АЛМАТЫДА ОҚУДЫҢ БІР СЕМЕСТРІ
Педагогика және мәдениет факультетінің «Бейнелеу ӛнері және
дизайн» кафедрасының «Сәндік ӛнер» мамандығы 3-курс студенті Ораз
Бақыт (ПИК-15-11к тобы) және 2-курс студенті Нұрпейісова Мадина (ПИК16-11к тобы) Алматы қаласындағы Т.Жүргенев атындағы Қазақ Ұлттық
Ӛнер Академиясында күзі семестр 04.09.2017-31.12.2017 ж аралығында
Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алып қайтты.
Академияда сабақтарда заманауи технологияларды меңгеріп, тәжірибе
алмасып, теориялық және практикалық ізденістегі кәсіби қызметті жобалап,
модельдеу икемділігін жетілдіріп, ақпараттар ағымын игеріп қайтты.Ӛміріне
кӛп ӛзгерістер еңгізе білген осындай бағдарламалардың елімізде кӛбейіп келе
жатқанына мүмкіншілік бергеніне М.Әуезов атындағы ОҚМУ-не
ризашылығын білдіріп отыр.

Қыздыру техникасы

Сақ стиліне келтіріп жасалған стилизацияланған ат мүсіні

Бұлақ кӛрсе кӛз ашатын ұлы тұлға «Аңыз адам» Даубаев Естай Серікбайұлымен кездесу,
тәжірибе алмасу

Сабақ барысында Ковка техникасында ӛз фантазиямызбен жасалған киім ілгіш

Оқу барысында Corel Draw программасында қақпаны жобалау әдісі

ОДИН СЕМЕСТР УЧЕБЫ В АЛМАТЕ
Студенты 2 и 3 курса, обучающиеся по специальности «Декоративное
искусство» кафедры «Изобразительное искуство и дизайн» факультета
Педагогики и культуры в период осеннего семестра с 04.09.2017-31.12.2017г.
прошли обучение в университете Казахской национальной академии
искусств им. Т.Жургенова по программе академической мобильности.
Изучены современные технологии, получен опыт проектирования в
области профессиональной деятельности, теоритических и практических
иследований. Студенты очень благодарны университету за возможность
получить колоссальный опыт в Казахской национальной академии искусств
им Т.Жургенова.

ONE SEMESTER OF TRAINING IN ALMATY
Students 2 and 3 courses, studying the specialty "Decorative Arts" of the
department "Fine Arts and Design" of the Faculty of Pedagogy and Culture during
the fall semester from 04.09.2017-31.12.2017. Kazakh National Academy of Arts
named after T. Zhurgenov under the academic mobility program was trained at the
university.
Modern technologies have been studied, experience of designing in the field of
professional activity, theoretical and practical research has been obtained. The
students are very grateful to the University for the opportunity to gain colossal
experience in the Kazakh National Academy of Arts named after T. Zhurgenov.
ЕВРАЗИЯЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ ИНСТИТУТЫНДА
ОҚУДЫҢ БІР СЕМЕСТРІ

Педагогика және мәдениет факультетінің «Жалпы тарих және мұражай
ісі» кафедрасының «Тарих» мамандығы 2-курс студенті Жандар Ақылбек
(ПИК-16-3к тобы) Астана қаласындағы
Евразиялық гуманитарлық
институтында 22.01.2018-06.06.2018 аралығында Академиялық ұтқырлық
бағдарламасы бойынша білім алып қайтады.
Осы уақыт ішінде кӛптеген керекті болған білімді алып,
суретшілердің туындыларын арнайы мұражайдан кӛріп қайтады. Ӛміріне
кӛп ӛзгерістер еңгізе білген осындай бағдарламалардың елімізде кӛбейіп келе
жатқанына М.Әуэзов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік
университетіне ризашылығынды білдіріп отыр.

