
Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі 

Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы 

 

                                                                                               
                                                                            

 

 

"Өнер" бағыты бойынша оқу-әдістемелік бірлестік 

Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының базасында 

«Жаһандық бәсекеге қабілеттілікті арттыру жағдайындағы қазақстандық білім 

беру, өнер саласындағы үздіксіз білім беру» Республикалық педагогикалық 

форумын өткізеді 

 

 

Форум ұйымдастырушылары 

 

Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі  

Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы 

 

Уақыты мен күні: 2021 ж., 17 наурыз сағ: 10:00 

 

ZOOM конференция идентификаторы: 958 696 4518 

Кіру коды: 2020 

 

Форумға қатысушылар: 

- Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы; 

- Қазақ ұлттық өнер университеті; 

- Қазақ ұлттық хореография академиясы; 

- А. Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесі; 

- П. И. Чайковский атындағы Алматы музыкалық училищесі; 

-О. Таңсықбаев атындағы республикалық сәндік-қолданбалы өнер колледжі; 

- Ж. Елебеков атындағы Республикалық эстрада-цирк колледжі; 

- К. Байсейітова атындағы Республикалық дарынды балаларға арналған орта 

мамандандырылған мектеп - интернаты; 

- А. К. Жұбанов атындағы Республикалық дарынды балаларға арналған қазақ 

мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаты; 

- Мәдениет және өнер саласындағы өңірлік колледждер. 

Форумның мақсаты: Жаһандық бәсекеге қабілеттілікті арттыру жағдайындағы 

қазақстандық білім беру, мәдениет және өнер саласындағы үздіксіз білім беру мәселелерін 

талқылау 

 

Форумның міндеттері: 

 

 оқу сабақтастығы мен үздіксіздігін, мәдениет және өнер саласындағы мамандарды 

кәсіби даярлауды талқылау; 

 ҚР Өнер колледждерінде қолданбалы бакалавриатты енгізу мәселелерін талқылау; 

 өнер саласындағы мамандарды даярлаудың үздік тәжірибелері мен үлгілерімен 

тәжірибе алмасу. 



ФОРУМ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
Өткізу күні 2021 жылғы 17 наурыз 

Қосылу платформасы Zoom 

 Конференция идентификаторы: 958 696 4518 

Қатынау коды: 2020 

  

Уақыты Пленарлық отырыс 

9.40-10.00 Қатысушыларды қосу 

Модератор  Абдуалиев Ақан Жылқышыбайұлы- Т. Қ. Жүргенов 

атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының ректоры, 

"Өнер" бағыты бойынша ОӘБ-ЖБТ төрағасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 11.00  

 

Пленарлық отырыс бағдарламасы 

1.ҚазҰӨА ректоры, ОӘБ-ЖБТ  төрағасы  

Абдуалиевтің А. Ж. алғы сөзі 

2. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 

министрлігінің білім, ғылыми қызмет және халықаралық 

ынтымақтастық департаменті директоры орынбасары 

Бегатаровтың А.К.  алғы сөзі 

3. Амирбеков Ш.А. баяндамасы - Т.Қ. Жүргенов атындағы 

ҚазҰӨА  оқу және оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі 

проректоры 

4. "Қазақстан Республикасындағы заманауи кәсіби 

музыкалық білім берудің өзекті мәселелері" - П. И. 

Чайковский атындағы АМК директоры   

Хасанғалиев Б. Е. 
5. "Мектеп - колледж буынында көркемдік бағыттағы білім 

беру үрдісіндегі сабақтастық пен үздіксіздік принциптері" -

Т. Қ. Жүргенов атындағы  ҚазҰӨА мектеп-интернат, 

колледжінің жетекшісі  Жумахметова З. Ж. 

6. "Музыкалық білім берудің сабақтастығы мен 

үздіксіздігі-мамандарды даярлаудың жоғары сапасының 

кепілі "-ШҚО ББ" халық әртістері ағайынды Абдуллиндер 

атындағы Шығыс Қазақстан өнер училищесі " КМҚК 

директоры  Дюсупова А. О. 

Бағыттар бойынша секциялар жұмысы 

1. Музыкалық өнер 

Қосылу платформасы Zoom 

 Конференция  идентификаторы: 867 3498 5377 

Қатынау коды: eAY8jM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модераторлар: 

Мукушева Гульмира Курабаевна - П. И. Чайковский 

атындағы АМК ОӘБ директорының орынбасары 

Балпанова Гульсара Сайдгалиевна-директордың оқу 

және оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары   

П.И. Чайковский атындағы АМК. 

 

Баяндамалар: 

1. "Өнер және мәдениет саласында үздіксіз кәсіби білім 

беру. Сабақтастық мәселелері " - Мукушева Г. К. –  

П. И. Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжі 

директорының ОӘБ жөніндегі орынбасары 



 

 

 

11.00-11.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2."Музыкалық білім беру саласындағы мамандарды 

даярлау тәжірибелерімен алмасу мәселелері" – 

 Дүйсенбаев К.М.,  А. Жұбанов атындағы Ақтөбе 

музыкалық колледжі директорының оқу ісі жөніндегі 

орынбасары.  

