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Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясындағы жыл 
сайынғы Ғылым апталығы — бұл әр жолы жаңадан бастаған жас 
ғалымдарға өзін таныту және өз еңбектерін білікті ғалымдар мен 
ұстаздарға ұсыну мүмкіндігі. Бұл — университетішілік ғана емес, барлық 
факультеттерді қамтитын ғылыми байланыс — біз өз іс-шараларымызға 
республикадан және шетелден әріптестерді тартамыз. Осындай үздіксіз 
тәжірибемен, жетістіктермен және жаңалықтармен алмасу.

Биылғы жылы бізде өнердегі ұлттық және жоғары ұлттық мәселелерге 
арналған өзекті және қызықты конференция тақырыбы; Қазақстан тарихы 
және қоғамдық ғылымдар кафедрасы А. Байтұрсынұлына арналған жас 
ғалымдардың жыл сайынғы конференциясын өткізеді; екінші рет ТМД 
елдерінің шығармашылық университеттерінің магистранттары арасында 
үздік постерлік баяндамаларға халықаралық байқау өтеді; Академияның 
жас ғалымдар Кеңесінің іс-шаралары, сондай-ақ атақты дөңгелек 
үстелдеріміз өтеді.

Біз Қазақстандағы өнер туралы ғылым алға жылжуы үшін,  
ол жастарды шабыттандырып, дамыту үшін заман ағымынан қалыс 
қалмауға тырысамыз. 

2022 жылдың Ғылым апталығына қош келдіңіз!

Дамир Уразымбетов, өнертану кандидаты,  
ғылыми-редакциялық бөлімінің басшысы

Ежегодная Неделя науки в Казахской национальной академии искусств 
имени Т. К. Жургенова — это каждый раз возможность проявить себя 
начинающим молодым ученым, представить свои труды уже состоявшимся 
ученым и преподавателям. Это научная коммуникация, охватывающая 
все факультеты — не только внутривузовская — мы привлекаем к нашим 
мероприятиям коллег по республике и из-за рубежа. Такой происходит 
постоянный обмен опытом, достижениями и открытиями.

В этом году у нас актуальная и увлекательная тема конференции 
о вопросах национального и наднационального в искусстве; кафедра 
истории Казахстана и социальных наук проведет свою ежегодную 
конференцию молодых ученых, посвященную А. Байтурсынову;  
уже второй раз будет организован международный конкурс лучших 
постерных докладов среди магистрантов творческих вузов стран СНГ; 
пройдут мероприятия Совета молодых ученых академии, а также  
состоятся наши знаменитые круглые столы.

Мы стараемся держать руку на пульсе времени, чтобы наука  
об искусстве в Казахстане двигалась, вдохновляла молодых  
и развивалась. 

Добро пожаловать на Неделю науки 2022 года!

Дамир Уразымбетов, кандидат искусствоведения,  
руководитель научно-редакционного отдела



2022 жылдың 13 cәуірінде сағат 14:00 (Нұр-Сұлтан уақыты) Т. Қ. Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында (Алматы қ., Қазақстан) «Өнердегі 
ұлттық пен жоғары ұлттық: саналылық, төлтумалылық және даралылық» атты 
халықаралық қатысуымен республикалық ғылыми конференция өтеді.

Конференцияда өнердегі ұлттық мәселелерін зерттеу басты назарда 
болмақ. Іс-шара музыка, би, кескіндеме, сәндік-қолданбалы өнер, мүсін, 
театр, кино сияқты өнер түрлерін және заманауи көркемдік тәжірибелерді 
кеңінен қамтуға бағытталған.

Конференцияға қатысуға алыс және жақын шетелдерден гуманитарлық 
білімнің кең салалары бойынша ғалымдар, зерттеушілер, теоретиктер 
мен практиктер шақырылады. Бұл пікірталас алаңы өнердегі ұлттық 
феноменін айқындаудың өзекті мәселелерінің ауқымын анықтауға 
мүмкіндік береді. Ұйымдастыру комитеті көрсетілген тақырып бойынша 
өтінімдерді қабылдайды, оның шеңберінде зерттеушінің мамандығы мен 
ғылыми қызығушылықтарының ауқымына қарай келесі бағыттар бойынша 
қатысушылардың мақалалары мен баяндамалары өзекті болады:

• метамодернизм,
• цифрландыру,
• антропология,
• этнотарих,
• этнохореология,
• этномузыкатану және т. б.

13 апреля 2022 года в 14:00 (время Нур-Султана) в Казахской 
национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова (г. Алматы, 
Казахстан) состоится республиканская научная конференция  
с международным участием «Национальное и наднациональное  
в искусстве: самосознание, самобытность и индивидуальность».

Основное внимание в работе конференции будет уделено  
обсуждению вопросов национального в искусстве. Мероприятие 
ориентировано на широкий охват различных видов искусства  
и современных художественных практик, включая музыку, танец,  
живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптуру, театр, кино.