ОДИН СЕМЕСТР УЧЕБЫ
В ЕВРАЗИЙСКОМ ГУМАНИТАРНОМ ИНСТИТУТЕ
Студент 2 курса Жандар Акылбек (группа ПИК-16-3к), обучающийся по
специальности «История» кафедры «Всеобщая история и музейное дело»
факультета «Педагогики и культуры» в период весеннего семестра с
22.01.2018-06.06.2018г. пройдет обучение в Евразийском гуманитарном
институте города Астаны по программе академической мобильности.
Обучаясь и повышая свой образовательный уровень, Акылбек
познакомится с творчеством выдающихся архитекторов и художников в
музеях столицы.
ONE SEMESTER OF STUDY ABROAD
IN EYRASIAN HUMANITY INSTITUTE
Zhandar Akylbek student of «General history and museum studies» (PAC
15-3k) participated in the program of academic mobility for students and he was
been in the Astana city and studied in the Eyrasian humanity institutewith a
period from 22.01.2018-06.06.2018.
During this time, he would have a great experience in the sphere of its
activities, he will meet with architects and visited the city's museums, and will
learn a lot about the education. He would be grateful to the program of academic
mobility for these skills, which will be a great contribution to future.
ШЕТЕЛДЕ ОҚУДЫҢ БІР СЕМЕСТРІ
Педагогика және мәдениет факультетінің «Жалпы тарих және мұражай
ісі» кафедрасының «Тарих» мамандығы 3-курс студенті Лаубаева Әсем
Польша мемлекетінің Лодзь қаласындағы
Лодзь Техникалық
Университетінде 16.02.2017-06.07.2017 аралығында Академиялық ұтқырлық
бағдарламасы бойынша білім алып қайтты.
Осы уақыт ішінде кӛптеген керекті болған білімді алып, Европаға
әйгілі архитекторлардың шығармалары мен танымал суретшілердің
туындыларын арнайы мұражайдан кӛріп қайтты. Ӛміріне кӛп ӛзгерістер
еңгізе білген осындай бағдарламалардың елімізде кӛбейіп келе жатқанына
М.Әуэзов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне
ризашылығынды білдіріп отыр.

ОДИН СЕМЕСТР УЧЕБЫ ЗА РУБЕЖОМ
Студентка 3 курса, обучающаяся по специальности «История» кафедры
«Всеобщая история и музейное дело» факультета Педагогики и культуры в
период весеннего семестра с 16.02.2017-06.07.2017г. прошла обучение в
Лодзинском техническом университете по программе академической
мобильности.

Обучаясь и повышая свой образовательный уровень, Асем
познакомилась с творчеством выдающихся архитекторов и художников в
европейских музеях.

ONE SEMESTER OF STUDY ABROAD
Im Laubayeva Asem student of «General history and museum studies»
participated in the program of academic mobility for students and I was been in
Poland Republic in the Lodz city and studied in the Lodz University of
Technology with a period from 16.02.17-6.07.17.
During this time, I was a great experience in the sphere of its activities, I
was met with famous architects of Europe and visited the city's museums, and
learned a lot about the European education .Im grateful to the program of
academic mobility for these skills, which will be a great contribution to my future!

Т.К.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық өнер академиясында
Педагогика және мәдениет факультеті
«Ӛнер» кафедрасының
«Хореография» мамандығының 3 курс студенті Серказиева Аяна (ПИК-159р тобы) және «Режиссура» мамандығының 4 курс студенттері Исмаил
Жарас пен Әбдімәлік Сабина (ПИК-14-8к тобы) Алматы қаласындағы
Т.К.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық ӛнер академиясында 22.01.2018-

06.06.2018 аралығында «Академиялық ұтқырлық» бағдарламасы бойынша
білім алуда.

Студент 3 курса факультета «Педагогика и культуры» кафедры «Ӛнер»
специальности «Хореография» Серказиева Аяна (группа ПИК-15-9р) и
студенты специальности «Режиссура» Исмаил Джарас и Абдумалик Сабина
(группа ПИК-14-8к) с 22.01.2018 по 06.06.2018г. учится по программе
«Академическая мобильность» в Казахской национальной академии искусств
им.Т. Жургенова.

The 3 rd year student of the department of "Art" Serkazieva Ayana (group
PIK-15-9r) and 4 year students of the specialty "Direction" Ismail Jaras and
Abdumalik Sabina (group PIK-14-8k) of the department of "Art" From 22.01.2018
to 06.06.2018 at the Kazakh National Academy of Arts named after Zhurgenov is
studying under the program "Academic Mobility".

