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Академиялық және практикалық тәжрибе: 32 жыл 

Оқитын пәндері: 

Оператордың шеберлігі, киноны жарықтандыру, кино композициясы, Фотокомпозиция, 

операторлық шеберлік негіздері, түсірілім камерасында бейнені қалыптастыру 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

"1997", "Сардар", "Ангелочек", "Жаужүрек мыңбала", "Балуан Шолақ", "Абай", "Елім ай", 

"Тәуелсіздік тарландары", "Жамбыл" және т. б. толық метражды, қысқа метражды көркем 

және деректі фильмдердің, телевизиялық көп сериялы фильмдер мен бағдарламалардың, 

жарнамалық роликтер мен музыкалық бейнелердің қоюшы-операторы, қоюшы-режиссері, 

продюсері. 

Жарияланымдар:  

1. 5В041200 – Операторлық өнер мамандығы бойынша "оператор шеберлігі" үлгілік оқу 

бағдарламасы  

2. Оқу-әдістемелік құрал - "Әлемдік және қазақстандық кинематографтағы Кадрішілік 

монтаж" (Алматы, 2014 ж.) 

3. Оқу-әдістемелік құрал - "Оператордың кадрішілік монтаждауды жасаудағы шеберлігі" 

(Алматы , 2014 ж.) 

4. Оқу-әдістемелік құрал - " Қазақстандық операторлық мектеп . Шығармашылық 

портреттер " жинағы 1 бөлім. қазақ тілінде (Алматы, 2015 ж.) 

5. Оқу-әдістемелік құрал - "Қазақстандық операторлық мектеп . Шығармашылық 

портреттер " жинағы 2 бөлім. қазақ тілінде (Алматы, 2015 ж.) 

6. "Операторлық шеберлік негіздері"пәні бойынша Силлабус 

7. "Оператор шеберлігі"пәні бойынша Силлабус 

8. "Кинооператор өнері" пәні бойынша Силлабус 

9. "Операторлық шеберлік"пәні бойынша Силлабус 

10. "Әлемдік операторлық мектептер" пәні бойынша Силлабус 

11. "Кинокадра композициясы" "Киносвещение"пәні бойынша СӨЖ арналған оқу құралы  

12. Scopus The presentation of totalitarian themes in the children’s movies of director A. 

KarsakbayevLa presentación de temas totalitarios en las películas infantiles del director A. 

Karsakbayev 
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13. 6В02181 – Операторлық өнер мамандығы бойынша 2020-2021 жж. 

14. 6В02181 – Операторлық өнер мамандығы бойынша 2021-2022 жж. 

Монографиялар, оқулықтар:   

Марапаттар:  

Байланыс деректері: +7 701 220 90 65 

 

 

Академический и практический опыт: 32  года 

Преподаваемые дисциплины: Мастерство оператора, Киноосвещение, Кинокомпозиция, 

Фотокомпозиция, Основы операторского мастерства, Формирование изображения в 

съемочной камере 

Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

Оператор-постановщик , режиссер-постановщик , продюсер полнометражных, 

короткометраажных игровых  и неигровых  фильмов , телевизионных многосерийных 

фильмов и программ , рекламных роликов и музыкальных клипов : «1997», «Сардар»;  

«Ангелочек»;  «Жаужурек мынбала»;  « Балуан Шолак»; «Абай», «Елім ай»,   

«Тәуелсіздік тарландары»,  «Жамбыл» и др. 

Публикации:  

1. Типовая учебная программа « Мастерство оператора» по специальности 5В041200 

– Операторское искусство – 

2. Учебно-методическое пособие   -  «Внутрикадровый монтаж в мировом и 

казахстанском кинематографе » (Алматы, 2014 г. ) 

3.  Учебно-методическое пособие   - «Мастерство оператора в создании приема 

внутрикадрового монтажа»  (Алматы , 2014 г.) 

4.   Учебно-методическое пособие   - «Казахстанская операторская школа . 

Творческие портреты»   Сборник 1 часть. каз.яз.  (Алматы , 2015 г.) 

5.   Учебно-методическое пособие   - «Казахстанская операторская школа . 

Творческие портреты»  Сборник 2 часть. каз.яз.  (Алматы , 2015 г.) 

6. Силлабус по дисциплине «Основы операторского мастерства»  

7. Силлабус по дисциплине «Мастерство оператора»  

8. Силлабус по дисциплине «Искусство кинооператора»  

9. Силлабус по дисциплине «Операторское мастерство»  

10. Силлабус по дисциплине «Мировые операторские школы»  

11. Учебное пособие для СРС по дисциплине «Композиция кинокадра» 

«Киноосвещение» 

12. Scopus The presentation of totalitarian themes in the children’s movies of director A. 

KarsakbayevLa presentación de temas totalitarios en las películas infantiles del director A. 
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13. МОП по специальности 6В02181 – Операторское искусство 2020-2021 

14. МОП по специальности 6В02181 – Операторское искусство 2021-2022 

 

Монографии, учебники:   

Награды:  

Контактные данные: +7 701 220 90 65 

 



Academic and practical experience: 32 years 

Subjects taught: Cameraman's skill, Film lighting, Film composition, Photo composition, 

Fundamentals of camerawork, Image formation in a shooting camera 

Creative, research and innovation activities: 

Director of photography, director , producer of full-length, short fiction and non-fiction films, 

television multi-series films and programs, commercials and music videos: "1997", "Sardar"; 

"Angel"; "Zhauzhurek mynbala"; "Baluan Sholak"; "Abai", "Elim ai", "Tauelsizdik tarlandary", 

"Zhambyl", etc. 

Publications: 

1. Standard training program "Operator skills" in the specialty 5B041200 - Operator art – 

2. Training manual - "In-frame editing in the world and Kazakhstan cinema " (Almaty, 2014) 

3. Training manual - "The skill of the operator in creating the reception of in-frame editing" 

(Almaty, 2014) 

4. Training manual - "Kazakhstan camera school. Creative portraits" Collection 1 part. kaz.yaz. 

(Almaty , 2015) 

5. Educational and methodical manual - "Kazakhstan operator school. Creative portraits" 

Collection 2 part. kaz.yaz. (Almaty, 2015) 

6. Syllabus on the discipline "Fundamentals of camerawork" 

7. Syllabus on the discipline "Operator skill" 

8. Syllabus on the discipline "Cinematographer's art" 

9. Syllabus on the discipline "Camerawork" 

10. Syllabus on the discipline "World operator schools" 

11. Textbook for SRS on the discipline "Film frame composition" "Film lighting" 

12. Scopus The presentation of totalitarian themes in the children’s movies of director A. 

KarsakbayevLa presentación de temas totalitarios en las películas infantiles del director A. 
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13. MOS specialty 6B02181 - Cinematography 2020-2021 

14. MOS specialty 6B02181 - Cinematography 2021-2022 

Monographs, textbooks: 

Awards:  
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