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�Р жо�ары о�у орындарыны� студенттері арасында
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ОЛИМПИА Д А
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БАҒДАРЛАМА • ПРОГРАММА



ОЛИМПИАДА ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Базалық ЖОО:
Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы (Алматы)
Қатысушы ЖОО:
1. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (Алматы)
2. Алматы гуманнитарлық-экономикалық университеті «Сымбат» (Алматы)
3. Алматы технологиялық университеті (Алматы)
4. Қ. Шәкәрімұлы атындағы Семей қалалық университеті (Семей)
5. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті (Алматы)
6. Қазақ ұлттық өнер университеті (Нұр-Сұлтан)
7. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті (Түркістан)
8. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерватория (Алматы)
9. М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті (Шымкент)
10. М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті (Орал)
11. М. Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті (Тараз)
12. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті (Шымкент)
13. Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы (Алматы)
14. «Тұран» университеті (Алматы)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЛИМПИАДЕ

Базовый вуз:
Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова (Алматы)
Вузы-участники:
1. Алматинский гуманитарно-экономический университет «Сымбат» (Алматы)
2. Алматинский технологический университет (Алматы)
3. Государственный университет имени К. Шакарима (Семей)
4. Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова 

(Уральск)
5. Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова (Алматы)
6. Казахская национальная консерватория имени Курмангазы (Алматы)
7. Казахский национальный женский педагогический университет (Алматы)
8. Казахский национальный педагогический университет имени Абая (Алматы)
9. Казахский национальный университет искусств (Нур-Султан)
10. Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави (Туркестан)
11. Таразский Государственный унивкерситет имени М. Х. Дулати (Тараз)
12. Университет «Туран» (Алматы)
13. Южно-Казахстанский государственный педагогический университет (Шымкент)
14. Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова (Шымкент)

Регистрация участников олимпиады: 09:20–09:50 в мраморном фойе академии
Торжественное церемония открытия: 10:00 в Учебном театре академии

Олимпиада қатысушыларын тіркеу: 09:20-09:50 академияның мрамор фойесінде
Салтанатты ашылу рәсімі: 10:00 академияның Оқу театрында
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ФАКУЛЬТЕТ 
«МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»
Специальности, специализации, 
образовательные программы

5В040800 «Искусство эстрады»
Артист эстрадного оркестра

«ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ»
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «АРТИСТ 

ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА»

Председатель комиссии:
Баннов Валерий Михайлович – старший 
преподаватель кафедры «Инструменты 
эстрадного оркестра»
Члены комиссии:
1. Абельтаева Жанель Ертаевна – зав. 

кафедры «Инструменты эстрадного 
оркестра», к. п. н.

2. Оренбургский Артур Александрович –  
профессор кафедры «Инструменты 
эстрадного оркестра», заслуженный 
деятель Казахстана

3. Джулдиева Ольга Ивановна – доцент 
кафедры «Искусство эстрады» 
Казахского национального 
университета искусств

4. Сафонов Андрей Валерьевич – 
старший преподаватель кафедры 
духовых и ударных инструментов 
Казахской национальной 
консерватории имени Курмангазы

Секретарь комиссии:
Булембаева Малика Маратовна – 
преподаватель кафедры «Инструменты 
эстрадного оркестра»

«МУЗЫКАЛЫҚ  
ӨНЕР»  

ФАКУЛЬТЕТІ
Мамандықтар, мамандандырулар,  

білім беру бағдарламалары
5В040800 «Эстрада өнері»
Эстрадалық оркестр әртісі

«ЭСТРАДА  ӨНЕРІ»
«ЭСТРАДАЛЫҚ ОРКЕСТР ӘРТІСІ» 

МАМАНДЫҒЫ

Комиссия төрағасы:
Баннов Валерий Михайлович – «Эстрада 
оркестрінің аспаптары» кафедрасының 
аға оқытушысы
Комиссия мүшелері:
1. Абельтаева Жанель Ертаевна – 

«Эстрада оркестрінің аспаптары» 
кафедрасының меңгерушісі, п. ғ. к., 
доцент

2. Оренбургский Артур Александрович –  
«Эстрада оркестрінің аспаптары» 
кафедрасының профессоры, 
Қазақстанның енбек сінірген 
қайраткері

3. Джулдиева Ольга Ивановна – Қазақ 
ұлттық өнер университетінің 
«Эстрада өнері» кафедрасының 
доценті

4. Сафонов Андрей Валерьевич – 
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 
консерваториясының үрмелі және 
ұрмалы аспаптар кафедрасының аға 
оқытушысы

Комиссия хатшысы:
Булембаева Малика Маратовна – 
«Эстрада оркестрінің аспаптары» 
кафедрасының оқытушысы
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Күні/уақыты
День/время

Іс-шараның атауы
Название мероприятия

Өткізу орны
Место 

проведения

29.03.2022

11:00–13.00

Олимпиадаға қатысушылар – «Эстрада оркестрінің 
әртісі» мамандандыруының ББ 5В040800 «Эстрада 
өнері» студенттері қатысады. Аспаптық ансамбльдер: 
эстрадалық-джаз бағытындағы 5 түрлі сипаттағы 
пьесаны (свинг, латино, фьюжн, фанк) орындауы тиіс.
Джаз стандарты мен қазақстандық композиторлардың 
шығармаларын орындалуы құпталады.

88 ауд.Участники олимпиады – студенты ОП 5В040800 
«Искусство эстрады» специализации «Артист 
эстрадного оркестра» в составе инструментального 
ансамбля должны исполнить: 5 разнохарактерных 
пьес эстрадно-джазового направления (свинг, латино, 
фьюжн, фанк).
Исполнение джазового стандарта и произведений 
казахстанских композиторов приветствуются.

29.03.2022

13.00

Олимпиада комиссиясының аспаптық ансамбльдерінің 
шығармашылық орындауын талқылауы.