3. "Музыкалық тәрбие мен білім беру үрдісіндегі 

сабақтастық" - Гатина З. А., "Комплекс" ММ басшысының 

орынбасары Музыкалық колледж - дарынды балаларға 

арналған музыкалық мектеп-интернат, Павлодар қаласы 

4. "Үздіксіз оқыту - өнер және мәдениет саласындағы 

жоғары кәсіби және әлеуметтік табысты маманды 

даярлаудың шарты ретінде" - Какиева А. К., "халық 

әртістері ағайынды Абдуллиндер атындағы Шығыс 

Қазақстан өнер училищесі" директорының оқу ісі жөніндегі 

орынбасары, Өскемен қаласы 

 

Талқылауға қатысушылар-музыка өнері бойынша 

даярлықты жүзеге асыратын колледждер мен өнер жоғары 

оқу орындарының оқытушылары 

 

«Музыкалық өнер» бағыты бойынша секция жұмысын 

қорытындылау» 

2. Хореографиялық өнер 

 

Қосылу платформасы Zoom 

 Конференция  идентификаторы: 209 197 28 67 

Қатынау коды: bTwft9 

 Модератор: 

Қанапьянова Гүлзара Мұсаханқызы - А. Селезнев 

атындағы АХУ директордың ОӘБ жөніндегі орынбасары 

  

Баяндамалар: 

1. «"Хореография" ББ бойынша бакалавриатта 

қысқартылған оқыту нысанының кейбір мәселелері»  - 

Сушков Д. В. - "Хореография" факультетінің деканы 

Т. К. Жүргенов атындағы  ҚазҰӨА 

2. «"Қазақ ұлттық хореография академиясының ТжКБ 

МЖМБС жобасына ұсыныстары»» Унгарбаева Ш. Т. - 

ҚазҰХА кәсіптік білім беру мектеп-колледжінің оқу-

әдістемелік жұмыс жөніндегі меңгерушісі 

3. «"ҚР БҒМ және "Talap" КЕАҚ ТжКБ жаңа 

бастамалары»»» Медеубаева С.М. - А. Селезнев атындағы  

АХУ арнайы пәндер бөлімінің басшысы, 

 Қанапьянова Г. М. - А. Селезнев атындағы АХУ 

директордың ОӘБ жөніндегі орынбасары  

 

Қатысушылар-хореография өнері бойынша даярлауды 

жүзеге асыратын колледждер мен өнер жоғары оқу 

орындарының оқытушылары 

 

"Хореография өнері" бағыты бойынша секция жұмысын 

қорытындылау 



 

3. "Кескіндеме, мүсін, графика, сәндік-қолданбалы өнер 

Қосылу платформасы Zoom 

 Конференция  идентификаторы: 844 753 6784 

Қатынау коды: 6767 

 Модератор: 

Оспанова Айгүл Төлеуханқызы - Т. К. Жүргенов  

атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы мектеп-

интернатының, колледжінің әдіскері. 

 

Баяндамалар: 

1. Т. К. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА колледжі базасында 

"Кескіндеме, мүсін және графика" мамандығы бойынша 

ОӘБ қызметі туралы. – А. Т. Оспанова,  Т.Қ. Жүргенов 

атындағы ҚазҰӨА колледж, мектеп - интернатының 

әдіскері. 

2. "О. Таңсықбаев атындағы АСҚӨК педагогикалық 

институты базасында" сәндік - қолданбалы өнер және 

халық кәсіпшілігі "мамандығы бойынша ОӘБ қызметі 

туралы" Жансерикова А.Ж., PhD, АСҚӨК директорының 

м.а. 

3. "Өнер саласында үздіксіз оқытудың білім беру 

бағдарламаларын құру мәселелері" –  

С. Ж. Ажмуратова, ҚазҰӨУ техникалық және кәсіптік 

білім беру басшысы 

 

Талқылауға қатысушылар-кескіндеме, мүсін, графика, 

сәндік-қолданбалы өнер бойынша дайындықты жүзеге 

асыратын колледждер мен өнер жоғары оқу орындарының 

оқытушылары. 

 

"Кескіндеме, мүсін, графика, сәндік-қолданбалы өнер және 

халықтық кәсіпшілік" бағыты бойынша секция жұмысын 

қорытындылау 

4. Актерлік өнер, цирк өнері 

Қосылу платформасы Zoom 

 Конференция идентификаторы: 605 435 6531 

Қатынау коды: On9SC4 

 4.Актерлік өнер, цирк өнері 

Модератор: 

Сарманова Айгерим Бериккызы - Ж. Елебеков атындағы 

РЭЦК ОӘБ және оқу жұмысы бойынша директордың 

орынбасары 

 

Баяндамалар: 

1. 1. "Колледждегі" Актерлік өнер" мамандығы бойынша 



арнайы пәндерді оқыту тәжірибесінен - Саймасаева Г.Т., 

сахналық сөйлеу оқытушысы, Т. К. Жүргенов атындағы 

ҚазҰӨА колледжінің "актерлік өнер" ПЦК төрайымы. 

2. "Өнер колледждерінде актерлерді даярлаудың кейбір 

мәселелері (Ж. Елебеков атындағы РЭЦК мысалында)" -  

Утебаева М.О. – РЭЦК актерлік шеберлік оқытушысы. 

3. 3."Актерлік өнер мамандығындағы музыкалық 

пәндердің негізгі рөлі" - Сапарғалиева Г. Г.,    

Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА "Жеке ән айту" 

кафедрасының  меңгерушісі.  

 

Талқылауға қатысушылар-актерлік өнер бойынша 

дайындықты жүзеге асыратын колледждер мен өнер 

жоғары оқу орындарының оқытушылары. 

 

"Актерлік өнер" бағыты бойынша сеция жұмысын 

қорытындылау 

 

Қосылу платформасы Zoom 

 Конференция идентификаторы: 958 696 4518 

Қатынау коды: 2020 

11.40-12.00 Форум жұмысын қорытындылау 

Форум қаулысын қабылдау 

 

 

 


