
 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

БАСПАСӨЗ БАЯНЫ 

 

 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік орталық музейінде 2018 жылдың 16 

наурыз күні сағат 15:00-де Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің 90 жылдық мерейтойына орай «Рухани жаңғырудағы ұлттық өнер» 

атты көрмесін ашады.  

 Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (ҚазҰПУ) Қазақстандағы ең 

алғашқы жоғары оқу орындарының бірі болып табылады. 1928 жылы «Қазақ мемлекеттік 

университеті» болып негізі қаланған оқу орынының алғашында тек педагогикалық 

факультеті болды. 1930 жылы халықтық білімнің қарқынды дамуына байланысты, жоғары 

оқу орнының атауы «Қазақ педагогикалық институты» (ҚазПИ) деп ӛзгертілсе, 1935 жылы 

институттың  кәсіби педагог мамандарын дайындаудағы стратегиялық маңыздылығына 

қарай Абай Құнанбаевтың есімі берілді. Сол жылдары білім ордасында дәрістерді қазақ 

ғылымы және мәдениет салаларының танымал тұлғалары жүргізген: С.Сейфуллин, 

Т.Жүргенов, О.Жандосов, М.Әуезов, С.Мұқанов, Б.Шалабаев, Қ.Жұбанов және т.б. 

  1969 жылы Абай атындағы ҚазПИ-дің жанынан бейнелеу ӛнері және сызу пәнінің 

мұғалімдерін даярлауға арналған кӛркем-графика факультеті ашылды. Ол факультет  

түлектерінен белгілі суретшілер – А.Д.Бренер Е.Тӛлепбаев, Д. Шоқпарұлы, Н.С. Журавлев; 

Қазақстан ӛнерінің майталманы – М.Нарымбетов, Е.Садырбаев , және т.б. атап ӛтуге болады.   

 2014 жылы кӛркем-графика факультеті «Ӛнер, мәдениет және спорт институты» болып 

ӛзгертілді және 2017 жылы оған ЮНЕСКО Клубының мүшесі дәрежесі берілді.   

 90 жылдық тарихы бар білім ордасы бүгінде еліміздегі білім беру және педагогикалық 

ғылым жүйесіндегі бетке ұстар оқу орындарының бірі болып табылады. Отандық  

университет осы уақытқа дейін мәдениет, ӛнер және педагогика саласында кӛптеген 

жетістіктерге жетіп, ұлттық және әлемдік кӛркем ӛнерді насихаттауда зор үлес қосып келеді. 

Ал, институт студенттері халықаралық, республикалық: «Шабыт»,  «Серпер», «Дарын», 

«Шебер», «Жас жұлдыз» және т.б. сияқты түрлі байқаулардың лауреаттары.  

 Институт оқытушылары мен студенттерінің шығармашылық туындыларын тек отандық  

галереяларда ғана емес сонымен қатар, Швеция, Түркия, Франция, Корея, АҚШ, Ресей, 

Чехия, Канада, Оман, Малайзия, Үндістан сияқты әлем елдерінен кездестіруге де болады.   

Кӛркемдік білім беру жұмыстарының негізгі мақсаты тек шығармашылық 

потенциалды дамыту ғана емес  сондай-ақ, Қазақстан халқының санасын модернизациялау, 

Қазақстандағы патриотизмді және этникалық-мәдени кодты қалыптастыру болып табылады.   

 «Рухани жаңғырудағы ұлттық өнер» атты экспозициялық кӛрмесі Абай атындағы  

ҚазҰПУ-нің Ӛнер, мәдениет және спорт институтының оқытушылары мен студенттерінің 

шығармашылық еңбегінің нәтижесі десе болады. Кӛрмеден бұғанға дейін қойылмаған 

кескіндеме, графика, мүсіндеу және қолданбалы ӛнер туындыларын кездестіруге болады. 

Ондағы портреттер, натюрморттар, пейзаждар, жанрлық композициялар мен қолданбалы 

ӛнер жұмыстары – отандық мәдениетіміздің байлығын кӛрсетеді.  

 

 

 Көрме 2018 жылдың 25 наурызына дейін жалғасады.  

 

Байланыс телефондары:  

ҚР Мемлекеттік орталық музейі – 264-46-50, 264-55-77; 

Абай ат. ҚазҰПУ Ӛнер, мәдениет және спорт институты – 291-76-08 
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