88 ауд.
Обсуждение комиссией олимпиады исполнения 
программ инструментальных ансамблей.

«КИНО ЖӘНЕ ТЕЛЕДИДАР» 
ФАКУЛЬТЕТІ

Мамандықтар, мамандандырулар,  
білім беру бағдарламалары

6В02184 Режиссура
6В02183 Анимация режиссурасы
6В02124 Теледидар режиссурасы

6В02125 Көркем кино режиссурасы
6В02126 Анимация фильмінің 

режиссурасы
6В02127 Музыкалық дыбыс режиссурасы

5В040600 Режиссура
5В040600 Режиссура /  

Музыкалық дыбыс режиссурасы

ФАКУЛЬТЕТ  
«КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

Специальности, специализации, 
образовательные программы

6В02184 Режиссура
6В02183 Режиссура анимации

6В02124 Режиссура телевидения
6В02125 Режиссура игрового кино

6В02126 Режиссура  
анимационного фильма

6В02127 Музыкальная звукорежиссура
5В040600 Режиссура

5В040600 Режиссура / Музыкальная 
звукорежиссура
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«РЕЖИССУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ФИЛЬМА»

«РЕЖИССУРА АНИМАЦИИ»

Председатель комиссии:
Акчалов Ерлан Едилович – доцент 
кафедры «Режиссура экранных искусств»
Члены комисии:
1. Абильдина Гайнижамал Байкаримовна 

– зав. кафедрой «Режиссура 
экранных искусств», профессор

2. Манабай Дамир Кабекеевич – 
профессор кафедры «Режиссура 
экранных искусств»

3. Лаврик Нина Алексеевна – доцент 
кафедры «Режиссура экранных 
искусств»

4. Беккожин Мурат Камашевич –  
старший преподаватель кафедры 
«Режиссура экранных искусств»

5. Абельдинов Адай Кунанбаевич – 
преподаватель кафедры «Режиссура 
экранных искусств»

6. Хакимов Азат Серикович – директор 
школы “Turan Film Academy” 
Университета «Туран», PhD

Секретарь комиссии:
Курмашева Жанана Абдугаппаровна – 
преподаватель кафедры «Режиссура 
экранных искусств»

«МУЗЫКАЛЬНАЯ  
ЗВУКОРЕЖИССУРА»

Председатель комиссии:
Белов Владимир Викторович – 
преподаватель кафедры «Звукорежиссура 
и операторское искусство»
Члены комисии:
1. Дастенов Алиаскар Жолдыбаевич –  

старший преподаватель кафедры 
«Кинооператорское искусство 

«КӨРКЕМ КИНО РЕЖИССУРАСЫ»,
«АНИМАЦИЯЛЫҚ ФИЛЬМ 

РЕЖИССУРАСЫ»

Комиссия төрағасы:
Акчалов Ерлан Едилович – «Экрандық өнер 
режиссурасы» кафедрасының доценті
Комиссия мүшелері:
1. Абильдина Гайнижамал Байкаримовна 

– «Экрандық өнер режиссурасы» 
кафедрасының меңгерушісі, 
профессоры

2. Манабай Дәмір Қабекеұлы – 
«Экрандық өнер режиссурасы» 
кафедрасының профессоры

3. Лаврик Нина Алексеевна – «Экрандық 
өнер режиссурасы» кафедрасының 
доценті

4. Беккожин Мурат Камашевич – 
«Экрандық өнер режиссурасы» 
кафедрасының аға оқытушысы

5. Абельдинов Адай Кунанбаевич – 
«Экрандық өнер режиссурасы» 
кафедрасының оқытушысы

6. Хакимов Азат Серикович – Тұран 
университеті “Turan Film Academy” 
жоғары мектебінің директоры, PhD

Комиссия хатшысы:
Курмашева Жанана Абдугаппаровна –  
«Экрандық өнер режиссурасы» 
кафедрасының аға оқытушысы

«МУЗЫКАЛЫҚ ДЫБЫС  
РЕЖИССУРАСЫ»

Комиссия төрағасы:
Белов Владимир Викторович – «Дыбыс 
режиссурасы және операторлық өнер» 
кафедрасының оқытушысы
Комиссия мүшелері:
1. Дастенов Алиаскар Жолдыбаевич – 

Қазақ ұлттық өнер университетінің 
«Кинооператорлық өнер және дыбыс 
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режиссурасы» кафедрасының аға 
оқытушысы 

2. Мырзашева Алия Токеновна – «Дыбыс 
режиссурасы және операторлық 
өнер» кафедрасының меңгерушісі, 
доцент

3. Влазнев Андрей Андреевич – «Дыбыс 
режиссурасы және операторлық 
өнер» кафедрасының аға оқытушысы

4. Байтанаев Алибек Серикович –  
«Дыбыс режиссурасы және 
операторлық өнер» кафедрасының 
оқытушысы

Комиссия хатшысы:
Мусахан Данара Ерулановна – «Дыбыс 
режиссурасы және операторлық өнер» 
кафедрасының аға оқытушысы 

Күні/уақыты
День/время

Іс-шараның атауы
Название мероприятия

Өткізу орны
Место 

проведения

28.03.2022

10:00–10:15

«Режиссура» білім беру бағдарламалары мен 
мамандандырулары үшін — «Кино және теледидар» 
факультетінің Кеңесі бекіткен тақырыптар бойынша 
ұзақтығы кемінде 1,5–2 минут, 48 сағат, 2 тәулік ішінде 
түсірілген конкурстық жұмыс жасау.
«Анимация режиссурасы» білім беру бағдарламалары 
мен мамандандырулары үшін — «Кино және 
теледидар» факультетінің Кеңесі бекіткен тақырыптар 
бойынша ұзақтығы кемінде 30-60 секунд, 48 сағат 2 
тәулік ішінде түсірілген конкурстық жұмыс жасау.