К участию в конференции приглашаются ученые, исследователи, 
теоретики и практики в широких областях гуманитарного знания 
ближнего и дальнего зарубежья. Данная дискуссионная площадка 
позволит обозначить круг актуальных вопросов определения феномена 
национального в искусстве. Оргкомитет принимает заявки по заявленной 
теме, в рамках, которой будут актуальны статьи и доклады участников 
по следующим направлениям в зависимости от специализации и круга 
научных интересов исследователя:

• метамодернизм,
• цифровизация,
• антропология,
• этноистория
• этнохореология,
• этномузыковедение и т. д.



ҒЫЛЫМ АПТАЛЫҒЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Іс-шаралар Жауапты Күні мен 
уақыты Өтетін орны

Ғылым апталығының ашылуы
Ғылыми-
редакциялық 
бөлімi

11 сәуір  
11:00 Кинозал

Science Café Жас ғалымдар 
кеңесі

11 сәуір  
11:30 Кинозал

Өнер бойынша ғылыми 
әдебиеттер көрмесі

Жас ғалымдар 
кеңесі, кітапхана 11–15 сәуір Кинозал 

алдындағы фойе

«Бәсекеге қабілетті жастар: 
қазақстандық қоғамның 
жаңаруының негізі» атты 
дөңгелек үстелдер

Ғылыми-
редакциялық 
бөлімi, 
факультеттер, 
кафедралар

12–14 сәуір 
 
Жоспарланған 
кесте

Кинозал

Республикалық ғылыми 
конференция «Өнердегі 
ұлттық пен жоғары ұлттық: 
саналылық, төлтумалылық 
және даралылық» 
халықаралық ғалымдар 
қатысуымен

Ғылыми-
редакциялық 
бөлімi

13 сәуір  
14:00

Аралас формат: 
кинотеатр + 
шетелдік қонақтар 
үшін Zoom 
платформасында 
онлайн
ID Zoom:  
944 9273 4879
Код: 1304

Шығармашылық жоғары оқу 
орындарының магистранттары 
арасында «Үздік постерлік 
баяндама» II халықаралық 
онлайн байқауы

Жоғары оқу 
орнынан кейінгі 
білім беру 
ғылыми-зерттеу 
орталығы

14 сәуір  
14:00

Zoom 
платформасында 
онлайн
ID Zoom:  
936 1734 8619
Код: 1422

Ахмет Байтұрсынұлының 
150-жылдығына арналған 
«Рухани көсем, ғалым Ахмет 
Байтұрсынұлының ғылыми 
мұрасы және қоғамдық-
саяси қызметі» ІІІ-ші 
республикалық жас ғалымдар 
мен студенттердің ғылыми-
тәжірибелік конференциясы

«Қазақстан 
тарихы және 
әлеуметтік 
ғылымдар» 
кафедрасы

14 сәуір  
10:00

Zoom арқылы 
онлайн
ID Zoom:  
897 045 0347
Код: 010698

Салтанатты жабылу рәсімі, 
сертификаттарды табыстау

Ғылыми-
редакциялық 
бөлімi

15 сәуір  
15:00 Кинозал



ПРОГРАММА НЕДЕЛИ НАУКИ

Мероприятия Ответственные Дата и время Место 
проведения

Открытие Недели науки
Научно-
редакционный 
отдел

11 апреля 
11:00 Кинозал

Science Café Совет молодых 
ученых

11 апреля 
11:30 Кинозал

Выставка научной литературы 
об искусстве

Совет молодых 
ученых, 
библиотека

11–15 апреля Фойе перед 
кинозалом

Круглые столы 
«Конкурентоспособная 
молодежь: основа обновления 
казахстанского общества»

Научно-
редакционный 
отдел, 
факультеты, 
кафедры

12–14 апреля 

Расписание  
по графику

Кинозал

Республиканская  
научная конференция  
с международным участием 
«Национальное  
и наднациональное  
в искусстве: самосознание, 
самобытность  
и индивидуальность»

Научно-
редакционный 
отдел

13 апреля  
14:00

Смешанный 
формат: кинозал +  
онлайн на 
платформе Zoom 
для зарубежных 
гостей
ID Zoom:  
944 9273 4879
Код: 1304

II международный онлайн-
конкурс «Лучший постерный 
доклад» среди магистрантов 
творческих вузов

Научно-
исследователь-
ский центр 
послевузовского 
образования

14 апреля  
14:00

Онлайн на 
платформе Zoom
ID Zoom:  
936 1734 8619
Код: 1422

III республиканская научно-
практическая конференция 
молодых ученых и студентов, 
посвященная 150-летию  
А. Байтурсынова «Духовный 
лидер, ученый Ахмет 
Байтурсынов: научное 
наследие и общественно-
политическая деятельность»

Кафедра 
истории 
Казахстана и 
социальных наук

14 апреля  
10:00

Онлайн на 
платформе Zoom
ID Zoom:  
897 045 0347
Код: 010698

Церемония закрытия, 
вручение сертификатов

Научно-
редакционный 
отдел

15 апреля  
15:00 Кинозал



ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛДЕРДІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
Өтетін орны — кинозал

