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 «Бейнелеу өнерінің тарихы мен теориясы» кафедрасы 

«Өнертану» траекториясы 

 
 

Оразқұлова Қалдыгүл Серікбайқызы – «Бейнелеу өнерінің тарихы 

мен теориясы» кафедрасының меңгерушісі, философия ғылымдарының 

кандидаты, Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы 

«Өнертану» факультеті «Бейнелеу өнерінің тарихы мен теориясы» 

кафедрасының профессоры. 

 

Оразкулова Калдыкуль Серикбаевна – Заведующий кафедрой 

«История и теория изобразительного искусства», кандидат философских наук, 

профессор кафедры «История и теория изобразительного искусства» 

факультета «Искусстоведение» Казахской национальной академии искусств 

имени Т.К.Жургенова. 

 

Orazkulova Kaldykul Serikbayevna – Head of the Department «History 

and theory of fine Аrts», candidate of philosophy, Professor of the Department 

«History and Theory of fine Arts» Faculty of  «Art Studies» of the faculty of «Art 

Studies» of the Kazakh National Academy of Аrts named T.K.Zhurgenov. 
 

 

 

 



«Театр өнерінің тарихы мен теориясы» кафедрасы 

«Театртану» траекториясы 

  

 

Нұрпейіс Бақыт Кәкиқызы – театртанушы, өнертану докторы, 

Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы «Өнертану» 

факультеті «Театр өнерінің тарихы мен теориясы» кафедрасының 

профессоры. «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі»,  «ЖОО-

ның үздік оқытушысы – 2017», «Құрмет» орденінің иегері. Қазақстан Театр 

қайраткерлері Одағының және Халықаралық театр сыншылары 

ассоциациясының (IATC) мүшесі. 

 

Нурпеис Бакыт Какикызы – театровед, доктор искусствоведения, 

профессор кафедры «История и теория театрального искусства» факультета 

«Искусстоведение» Казахской национальной академии искусств имени 

Т.К.Жургенова. «Отличник образования Республики Казахстан», «Лучший 

преподаватель вуза – 2017», обладатель ордена «Құрмет», член Союза 

Театральных деятелей Казахстана и Международной ассоциации театральных 

критиков (IATC). 

 

Nurpeis Bakyt Kakikyzy – theater critic, Doctor of Art studies, Professor of 

the Department «History and Theory of Theatre Art» of the faculty of «Аrt Studies» 

of the Kazakh National Academy of Arts named T.K.Zhurgenov. «High education 

achiever of the Republic of  Kazakhstan», «Best University teacher – 2017», holder 

of «Kurmet», a member of the Union of Theatrical figures of Kazakhstan and the 

International Association of Theatre Critics (IATC). 

 

 



«Кино тарихы мен теориясы» кафедрасы 

«Кинотану» траекториясы 
 

 

 
 

 

Нөгербек Баубек Бауыржанұлы – кинотанушы, «6D041600 – 

Өнертану» мамандығы бойынша философия докторы (PhD), Т.Қ.Жүргенов 

атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының «Кино тарихы мен теориясы» 

кафедрасының доценті, Қазақстан киносыншылары қауымдастығының 

мүшесі.  

 

Ногербек Баубек Бауыржанулы – киновед, доктор философии (PhD) 

по специальности «6D041600 – Искусствоведение», член Ассоциации 

кинокритиков Казахстана, доцент кафедры «История и теория кино» 

Казахской национальной академий искусств им. Т.К.Жургенова. 

 

Nogerbek Baubek Bauyrzhanuly is a film expert, PhD in “6D041600 – Art 

Studies” specialty, member of Kazakhstan Film Critics’ Association, Associate 

Professor of Department of History and Theory of Cinema at T.K. Zhurgenov 

Kazakh National Academy of Arts. 

 

 

 

 

 

 



«Кино тарихы мен теориясы» кафедрасы 

«Кинотеледраматургия» траекториясы 

 

 
 

Балғабаев Сұлтанәлі  Базарбайұлы – жазушы-драматург,  

Қазақстанның Eңбек сіңірген қайраткері, халықаралық әдеби «Алаш» 

сыйлығы және халықаралық ПЕН-клубы сыйлығының лауреаты, «Құрмет» 

орденінің иегері, Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 

«Кино тарихы мен теориясы» кафедрасының профессоры. 

 

Балгабаев Султанали Базарбайулы – писатель-драматург, 

Заслуженный деятель Казахстана, лауреат премии международного ПЕН-

клуба, кавалер ордена «Құрмет», профессор кафедры «История и теория кино» 

Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова.  

 

Balgabayev Sultanali Bazarbayuly is a writer, playwright, Honored 

worker of Kazakhstan, Laureate of “Alash” International literature award and 

International Pen Club’s award, Commander of the order «Qurmet», Professor of 

Department of History and theory of Cinema at T.K. Zhurgenov Kazakh National 

Academy of Arts. 

 

 