Онлайн

Кафедра

114 ауд.
Для образовательных программ и специализаций 
«Режиссура» — создание конкурсной работы, отснятой 
за 48 часов, 2 суток, длительностью не менее 1,5–2 
минуты по темам, утвержденным Советом факультета 
«Кино и ТВ».
Для образовательных программ и специализаций 
«Режиссура анимации» — создание конкурсной 
работы, отснятой за 48 часов, 2 суток, длительностью 
не менее 30–60 секунд по темам, утвержденным 
Советом факультета «Кино и ТВ».

и звукорежиссура» Казахского 
национального университета 
искусств

2. Мырзашева Алия Токеновна – зав. 
кафедрой «Звукорежиссура и 
операторское искусство», доцент

3. Влазнев Андрей Андреевич – 
старший преподаватель кафедры 
«Звукорежиссура и операторское 
искусство»

4. Байтанаев Алибек Серикович –  
преподаватель кафедры 
«Звукорежиссура и операторское 
искусство» 

Секретарь комиссии:
Мусахан Данара Ерулановна –  
старший преподаватель кафедры 
«Звукорежиссура и операторское 
искусство»
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30.03.2022

10:00–16:00

6В02127 БББ үшін музыкалық дыбыс режиссурасы 
және 5В040600-Режиссура / музыкалық дыбыс 
режиссурасы / – сандық микшерлік пультте ұзақтығы 
3-5 минут көп жолды фонограмманы орындау. Кафедра

114 ауд.
Для ОП 6В02127 Музыкальная звукорежиссура и 
5В040600 – Режиссура/ Музыкальная звукорежиссура/ 
– выполнение сведения многодорожечной 
фонограммы длительностью 3–5 минут на цифровом 
микшерном пульте.

28.03.2022

10:00

Қатысушыларға тапсырманы (тақырыптарды) тарату. Кафедра

103 ауд.Рассылка задания (тем) участникам.

«КЕСКІНДЕМЕ, МҮСІН 
ЖӘНЕ ДИЗАЙН» 

ФАКУЛЬТЕТІ
Мамандықтар, мамандандырулар,  

білім беру бағдарламалары
В030 «Бейнелеу өнері» білім беру 

бағдарламасы тобы
«Сәндік өнер» білім беру бағдарламасы:

6В02188 «Көркем тоқыма»,  
«Зергерлік іс»,  

«Ағашты көркемдеп өңдеу»,  
6В02199 «Көркем қыш» мамандықтары

6В02185 «Кескіндеме»,  
6В02186 «Мүсін»,  

6В02187 «Графика» мамандықтары
В031, Сән, дизайн / білім беру 

бағдарламасы 6В02189 «Сән және 
костюм дизайны»

«СӘН ЖӘНЕ КОСТЮМ ДИЗАЙНЫ»

Комиссия төрағасы:
Байділда Бауыржан Нұрбекұлы – 
«Кескіндеме, мүсін және дизайн» 
факультетінің деканы, профессор

ФАКУЛЬТЕТ  
«ЖИВОПИСЬ, 

СКУЛЬПТУРА И ДИЗАЙН»
Специальности, специализации, 
образовательные программы

В030 «Изобразительное искусство»
«Декоративное искусство»:

Специальности 6В02188 
«Художественный текстиль»,  

«Ювелирное дело»,  
«Художественная обработка дерева», 
6В02199 «Художественная керамика» 

Специальности  
6В02185 «Живопись», 6В02186 

«Скульптура»,  
6В02187 «Графика»

В031, Мода, дизайн / ОП 
6В02189 «Мода и дизайн костюма»

«МОДА И ДИЗАЙН КОСТЮМА»

Председатель комиссии:
Байділда Бауыржан Нұрбекұлы – 
профессор, декан факультета «Живопись, 
скульптура и дизайн»
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Комиссия мүшелері:
1. Жумагалиев Муслим Садыкович –  

«Сән және костюм дизайны» 
кафедрасының меңгерушісі, доцент

2. Нурмагамбетова Камила Асхатовна 
– «Сән және костюм дизайны» 
кафедрасының доценті

3. Дениско Татьяна Викторовна –  
«Сән және костюм дизайны» 
кафедрасының доценті

4. Бекболатова Құралай Маратовна –  
Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің 
аға оқытушы, PhD, ҚР Дизайнерлер 
одағының мүшесі

Жауапты хатшы:
Бекибаева Гульнар Джамбуловна – «Сән 
және костюм дизайны» кафедрасының 
доценті

Күні/уақыты
День/время

Іс-шараның атауы
Название мероприятия

Өткізу орны
Место 

проведения

30.03.2022

10:00

Модельдің бейнелі-ассоциативті эскизін 
орындау. Модель манекенде ұсынылуы және 
ерікті материалдардан жасалуы керек, олардың 
материалдық құндылығы маңызды емес. Кафедра

135 ауд.Выполнить образно-ассоциативный эскиз модели. 
Модель должна быть представлена на манекене 
и выполнена из произвольных материалов, 
материальная ценность их не имеет значения.

30.03.2022

10:00

Қатысушыларға тапсырманы (тақырыптарды) тарату. Кафедра

135 ауд.Рассылка задания (тем) участникам.

30.03.2022

17:00

Олимпиаданың жабылуы. Кафедра

135 ауд.Закрытие олимпиады.

