзекті 

мәселелері; 

 

Бірінші мәселе бойынша шешім жобасы 

- Проректорлар Ш. А. Әмірбеков, Г. Б. Абдрахман, Б. Н. Нүсіпжанова, А. А. 

Сметованың баяндамаларын тыңдап және талқылап, 

 

 ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

1. Проректорлардың «Өнер» бағыты бойынша жоғары оқу орындарында 

Қашықтықтан оқыту технологиясын (ҚОТ) жүзеге асыру аясындағы оқу 

үдерісінің өзекті мәселелері туралы есебі бекітілсін және назарға 

алынсын. 

2. Қашықтықтан оқыту технологиясы (ҚОТ) жағдайында ҚР "Өнер" 

бағыты бойынша жоғары оқу орындарының жұмысын қанағаттанарлық 

деп тану. 

3. Қашықтықтан оқыту технологиясын (ҚОТ) іске асыру бойынша  

"Өнер "бағыты бойынша жоғары оқу орындарының оң тәжірибесі мен 

тәжірибелерін басқа жоғары оқу орындарында іске асыру үшін тарату. 

4. Өнер саласындағы Қашықтықтан оқыту технологиясы (ҚОТ) мәселелері 

бойынша өзара іс-қимыл және навигация жүйесін (сандық 

платформаны) құру. 

 

Күн тәртібі 

"Өнер" бағыты бойынша ОӘБ-ЖБТ 
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2. "Өнер "бағыты бойынша ББ әзірлеу барысы туралы (Кино және ТВ 

режиссурасы); 

Екінші мәселе бойынша шешім жобасы 

- Н.А. Лавриктің  баяндамасын тыңдап және талқылап, 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  

1. Н. А. Лавриктің "өнер" бағыты бойынша (Кино және ТВ 
режиссурасы) ББ 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» 

(Жауапты: Ғизатова Г.Б. - Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер 

академиясы базасында "Өнер" бағыты бойынша ОӘБ-ЖБТ ғылыми-хатшысы) 

 

3. Кәсіби стандарт негізінде "Кино режиссурасы", "Операторлық өнер" білім 

беру бағдарламаларын әзірлеу үшін жұмыс берушілермен, "Қазақфильм" АҚ 

бірлесіп "Кинофильмдер шығару жөніндегі қызмет" Кәсіби стандарт құруға 

бастама жасау» (жауаптылар: Мурсалимова Г.А., Азимов С.Ж., Лаврик Н.А. – Т. 
Қ. Жүргенов ат. ҚазҰӨА) 

 

Күн тәртібі 

"Өнер" бағыты бойынша ОӘБ-ЖБТ 

 

3. "Өнер" бағыты бойынша бакалавриатта, магистратурада, докторантурада 

оқытудың негізгі нәтижелерін бекіту туралы»; 

 

Үшінші мәселе бойынша шешім жобасы 

 - Г.Б. Ғизатованың  баяндамасын тыңдап және талқылап, 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. Г. Б. Ғизатованың "Өнер" бағыты бойынша бакалавриатта, 

магистратурада, докторантурада оқытудың негізгі нәтижелерін бекіту 

туралы" есебі бекітілсін және назарға алынсын. 

 

2. "Өнер" бағыты бойынша оқытудың негізгі нәтижелері негізінде әрбір 

білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерін қалыптастыру. 
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Күн тәртібі 

"Өнер" бағыты бойынша ОӘБ-ЖБТ 

 

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

 

Төртінші мәселе бойынша шешім жобасы 

 - Ж.А. Жұмаділованың  баяндамасын тыңдап және талқылап, 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 1. Ж.А. Жұмаділованың  «Өнер» бағыты бойынша БББТ-на 

өзгерістер енгізу туралы» есебі бекітілсін және назарға алынсын . 
  

2. «Өнер» бағыты бойынша  Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер 

академиясы  19  (он тоғыс)  бакалавр бойынша БББ  бекітілсін». 

 

 

"Өнер" бағыты бойынша  

ОӘБ-ЖБТ төрағасы,  

ректор       А. Абдуалиев 

 
 

 "Өнер" бағыты бойынша  

 ОӘБ-ЖБТ хатшысы          Г. Ғизатова  

 


