
 

2019 жылдың 6 ақпан  күні Халықаралық байланыстар факультетінде 

Философия және саясаттану факультеті «Дінтану, мәдениеттану, исламтану» 

кафедрасының 1 курс PhD докторанты Мұқатаева Салтанат 

Амантайқызының «Қазақ эстетикасы», «Дәстүрлік өнермен әлемді тану» 

тақырыбында ашық дәріс және ашық семинары өтті.  

Мақсаты – қазақ халқының эстетикасын, дәстүрлік өнерін дәріптеу, мол 

ақпарат беру, эстетикалық-мәдени құндылықтарды құрметтеуге жастарды 

тәрбиелеу. 

Сабақтар барысында дәріс оқылып, презентация көрсетілді, семинарда 

арнайы жеке тақырыптар бойынша тапсырмалар беріліп, студенттер ой-

пікірлерін қағаздарға түсірді, қосымша сұрақтарға жауап беріп, сабақтың 

мазмұнды өтуіне ат салысты. Ашық дәріс пен семинар қызықты өтіп, 

студенттер көңілінен шықты.   

Ашық сабақтарға педагогикалық практика жетекшісі Ә.Өмірбекова, 

мәдениеттанушы докторанттар қатысты. 
 



6 февраля 2019 года на факультете международных отношений 

докторант PhD 1-курса факультета философии и политологии, кафедры 

религиоведение и культурологии Мұқатаева Салтанат Амантайқызы провела 

открытую лекцию на тему «Познание мира через традиционное 

искусство» и открытый семинар на тему «Эстетика казахского народа» . 

Цель – прославление казахской народной эстетики, воспитание молодежи 

к уважению эстетическо-культурных ценностей казахского народа. 

В ходе лекции студентам была продемонстрирована презентация, а на 

семинаре по разным темам были даны специальные задания, которые были 

поданы в наглядном виде. Открытые лекция и семинар заинтересовали 

студентов, которые приняли в них активное участие. 

  В данном мероприятии приняла участие научный руководитель 

педагогической практики А.Омирбекова и докторанты. 

 

 

 



On February, 6, 2019 on the faculty of international relations  conducted an open 

lecture on a theme "Cognition of the world through a traditional art" and open 

seminar on a theme "Aesthetician of the Kazakh people" by 1-course PhD 

doctoral student of faculty of philosophy and political science, departments 

religious studies and cultural studies Mukatayeva Saltanat Amantaikyzy. 

Aim is glorification of Kazakh folk aesthetics, education of young people to 

respect aesthetic-cultural values of the Kazakh people. During a lecture there was 

shown presentation to students, on a seminar on different themes the special tasks 

were given. An open lecture and seminar interested students that accepted active 

voice in them. 

In this event took part scientific leader of pedagogical practice A.Omirbekova 

and doctoral students. 

 