Члены комисии:
1. Жумагалиев Муслим Садыкович – 

доцент, заведующий кафедрой 
«Мода и дизайн костюма»

2. Нурмагамбетова Камила Асхатовна 
– доцент кафедры «Мода и дизайн 
костюма»

3. Дениско Татьяна Викторовна – 
доцент кафедры «Мода и дизайн 
костюма»

4. Бекболатова Құралай Маратовна –  
PhD, старший преподаватель 
Казахского национального 
педагогического университета имени 
Абая, член Союза дизайнеров РК

Секретарь:
Бекибаева Гульнар Джамбуловна – доцент 
кафедры «Мода и дизайн костюма»
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«КЕСКІНДЕМЕ», «МҮСІН»,  
«ГРАФИКА»

Комиссия төрағасы:
Байділда Бауыржан Нұрбекұлы – 
«Кескіндеме, мүсін және дизайн» 
факультетінің деканы, профессор
Комиссия мүшелері:
1. Тұрғынбай Болат Сырлашұлы – 

«Көркемсурет» кафедрасының 
меңгерушісі, профессор

2. Кайрамбаев Джумакын – 
«Көркемсурет» кафедрасының 
профессоры

3. Шукирбеков Канат Токтарович –  
«Көркемсурет» кафедрасының 
профессоры

4. Жунисбаев Малик Султанович – 
«Көркемсурет» кафедрасының 
профессоры

5. Тайнов Серик Айтказынович – 
«Көркемсурет» кафедрасының аға 
оқытушысы

6. Калдыбаева Кулмария Ауельхановна – 
Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық 
университеті, «Кәсіптік білім» 
кафедрасының аға оқытушысы

Хатшы:
Бердикожа Шалқар Муратқызы –  
«Көркемсурет» кафедрасының 
оқытушысы

Күні/уақыты
День/время

Іс-шараның атауы
Название мероприятия

Өткізу орны
Место 

проведения

30.03.2022

10:00–10:15

Композицияны 6 сағат ішінде орындау. Таңдалған 
тақырып идеясын барынша ашу. Шығармашылық және 
ерекше композициялық шешімін табу. Кафедра

 
27, 34, 03 
ауд.

Выполнить композицию в течении 6 часов. 
Максимально раскрыть идею выбранной темы. 
Найти креативное и оригинальное композиционное 
решение.

«КЕСКІНДЕМЕ», «МҮСІН»,  
«ГРАФИКА»

Председатель комиссии:
Байділда Бауыржан Нұрбекұлы – 
профессор, декан факультета «Живопись, 
скульптура и дизайн»
Члены комисии:
1. Тургынбай Болат Сырлашулы – 

профессор, заведующий кафедрой 
«Изящные искусства»

2. Кайрамбаев Джумакын –  
профессор кафедры «Изящные 
искусства»

3. Шукирбеков Канат Токтарович – 
профессор кафедры «Изящные 
искусства»

4. Жунисбаев Малик Султанович – 
профессор кафедры «Изящные 
искусства»

5. Тайнов Серик Айтказынович – 
старший преподаватель кафедры 
«Изящные искусства»

6. Калдыбаева Кулмария Ауельхановна –  
старший преподаватель кафедры 
«Профессиональное образование», 
Казахский национальный женский 
педагогический университет

Секретарь:
Бердикожа Шалқар Муратқызы – 
преподаватель кафедры «Изящные 
искусства»
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30.03.2022

10:15

Қатысушыларға тапсырманы (тақырыптарды) тарату. Кафедра

27, 34, 03 
ауд.Рассылка задания (тем) участникам.

30.03.2022

17:00

Олимпиаданың жабылуы. Кафедра

34 ауд.Закрытие олимпиады.

«СӘНДІК ӨНЕР»

Комиссия төрағасы:
Байділда Бауыржан Нұрбекұлы – 
«Кескіндеме, мүсін және дизайн» 
факультетінің деканы, профессор
Комиссия мүшелері:
1. Базарбаева Раушан Еркеновна – 

«Сәндік өнер» кафедрасының 
меңгерушісі, профессор; 

2. Бапанова Сауле Сыздыковна – 
«Сәндік өнер» кафедрасының 
профессоры

3. Даубаев Естай Серікбаевич – «Сәндік 
өнер» кафедрасының доценті

4. Тұрғымбай Марат Еңсебекұлы – 
Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық 
университеті, «Кәсіптік білім» 
кафедрасының аға оқытушысы

Хатшы:
Тулакбаева Кызгалдак Жаксылыковна –  
«Сәндік өнер» кафедрасының 
оқытушысы; 

Күні/уақыты
День/время

Іс-шараның атауы
Название мероприятия

Өткізу орны
Место 

проведения

30.03.2022

09:00–09:15

Композицияны 6 сағат ішінде орындау. Таңдалған 
тақырып идеясын барынша ашу. Шығармашылық және 
ерекше композициялық шешімін табу.

Кафедра
 
304, 305, 
307, 308, 
309, 311 
ауд.

Выполнить композицию в течении 6 часов. 
Максимально раскрыть идею выбранной темы. Найти 
креативное и оригинальное композиционное решение.

«ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО»

Председатель комиссии:
Байділда Бауыржан Нұрбекұлы – 
профессор, декан факультета «Живопись, 
скульптура и дизайн»
Члены комисии:
1. Базарбаева Раушан Еркеновна – 

профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративное искусство»

2. Бапанова Сауле Сыздыковна – 
профессор кафедры «Декоративное 
искусство»

3. Даубаев Естай Серікбаевич – доцент 
кафедры «Декоративное искусство»

4. Тұрғымбай Марат Еңсебекұлы – 
старший преподаватель кафедры 
«Профессиональное образование», 
Казахский национальный женский 
педагогический университет

Секретарь:
Тулакбаева Кызгалдак Жаксылыковна – 
преподаватель кафедры «Декоративное 
искусство»



11

30.03.2022

10:00

Қатысушыларға тапсырманы (тақырыптарды) тарату.
Кафедра

304, 305, 
307, 308, 
309, 311 
ауд.

Рассылка задания (тем) участникам.

30.03.2022

17:00

Олимпиаданың жабылуы. Кафедра

311 ауд.Закрытие олимпиады.