Факультет/кафедра Күн/уақыт Аты

Кино және теледидар
факультеті 

12 сәуір 
12:00–13:40

Қазақ кинематографиясындағы дыбыс  
пен бейне: шеберлердің қолжазбасы

Жауапты Модератор

Попов Владимир Ильич,
Пшенаева Эльмира 
Болатхановна

Қосай Ренат 
Қадырұлы

Хореография 
факультеті

12 сәуір 
14:00–15:40

Зауырбек Райбаев — Қазақстан 
хореографиясының классигі

Жауапты Модератор

Сушков Дмитрий 
Валентинович

Аухадиев Ильзат 
Ришатович

Өнертану
факультеті

12 сәуір 
16:00–17:40

Заманауи өнертанудың креативтілігі: қазіргі 
ахуалы мен даму перспективасы

Жауапты Модератор

Джумабеков Ержан 
Фазылович

Амирбекова Дана 
Нурмухаметовна

Кескіндеме, мүсін 
және дизайн 
факультеті

13 сәуір 
10:00–11:40

Шығармашылықтағы креатив — авторлық өзін-
өзі қалыптастыру жолы ретінде

Жауапты Модератор

Наурызбаева Айнаш 
Сагатовна

Наурызбаева Айнаш 
Сагатовна

Театр өнері 
факультеті

13 сәуір 
12:00–13:40

Театр өнеріндегі инновациялық ізденістер

Жауапты Модератор

Рахимов Аубакир 
Сыдыкович

Ихсанов Асылбек 
Мухамбеткалиевич

Музыкалық өнер 
факультеті

14 сәуір 
10:00–11:40

Заманауи музыкалық орындаушылық өнердегі 
интеграциялық үрдістер

Жауапты Модератор

Шутенова Айман 
Сагынгановна

Жунисбеков Биржан 
Жунисбекулы

Арт-менеджмент 
және продюсерлеу 
кафедрасы

14 сәуір 
12:00–13:40

Авторлық құқық — шығармашылық 
кәсіпкерліктің негізі

Жауапты Модератор

Мусаева Айман 
Амангельдиевна

Мусаева Айман 
Амангельдиевна



ПРОГРАММА КРУГЛЫХ СТОЛОВ
Место проведения — кинозал

Факультет/кафедра Дата/время Название

Факультет кино
и телевидения

12 апреля 
12:00–13:40

Звук и изображение в казахском кинематографе: 
почерк мастеров

Ответственное лицо Модератор

Попов Владимир Ильич,
Пшенаева Эльмира 
Болатхановна

Қосай Ренат 
Қадырұлы

Факультет 
хореографии

12 апреля 
14:00–15:40

Заурбек Райбаев — классик казахстанской 
хореографии

Ответственное лицо Модератор

Сушков Дмитрий 
Валентинович

Аухадиев Ильзат 
Ришатович

Факультет 
искусствоведения

12 апреля 
16:00–17:40

Креативность современного искусствоведения: 
актуальное состояние и перспективы развития

Ответственное лицо Модератор

Джумабеков Ержан 
Фазылович

Амирбекова Дана 
Нурмухаметовна

Факультет живописи, 
скульптуры и дизайна

13 апреля 
10:00–11:40

Креатив в творчестве — как авторский путь 
самореализации

Ответственное лицо Модератор

Наурызбаева Айнаш 
Сагатовна

Наурызбаева Айнаш 
Сагатовна

Факультет 
театрального 
искусства

13 апреля 
12:00–13:40

Инновационные исследования в театральном 
искусстве

Ответственное лицо Модератор

Рахимов Аубакир 
Сыдыкович

Ихсанов Асылбек 
Мухамбеткалиевич

Факультет 
музыкального 
искусства

14 апреля 
10:00–11:40

Интеграционные процессы в современном 
музыкальном исполнительстве

Ответственное лицо Модератор

Шутенова Айман 
Сагынгановна

Жунисбеков Биржан 
Жунисбекулы

Кафедра арт-
менеджмента  
и продюсирования

14 апреля 
12:00–13:40

Авторское право — основа креативного 
предпринимательства

Ответственное лицо Модератор

Мусаева Айман 
Амангельдиевна

Мусаева Айман 
Амангельдиевна



Ұйымдастыру комитеттің мекен-жайы:
Т. Қ. Жүргенов атындағы

Қазақ ұлттық өнер академиясы
050000, Қазақстан Республикасы,

Алматы қ., Панфилов көшесі, 127, 26 каб.
Телефон: +7 (727) 272-04-99

Электрондық поштасы: kaznai_nauka@mail.ru
Ресми сайт: kaznai.kz

Instagram: @zhurgenov.science

Адрес оргкомитета:
Казахская национальная академия искусств

имени Т. К. Жургенова
050000, Республика Казахстан,

г. Алматы, ул. Панфилова, 127, каб. 26.
Телефон: +7 (727) 272-04-99

Электронная почта: kaznai_nauka@mail.ru
Официальный сайт: kaznai.kz

Instagram: @zhurgenov.science