«ӨНЕРТАНУ»  
ФАКУЛЬТЕТІ

Мамандықтар, мамандандырулар,  
білім беру бағдарламалары

6В02195 «Өнертану»

«ӨНЕРТАНУ»

Комиссия төрағасы:
Оразқұлова Қалдыгүл Серікбайқызы –  
«Бейнелеу өнерінің тарихы мен 
теориясы» кафедра меңгерушісі, 
философия ғылымдарының кандидаты, 
профессор
Комиссия мүшелері:
1. Кенжебаева Лейла Абдыганиқызы –  

«Бейнелеу өнерінің тарихы мен 
теориясы» кафедрасының аға 
оқытушысы

2. Джабыкбаева Меруерт 
Бакытжановна – «Бейнелеу өнерінің 
мен теориясы» кафедрасының 
оқытушысы

3. Мусабекова Лаура Дильмуратовна –  
«Бейнелеу өнерінің тарихы 
мен теориясы» кафедрасының 
оқытушысы, PhD

4. Қарабалаева Балнур Рахымбайқызы –  
«Бейнелеу өнерінің тарихы мен 
теориясы» кафедрасының аға 
оқытушысы

ФАКУЛЬТЕТ 
«ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

Специальности, специализации, 
образовательные программы
6В02195 «Искусствоведение»

«ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

Председатель комиссии:
Оразкулова Калдыкуль Серикбаевна – 
заведующий кафедрой «История и теория 
изобразительного искусства», кандидат 
философских наук, профессор

Члены комисии:
1. Кенжебаева Лейла Абдыганиқызы – 

старший преподаватель кафедры 
«История и теория изобразительного 
искусства»

2. Джабыкбаева Меруерт 
Бакытжановна – преподаватель 
кафедры «История и теория 
изобразительного искусства»

3. Мусабекова Лаура Дильмуратовна – 
преподаватель кафедры «История  
и теория изобразительного 
искусства», PhD;

4. Қарабалаева Балнур Рахымбайқызы –  
старший преподаватель кафедры 
«История и теория изобразительного 
искусства»
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Жауапты хатшы:
Ыдырыс Зухра Асылбекқызы – «Бейнелеу 
өнерінің тарихы мен теориясы» 
кафедрасының аға оқытушысы

Күні/уақыты
День/время

Іс-шараның атауы
Название мероприятия

Өткізу орны
Место 

проведения

28.03.2022

09:30–10:00

Республикалық пәндік олимпиадасының ресми ашылу 
салтанаты.

72 ауд.
Официальное открытие республиканской предметной 
олимпиады.

28.03.2022

10:00–13:00

Жазбаша жұмыстар байқауы.
72 ауд.

Конкурс письменных работ.

28.03.2022 

14.00–16.00

Олимпиада комиссиясының сараптама жұмысы.
72 ауд.

Экспертная работа комиссии.

«КИНОТЕЛЕДРАМАТУРГИЯ»

Комиссия төрағасы:
Нөгербек Баубек Бауыржанұлы – «Кино 
тарихы мен теориясы» кафедрасының 
меңгерушісі, доцент, PhD
Комиссия мүшелері:
1. Нұрғалым Ұларбек – Қазақ 

ұлттық өнер университетінің аға 
оқытушысы, өнертану ғылымының 
магистрі (Нұр-Сұлтан қаласы)

2. Ахмет Ақмоншақ Батырқызы –  
«Кино тарихы мен теориясы» 
кафедрасының аға оқытушысы

3. Борибаева Динара Даулетовна –  
«Кино тарихы мен теориясы» 
кафедрасының оқытушысы, өнертану 
магистрі

4. Мурат Холганат – «Кино тарихы 
мен теориясы» кафедрасының 
оқытушысы, өнертану магистрі

Секретарь:
Ыдырыс Зухра Асылбекқызы – старший 
преподаватель кафедры «История и 
теория изобразительного искусства»

«КИНОТЕЛЕДРАМАТУРГИЯ»

Председатель комиссии:
Нөгербек Баубек Бауыржанұлы – 
заведующий кафедрой «История и теория 
кино», доцент, PhD
Члены комисии:
1. Нұрғалым Ұларбек – старший 

преподаватель кафедры 
«Искусствоведение» Казахского 
национального университета 
искусств (Нур-Султан)

2. Ахмет Ақмоншақ Батырқызы – 
старший преподаватель кафедры 
«История и теория кино»

3. Борибаева Динара Даулетовна – 
преподаватель кафедры «История  
и теория кино»

4. Мурат Холганат – преподаватель 
кафедры «История и теория кино»
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Жауапты хатшы:
Изимова Айжан Хамитовна – «Кино тарихы 
мен теориясы» кафедрасының оқытушысы, 
педагогика ғылымдарының магистрі

Күні/уақыты
День/время

Іс-шараның атауы
Название мероприятия

Өткізу орны
Место 

проведения

29.03.2022

10:00–13:00

Жазба жұмыс байқауы.
87 ауд.

Конкурс письменных работ.

29.03.2022

14:00–15:00

Жазба жұмыстарды талдау, қорытынды.
87 ауд.

Обсуждение письменных работ, награждение.

«КИНОТАНУ» 

Комиссия төрағасы:
Нөгербек Баубек Бауыржанұлы – «Кино 
тарихы мен теориясы» кафедрасының 
меңгерушісі, доцент, PhD
Комиссия мүшелері:
1. Алма Айдар Мұратқызы – 

«Кино тарихы мен теориясы» 
кафедрасының доценті, PhD

2. Нурмухаметовна Дана Амирбекова –  
«Кино тарихы мен теориясы» 
кафедрасының оқытушысы

3. Джумабеков Ержан Фазылович –  
«Кино тарихы мен теориясы» 
кафедрасының оқытушысы

4. Ибрагимова Жанна Бекмолдақызы – 
Қазақ ұлттық өнер университетінің 
аға оқытушысы, өнертану 
ғылымының магистрі (Нұр-Сұлтан 
қаласы)

Жауапты хатшы:
Жанболат Әлімақын — «Кино тарихы мен 
теориясы» кафедрасының оқытушысы

Секретарь:
Изимова Айжан Хамитовна – 
преподаватель кафедры «История  
и теория кино»

«КИНОВЕДЕНИЕ»

Председатель комиссии:
Нөгербек Баубек Бауыржанұлы – 
заведующий кафедрой «История и теория 
кино», доцент, PhD
Члены комисии:
1. Айдар Алма Мұратқызы – старший 

преподаватель кафедры «История  
и теория кино», PhD

2. Нурмухаметовна Амирбекова Дана – 
преподаватель кафедры «История  
и теория кино»

3. Джумабеков Ержан Фазылович –
преподаватель кафедры «История  
и теория кино»

4. Ибрагимова Жанна Бекмолдақызы – 
старший преподаватель Казахского 
национального университета 
искусств, магистр искусствоведение 
(Нур-Султан)

Секретарь:
Жанболат Әлімақын — преподаватель 
кафедры «История и теория кино»
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Күні/уақыты
День/время

Іс-шараның атауы
Название мероприятия

Өткізу орны
Место 

проведения

29.03.2022

10:00–13:00

Жазба жұмыс байқауы.
64 ауд.

Конкурс письменных работ.

29.03.2022

14:00–15:00

Жазба жұмыстарды талдау, қорытынды.
64 ауд.

Обсуждение письменных работ, награждение.

«ТЕАТРТАНУ»

Комиссия төрағасы:
Жаксылыкова Меруерт Болатканкызы –  
«Өнертану» факультетінің деканы, 
өнертану кандидаты, «Театр өнерінің 
тарихы мен теориясы» кафедрасының 
профессоры
Комиссия мүшелері:
1. Кадыралиева Айзат Онгаралыкызы –  

театртанушы, өнертану магистрі, 
Қазақ ұлттық өнер университеті 
«Театр өнері және Өнертану» 
факультеті «Өнертану» 
кафедрасының аға оқытушысы

2. Ахметова Жазира Амирджановна –  
өнертану магистрі, «Театр 
өнерінің тарихы мен теориясы» 
кафедрасының аға оқытушысы

3. Ахмет Айжан Қадырбайқызы –  
өнертану магистрі, «Театр 
өнерінің тарихы мен теориясы» 
кафедрасының аға оқытушысы

4. Құмарғалиева Назерке Рамазанқызы – 
өнертану магистрі, «Театр 
өнерінің тарихы мен теориясы» 
кафедрасының оқытушысы

Жауапты хатшы:
Мұратқызы Айдана – өнертану магистрі, 
«Театр өнерінің тарихы мен теориясы» 
кафедрасының оқытушысы

«ТЕАТРОВЕДЕНИЕ»

Председатель комиссии:
Жаксылыкова Меруерт Болатканкызы – 
декан факультета «Искусствоведение», 
кандидат искусствоведения, профессор 
кафедры «История и теория театрального 
искусства»
Члены комиссии:
1. Кадыралиева Айзат Онгаралыкызы – 

театровед, магистр искусствоведения, 
старший преподаватель кафедры 
«Искусствоведение» факультета 
«Театральное искусство  
и Искусствоведение» Казахского 
национального университета искусств

2. Ахметова Жазира Амирджановна – 
магистр искусствоведения, старший 
преподаватель кафедры «История  
и теория театрального искусства»

3. Ахмет Айжан Қадырбайқызы – 
магистр искусствоведения, старший 
преподаватель кафедры «История  
и теория театрального искусства»

4. Құмарғалиева Назерке Рамазанқызы –  
магистр искусствоведения, 
преподаватель кафедры «История  
и теория театрального искусства»

Секретарь:
Мұратқызы Айдана – магистр 
искусствоведения, преподаватель 
кафедры «История и теория театрального 
искусства»
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Күні/уақыты
День/время

Іс-шараның атауы
Название мероприятия

Өткізу орны
Место 

проведения

29.03.2022

10:00–10:10

Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының 
студенттері арасында өтетін XIV Республикалық пәндік 
олимпиаданың ашылуымен құттықтау.

71 ауд.
Поздравление с открытием XIV Республиканской 
предметной олимпиады среди студентов высших 
учебных заведений Республики Казахстан.

29.03.2022

10:10–10:20

Қатысушыларға тапсырманы (тақырыптарды) тарату.
71 ауд.

Рассылка задания (тем) Участникам.

29.03.2022

17:00

Олимпиаданың қорытындысын жариялау.
71 ауд.

Объявление итогов олимпиады.

«ТЕАТР ӨНЕРІ»  
ФАКУЛЬТЕТІ

Мамандықтар, мамандандырулар,  
білім беру бағдарламалары
6В02192 «Актерлік өнер»
5В040600 «Режиссура»

6В02193 «Сценография»

«АКТЕРЛІК ӨНЕР»
«РЕЖИССУРА»

Комиссия төрағасы:
Еркебай Анар Сайымжанқызы –  
Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
өнер академиясы «Театр өнерінің 
тарихы мен теориясы» кафедрасының 
меңгерушісі, өнертану кандидаты, 
профессор
Комиссия мүшелері:
1. Нурсолтан Елик – Т. Қ. Жүргенов 

атындағы Қазақ ұлттық өнер 
академиясы Театр өнері 
факультетінің деканы, PhD докторы 
(Алматы қаласы)

ФАКУЛЬТЕТ «ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО»

Специальности, специализации, 
образовательные программы

6В02192 «Актерское искусство»
5В040600 «Режиссура»

6В02193 «Сценография»

«АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
«РЕЖИССУРА»

Председатель комиссии:
Еркебай Анар Сайымжановна – 
заведующий кафедры «История и теория 
театрального искусство» кандидат 
искусствоведение, профессор Казахской 
национальной академия искусств имени 
Т. К. Жургенова
Члены комиссии:
1. Нурсолтан Елик – декан факультета 

«Театральное искусство», PhD, 
Казахская национальная академии 
искусств имени Т. К. Жургенова 
(Алматы)
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2. Кулбаев Аман Бекенович –  
Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
өнер академиясы Сахна пластикасы 
және дене тәрбиесі кафедрасының 
меңгерушісі, профессор, (ЖАК), 
өнертану кандидаты (Алматы қаласы)

3. Рахимов Аубакир Сыдыкович –  
Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық өнер академиясы Актер 
шеберлігі және режиссура 
кафедрасының меңгерушісі, 
профессор (ЖАК) (Алматы қаласы)

4. Туранкулова Дариха –  
Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық өнер академиясы Сахна 
тілі кафедрасының меңгерушісі, 
профессор (ЖАК) (Алматы қаласы)

5. Сапаргалиева Гульдана Галимовна –  
Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық өнер академиясы Жеке ән 
салу кафедрасының меңгерушісі, 
профессор (ЖАК) (Алматы қаласы)

6. Жолдасов Еркебұлан Абдуллаұлы –  
М. Әуезов атындағы Оңтүстік 
Қазақстан Мемлекеттік университеті, 
Мәдениет және спорт факультеті, 
Өнер кафедрасының аға оқытушысы 
(Шымкент қаласы)

7. Айтжанов Мақсат – Қожа Ахмет 
Ясауи атындағы Қазақ-түрік 
университеті, Спорт және өнер 
факультетінің Орындаушылық өнер 
кафедрасының аға оқытушысы 
(Түркістан қаласы)

8. Амандықов Қуаныш Сайлауұлы –  
М. Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті, 
Мәдениет және өнер факультеті, 
«Хореография және мәдени тынығу 
жұмысы» кафедрасының оқытушысы 
(Орал қаласы)

9. Қабиева Айгуль Қабиқызы –  
М. Х. Дулати атындағы Тараз 
мемлекеттік университеті, Мәдениет 
және өнер кафедрасының 
меңгерушісі, профессор (Тараз қаласы)

2. Кулбаев Аман Бекенович – заведующий 
кафедрой сценической пластики  
и физического воспитания, кандидат 
искусствоведение, профессор Казахской 
национальной академии искусств имени 
Т. К. Жургенова (Алматы)

3. Рахимов Аубакир Сыдыкович – 
заведующий кафедрой Актерское 
искусство и режиссуры, профессор 
Казахской национальной академии 
искусств имени Т. К. Жургенова 
(Алматы)

4. Туранкулова Дариха – заведующая 
кафедрой Сценическая речь 
профессор Казахской национальной 
академии искусств имени  
Т. К. Жургенова (Алматы);

5. Сапаргалиева Гульдана Галимовна –  
заведующая кафедрой Сольное 
пение профессор Казахской 
национальной академии искусств 
имени Т. К. Жургенова (Алматы)

6. Жолдасов Еркебұлан Абдуллаұлы –  
старший преподаватель кафедры 
«Искусство» факультета «Культура 
и спорт», Южно-Казахстанский 
государственный университет имени 
М. Ауэзова (Шымкент)

7. Айтжанов Мақсат – старший 
преподаватель кафедры 
«Исполнительское искусство» 
факультета «Искусство и спорт» 
Международный казахско-турецкий 
университет имени К. А. Ясави (Туркестан)

8. Амандықов Қуаныш Сайлауұлы – 
преподаватель кафедры «Культурно-
досуговой деятельности» факультета 
«Культура и искусств» Западно-
Казахстанский государственный 
университет имени М. Утемисова 
(Уральск)

9. Қабиева Айгуль Қабиқызы – 
заведующий кафедры «Культкра 
и искусств» профессор Таразский 
Государственный университет имени 
М. Х. Дулати (Тараз)
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10. Шамиев Ялкунжан Ахметович –  
Х. Қожамияров атындағы 
Республикалық ұйғыр музыкалық 
комедия театрының режиссері, 
тәуелсіз сарапшы (Алматы қаласы)

Жауапты хатшы:
Сарыбай Мадияр Ерғалиұлы – Театр өнері 
факультеті деканының орынбасары

Күні/уақыты
День/время

Іс-шараның атауы
Название мероприятия

Өткізу орны
Место 

проведения

28.03.2022

12:00–14:00

Сахна тілі пәні бойынша байқауға қатысушы 
қонақтарға репетиция. Оқу театры

Репетиция для гостей конкурса по сценической речи. Учебный 
театр

28.03.2022

14:00–16:00

Жеке ән салу пәні бойынша байқауға қатысушыларға 
репетиция. Оқу театры

Репетиция участников по дисциплине сольное пение, 
вокал.

Учебный 
театр

28.03.2022

16:00–19:00

Актер шеберлігі, Режиссура пәндері бойынша байқауға 
қатысушыларына репетиция. Оқу театры

Репетиция участников конкурса по дисциплинам 
актерского мастерства, режиссуры.

Учебный 
театр

29.03.2022

09:00–13:00

Сахна тілі пәні бойынша байқау жұмыстарының 
көрсетілімі. Оқу театры

Показ конкурсных работ по сценической речи. Учебный 
театр

29.03.2022

14:00–17:00

Жеке ән салу, Вокал пәндері бойынша 
қатысушылардың шығармашылығы. Оқу театры

Прослушивание участников по дисциплине Сольное 
пение, Вокал.

Учебный 
театр

30.03.2022

09:00–10:00

Сахна пластикасы (Би, Стэп, Пантомима, Сахна 
қозғалысы, Сахна сайысы) пәндері бойынша 
қатысушыларға репетиция.

Оқу театры

Репетиция для участников дисциплин сценической 
пластики (Танец, Степ, Пантомима, Сценическое 
движение, Сценический конкурс)

Учебный 
театр

10. Шамиев Ялкунжан Ахметович –  
режиссер Республиканского 
государственного академического 
уйгурского театра музыкальной 
комедии имени Х. Кожамиярова, 
независимый эксперт (Алматы)

Секретарь:
Сарыбай Мадияр Ерғалиұлы – заместитель 
декана факультета «Театральное 
искусство»
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30.03.2022

10:00–13:00

Сахна пластикасы (Би, Стэп, Пантомима, Сахна 
қозғалысы, Сахна сайысы) пәндері бойынша 
қатысушыларының шығармашылығы.

Оқу театры

Показ участников дисциплин сценической пластики 
(Танец, Степ, Пантомима, Сценическое движение, 
Сценический бой).

Учебный 
театр

30.03.2022

14:00–19:00

Актер шеберлігі, Режиссура пәндері бойынша 
қатысушылардың байқау жұмыстарының көрсетілімі. Оқу театры

Показ конкурсных работ участников по дисциплинам 
актерское мастерство, режиссура.

Учебный 
театр

31.03.2022

18:00–19:00

Олимпиада комиссиясының ортақ талқылауы. Оқу театры

Обсуждение. Учебный 
театр

01.04.2022
Жеңімпаздарын марапаттау салтанаты. Оқу театры

Церемония награждения победителей. Учебный 
театр

«СЦЕНОГРАФИЯ»

Комиссия төрағасы:
Баймуханова Жаннат Азимхановна –  
Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер 
академиясы сценография кафедрасының 
аға оқытушысы (Алматы қаласы)
Комиссия мүшелері:
1. Каржаубаева Сангуль Камаловна –  

Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық өнер академиясы 
сценография кафедрасының 
меңгерушісі, профессор (ЖАК), 
өнертану докторы (Алматы қаласы)

2. Возженикова Любовь Витальевна –  
Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
өнер академиясы сценография 
кафедрасының аға оқытушысы 
(Алматы қаласы)

3. Бейсембекова Бекзат Елемесовна –  
Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
өнер академиясы сценография 
кафедрасының оқытушысы (Алматы 
қаласы)

«СЦЕНОГРАФИЯ»

Председатель комиссии: 
Баймуханова Жаннат Азимхановна –  
старший преподаватель кафедры 
«Сценографии» Казахской национальной 
академии искусств имени Т. К. Жургенова 
(Алматы)
Члены комиссии:
1. Каржаубаева Сангул Камаловна – 

заведующий кафедрой сценографии 
Казахской национальной академии 
искусств имени Т. К. Жургенова 
(Алматы)

2. Возженикова Любовь Витальевна –  
старший преподаватель кафедры 
сценографии Казахской 
национальной академии искусств 
имени Т. К. Жургенова (Алматы)

3. Бейсембекова Бекзат Елемесовна –  
преподаватель кафедры 
сценографии Казахской 
национальной академии искусств 
имени Т. К. Жургенова (Алматы)



4. Алданаева Айсулу Мұханбеткалиевна 
– Алматы технологиялық 
университеті, дизайн кафедрасының 
аға оқытушысы (Алматы қаласы)

5. Сырбаева Алма Абильмажиновна – 
Қазақ ұлттық өнер университеті, 
сценография және сәндік өнер 
кафедрасының доценті (Нұр-Сұлтан 
қаласы)

6. Алтаева Кулия Джаксымбековна –  
Сымбат сән технологиялар 
академиясы Сценография және 
киім дизайні кафедрасының аға 
оқытушысы (Алматы қаласы)

Жауапты хатшы:
Ахметова Ажар Жаркынбековна – 
сценография кафедрасының оқытушысы

Күні/уақыты
День/время

Іс-шараның атауы
Название мероприятия

Өткізу орны
Место 

проведения

28.03.2022

10.00-17.00

Театр композициясы пәні бойынша байқау 
қатысушыларының көрсетілімі (театр гримі, Кино және 
ТД суретшісі). 38, 40 ауд.
Показ конкурсантов на тему театральной композиции 
(театральный грим, артист кино и телевидения).

29.03.2022

10.00-17.00 

Театр композициясы пәні бойынша байқау 
қатысушыларының көрсетілімі (Театр-сәндік өнері, 
Мультимедиялық сценография).

38, 40 ауд.
Демонстрация участников конкурса на тему 
театральной композиции (Театрально-декоративное 
искусство, Мультимедийная сценография).

30.03.2022

10.00.17.00

Театр композициясы пәні бойынша байқау 
қатысушыларының көрсетілімі Театр, кино және ТД костюмі. 142, 143 

ауд.Показ конкурсантов на тему театральной композиции 
Театральные, кино- и телекостюмы.

30.03.2022

17.00-18.00

Ортақ талқылау.
143 ауд.

Обсуждение.

01.04.2022
Жеңімпаздарын марапаттау салтанаты. Оқу театры

Церемония награждения победителей. Учебный 
театр

4. Алданаева Айсулу Мұханбеткалиевна 
– старший преподаватель 
кафедры «Дизайн» Алматинский 
технологический университет (Алматы) 

5. Сырбаева Алма Абильмажиновна –  
доцент кафедры «Сценография 
и театрально-декорационное 
искусство» Казахский национальный 
университет искусств (Нур-Султан)

6. Алтаева Кулия Джаксымбековна – 
старший преподаватель кафедры 
«Сценография и дизайн костюма» 
Алматинский гуманитарно-
экономический университет 
«Сымбат» (Алматы)

Секретарь:
Ахметова Ажар Жаркынбековна – 
преподаватель кафедры сценографии




